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Графички приказ организационе структуре Народне скупштине
ПРЕДСЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
ПОТПРЕДСЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

КОЛЕГИЈУМ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ

РАДНА ТЕЛА
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

СЕКТОР ЗА
ЗАКОНОДАВСТВО

СЕКТОР ЗА
МЕЂУНАРОДНЕ
ОДНОСЕ

СЕКТОР ЗА
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЕКTОР ЗА
ОДРЖАВАЊЕ
ОБЈЕКАТА НС

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ
ПОСЛАНИЧКИХ ГРУПА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ

ГРУПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ
И РАЗВОЈ

ГРУПА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА,
ЗАШТИТУ И ОДРЖАВАЊЕ
КУЛТУРНИХ ДОБАРА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
УСТАВНО-ПРАВНИ СИСТЕМ
И ОРГАНИЗАЦИЈУ ВЛАСТИ

ОДСЕК ЗА
ПОСЛОВЕ ПРЕВОЂЕЊА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ,
ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНЕ И
ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКОФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДБРАНУ
И НАЦИОНАЛНА ПИТАЊА

ОДСЕК ЗА БУЏЕТСКО
ПЛАНИРАЊЕ, НОРМАТИВУ,
АНАЛИЗУ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
ОДСЕК ЗА
БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКО
И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

ОДСЕК ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ
И ОБРАДУ СЕДНИЦА

ОДСЕК ЗА ИЗДАВАЊЕ
СТЕНОГРАФСКИХ
БЕЛЕЖАКА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

ГРУПА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТА
ДРУШТВЕНА ПИТАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ
ПРОТОКОЛА, ЕДУКАЦИЈУ
И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
СКУПШТИНСКЕ БАШТИНЕ
ГРУПА ЗА ЕДУКАЦИЈУ
И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
СКУПШТИНСКЕ БАШТИНЕ

БИБЛИОТЕКА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ,
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ИНФОРМАТИКУ
ОДСЕК ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ СИСТЕМЕ
ОДСЕК ЗА РАЧУНАРСКЕ
МРЕЖЕ, ИНТЕРНЕТ
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ГРУПА ЗА
ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТИКУ
И АУТОМАТИКУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
АДМИНИСТРАТИВНЕ И
БИРОТЕХНИЛКЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ПИСАРНИЦЕ
СА ЕКСПЕДИЦИЈОМ
И АРХИВОМ
ОДСЕК ДАКТИЛОБИРОА

ОДСЕК СТЕНОБИРОА

ОДСЕК БИРОТЕХНИКЕ
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2.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Актуелни, XI сазив Народне скупштине Републике Србије конституисан је на Првој
седници Народне скупштине, 3. јуна 2016. године.
ПРЕДСЕДНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
представља Народну скупштину,
сазива седнице Народне скупштине и утврђује предлог дневног реда,
председава седницама Народне скупштине,
сазива састанке колегијума Народне скупштине и председава састанцима,
стара се о раду на седницама Народне скупштине и о примени Пословника,
стара се о благовременом и усклађеном раду радних тела Народне скупштине,
врши и друге послове утврђене законом и Пословником.
Поступак избора председника Народне скупштине уређује се Пословником Народне
скупштине. У складу са чланом 120. Устава Републике Србије, председник Народне
скупштине замењује председника Републике.
На Првој (конститутивној) седници, дана 6. јуна 2016. године, Народна скупштина је за
председника Народне скупштине изабрала народну посланицу Мају Гојковић.
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Све обавезе и послови председника Народне скупштине се координирају у Кабинету
Председника Народне скупштине, који води шеф Кабинета.
У Кабинету председника Народне скупштине обављају се послови који се односе на:
проучавање и обраду аката које разматра Народна скупштина и других аката упућених
председнику и потпредседницима Народне скупштине; организовање и координацију у вези
са остваривањем сарадње председника Народне скупштине са државним органима,
организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама; припрему
информација, стручних анализа и мишљења за потребе председника и потпредседника
Народне скупштине; припрему подсетника и других материјала од значаја за учешће
председника, односно потпредседника Народне скупштине на састанцима Колегијума,
конференцијама, округлим столовима и другим скуповима, као и припрему материјала за
разговоре са страним делегацијама и гостима из иностранства; припрему годишњег
програма рада Народне скупштине; организовање службених путовања и јавних наступа
председника и потпредседника Народне скупштине; пружање стручне и административне
подршке посланичким групама у Народној скупштини; комуникацију са грађанима и
учествовање у организовању и реализацији посета грађана Народној скупштини и други
послови од значаја за вршење функције председника и потпредседника Народне скупштине.
шеф Кабинета: Мирослав Шестовић
контакт тел: 011/3026-100
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ПОТПРЕДСЕДНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Потпредседник Народне скупштине помаже председнику Народне скупштине у вршењу
послова из његовог делокруга и замењује га у случају његове привремене спречености или
одсутности, у складу са Пословником. Број потпредседника, Народна скупштина утврђује
посебном одлуком. На избор и престанак функције потпредседника Народне скупштине
примењују се одредбе чл. 20. до 23. Закона о Народној скупштини.
На Првој (конститутивној) седници, Народна скупштина је 6. јуна 2016. године изабрала
за потпредседнике Народне скупштине народне посланике: Константина Арсеновића,
Верољуба Арсића, Владимира Маринковића, Ђорђа Милићевића и народне посланице
Вјерицу Радету и Гордану Чомић.
КОЛЕГИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Колегијум Народне скупштине је тело које сазива председник Народне скупштине ради
координације рада и обављања консултација у вези са радом Народне скупштине. Колегијум
помаже председнику Народне скупштине у представљању Народне скупштине, сазивању
седница Народне скупштине, утврђивању предлога дневног реда, усклађивању рада радних
тела и другим питањима из надлежности председника Народне скупштине. Колегијум
Народне скупштине чине: председник Народне скупштине, потпредседници Народне
скупштине и председници посланичких група у Народној скупштини.
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
помаже председнику и потпредседницима Народне скупштине у припремању
седница Народне скупштине,
стара се о спровођењу одлука и закључака Народне скупштине,
руководи Службом Народне скупштине,
врши друге послове утврђене законом и Пословником.
Народна скупштина је на Првој (конститутивној) седници, дана 6. јуна 2016. године, за
генералног секретара Народне скупштине именовала магистра правних наука
Светиславу Булајић.
На Првој седница Првог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години, дана
09. марта 2018. године, Народна скупштина разрешила је Светиславу Булајић дужности
генералног секретара Народне скупштине.
ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ:

Посланичка група Српска напредна странка
Посланичка група Социјалистичка партија Србије
Посланичка група Српска радикална странка
Посланичка група Демократска странка
Посланичка група Социјалдемократска партија Србије
Посланичка група Либерално демократска партија –
Лига социјалдемократа Војводине – СДА Санџака
Посланичка група Партија уједињених пензионера Србије
Народни посланици који нису чланови посланичких група
Посланичка група Двери
Посланичка група Доста је било
Посланичка група Јединствена Србија
Посланичка група Клуб самосталних посланика
Посланичка група Нова Србија – Покрет за спас Србије
Посланичка група Покрет социјалиста – Народна сељачка странка –
Уједињена сељачка странка
Посланичка група Савез војвођанских Мађара –
Партија за демократско деловање
Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године
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Посланичка група Слободни посланици
Посланичка група Социјалдемократска странка, Народна странка
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РАДНА ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Радна тела Народне скупштине могу бити СТАЛНА и ПРИВРЕМЕНА.
СТАЛНА РАДНА ТЕЛА су одбори и образују се за:
разматрање предлога закона и других аката поднетих Народној скупштини,
сагледавање стања вођења политике од стране Владе,
праћење извршавања закона и других општих аката од стране Владе и других
државних органа и тела, и
за разматрање других питања из надлежности Народне скупштине.
У оквиру свог делокруга, одбор прати рад Владе и других органа и тела, чији рад надзире
Народна скупштина, у складу са Уставом и законом. Одбор разматра и извештаје органа,
организација и тела, који се на основу закона подносе Народној скупштини. Састав, делокруг
и начин рада одбора уређују се одредбама чл. 46. до 67. Пословника Народне скупштине.
Ради разматрања појединих питања из свог делокруга и припреме предлога о тим питањима,
одбор може из реда својих чланова, образовати ПОДОДБОР а председник одбора може
образовати посебну РАДНУ ГРУПУ. Пододбор и радна група обављају послове за потребе
одбора и не могу самостално да иступају, осим ако надлежни одбор не одлучи другчије.
Одбор може да организује ЈАВНА СЛУШАЊА ради: прибављања информација, односно
стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих
решења из предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних за припрему
предлога акта или другог питања које је у надлежности одбора, и праћења спровођења и
примене закона, односно остваривања контролне функције Народне скупштине.
ПРИВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА су Анкетни одбори и комисије.

У Народној скупштини образују се следећи одбори:
1.

Одбор за уставна питања и законодавство
– секретар Радоје Церовић, тел. 011 3026-225;

2.

Одбор за одбрану и унутрашње послове
– секретар Милан Чуљковић, тел. 011 3026-060;

3.

Одбор за спољне послове
– секретар Дејан Миливојевић, тел. 011 3026-580;

4.

Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу
– секретар Сања Пецељ, тел. 011 3200-625;

5.

Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова
– секретар Рајка Вукомановић, тел. 011 3026-563;

6.

Одбор за дијаспору и Србе у региону
– секретар Весна Матић Вукашиновић, тел. 011 3026-570;

7.

Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику
– секретар Александра Балаћ, тел. 011 3026-024;

8.

Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
– Љиљана Милетић Живковић, тел. 011 3026-464;

9.

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду
– секретар Бранка Златовић, тел. 011 3026-465;
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10. Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације
– секретар Биљана Илић, тел. 011 3200-619;
11. Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво
– секретар Драгомир Петковић, тел. 011 3026-061;
12. Одбор за Косово и Метохију
– секретар Јелена Ђорић, тел. 011 3026-605;
13. Одбор за културу и информисање
– секретар Дана Гак, тел. 011 3200-621;
14. Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва
– секретар Жужана Сич Леви, тел. 011 3026-452;
15. Одбор за здравље и породицу
– секретар Божана Војиновић, тел. 011 3026-059;
16. Одбор за заштиту животне средине
– секретар Милица Башић, тел. 011 3026-474;
17. Одбор за европске интеграције
– секретар Александар Ђорђевић, тел. 011 3026-441;
18. Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања
– секретар Светлана Дедић, тел. 011 3200-610;
19. Одбор за контролу служби безбедности
– секретар Катарина Терзић, тел. 011 3200-617;
20. Одбор за права детета
– секретар Љиљана Никиновић, тел. 011 3026-040.

СЛУЖБА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Организација и рад Службе Народне скупштине, положаји и радна места запослених и друга
питања од значаја за рад Службе уређују се Одлуком о организацији и раду Службе Народне
скупштине („Сл. гласник РС“, Бр. 49/11).
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби
Народне скупштине (донет новембра 2011. године, објављен на интернет страници Народне
скупштине www.parlament.rs) утврђују се: назив и делокруг унутрашњих јединица;
овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица; начин сарадње Службе
Народне скупштине са другим органима и организацијама; радна места државних
службеника на положају, извршилачка радна места по сваком звању (за државне
службенике) и свакој врсти радних места (за намештенике); називи радних места, описи
послова радних места и звања (за државне службенике), односно врсте (за намештенике) у
која су радна места разврстана; услови за рад запосленог на радном месту (стручна спрема,
радно искуство, положен државни стручни испит, посебна знања, вештине и способности),
као и број државних службеника на положају, државних службеника на извршилачким
радним местима и намештеника за свако радно место.
Служба Народне скупштине обавља стручне и друге послове за потребе Народне
скупштине, радних тела, народних посланика, председника и потпредседника Народне
скупштине и посланичких група у Народној скупштини као и одређене послове за потребе
Републичке изборне комисије. На права и обавезе државних службеника и намештеника у
Служби Народне скупштине примењују се закони и други прописи који се односе на државне
службенике и намештенике у државним органима, општи прописи о раду и посебан
колективни уговор за државне органе.
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ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Генерални секретар руководи Службом Народне скупштине и доноси Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне скупштине.
Генерални секретар припрема предлог скупштинског буџета и наредбодавац је за
финансијско-материјално пословање Народне скупштине и Службе Народне скупштине.
Генералног секретара Народне скупштине именује Народна скупштина, на предлог
председника Народне скупштине.
Генерални секретар помаже председнику и потпредседницима Народне скупштине у
припремању седница Народне скупштине, стара се о спровођењу одлука и закључака
Народне скупштине, руководи Службом и врши друге послове утврђене законом и
Пословником.
Генерални секретар је за свој рад одговоран Народној скупштини и председнику Народне
скупштине.
Функција генералног секретара престаје даном именовања генералног секретара новог
сазива Народне скупштине, оставком или разрешењем.

Генерални секретар:
контакт тел. 011/3026-163; 3026-243
е-mail: sekretar@parlament.rs
Генерални секретар има заменика који му помаже у раду и замењује га у случају његовог
одсуства или спречености.
Заменика генералног секретара именује Народна скупштина, на предлог генералног
секретара уз сагласност председника Народне скупштине.
Број заменика генералног секретара утврђује се Пословником.
Заменик генералног секретара је за свој рад одговоран Народној скупштини, председнику
Народне скупштине и генералном секретару.

Заменици генералног секретара:
Срђан Смиљанић, дипл. правник
контакт тел. 011/3026-207
e-mail: srdjan.smiljanic@parlament.rs
Бранко Маринковић, дипл. правник
контакт тел. 011/3026-207
e-mail: branko.marinkovic@parlament.rs

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
У Генералном секретаријату Народне скупштине обављају се послови који су општи и
заједнички за Службу; послови у вези са обезбеђивањем јединственог рада Службе; послови
интерне ревизије, припреме и обраде седница Народне скупштине и издавања
стенографских бележака, односа с јавношћу, протокола и презентације скупштинске
баштине; послови праћења реализације пројеката који се односе на унапређење
организације и рада Службе; послови у вези са применом прописа којима се уређују:
доступност информација од јавног значаја и тајност података, борба против корупције и
равноправност полова и други стручни и административни послови од значаја за вршење
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функције генералног секретара Народне скупштине (у даљем тексту: генерални секретар) и
заменика генералног секретара.
У Генералном секретаријату Народне скупштине образују се следеће организационе
јединице:
Одељење за припрему и обраду седница Народне скупштине;
Одсек за издавање стенографских бележака;
Одељење за односе с јавношћу и
Одељење за послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске баштине.
Одељење за припрему и обраду седница Народне скупштине
У Одељењу за припрему и обраду седница Народне скупштине обављају се послови који се
односе на: припрему и организовање седница Народне скупштине; прибављање и
припремање документационих материјала и података потребних за рад седнице Народне
скупштине; припремање аката донетих на седницама Народне скупштине за објављивање у
„Службеном гласнику Републике Србије“; припремање изворних аката које доноси Народна
скупштина; припремање и давање информација народним посланицима о одржавању
седница Народне скупштине, и други стручни и административни послови за потребе
Народне скупштине.
начелник: Светлана Ивановић, дипл. правник
контакт тел: 011/3026-100
е-mail: svetlana.ivanovic@parlament.rs
Одсек за издавање стенографских бележака
У Одсеку за издавање стенографских бележака обављају се послови који се односе на:
уређивање стенографских бележака са седнице Народне скупштине ради објављивања;
организовање ауторизације и смисаоно-језичка обрада неауторизованих бележака; правнојезичку редакцију и лекторисање; формулисање посланичких питања; формирање књига
бележака и њихово графичко обликовање за штампање; опремање сређених и
ауторизованих бележака и припремање графичких решења наслова, садржаја и регистра
говорника; припремање адресара корисника штампаних књига и архивирање и чување базе
података о књигама стенографских бележака.
шеф Одсека: Ева Бан
контакт тел: 011/3026-587
e-mail: eva.ban@parlament.rs
Одељење за односе с јавношћу
У Одељењу за односе с јавношћу обављају се послови који се односе на: информисање
јавности о раду Народне скупштине и унапређење односа с јавношћу; сарадњу са домаћим и
страним представницима јавног информисања; праћење и израду прегледа извештавања
домаћих и страних представника јавног информисања о раду Народне скупштине; сарадњу с
одговарајућим државним органима; припрему, ажурирање и превођење садржаја за интернет
презентацију Народне скупштине на страни језик.
начелник: Маја Колер Зорко, дипл. менаџер у продукцији и медијима
контакт тел: 011/3026-352
e-mail: maja.koler.zorko@parlament.rs
контакт тел: 011/3026-525; 3026-524; 3026-523
е-mail: infosluzba@parlament.rs
Одељење за послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске баштине
У Одељењу за послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске баштине обављају
се послови који се односе на: планирање, припрему и реализацију протоколарних активности
у Народној скупштини; припрему и уређење просторија Народне скупштине за
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церемонијална дешавања; организацију и реализацију међународних сусрета и путовања
председника и потпредседника Народне скупштине, народних посланика и делегација
Народне скупштине у земљи и иностранству; комуницирање са дипломатским
представницима и представницима међународних организација; набавку и евиденцију
протоколарних поклона; припрему и реализацију програма посета грађана, домаћих и
страних делегација Народној скупштини и посете представника Народне скупштине
грађанима на територији Републике Србије као и реализацију других програма отварања
Народне скупштине према јавности; обезбеђивање едукације и презентације рада Народне
скупштине и израду штампаних мултимедијалних и едукативно-информативних материјала у
вези са тим.
Послови у Одељењу обављају се у складу са највишим протоколарним стандардима.
начелник: Маја Драшковић
контакт тел: 011/3026-271
e-mail: maja.draskovic@parlament.rs
У Одељењу за послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске баштине образује
се Група за едукацију и презентацију скупштинске баштине.
У Групи за едукацију и презентацију скупштинске баштине обављају се послови који се
односе на: припрему и реализацију програма посета грађана, домаћих и страних делегација
Народној скупштини и посете представника Народне скупштине грађанима на територији
Републике Србије као и реализацију других програма отварања Народне скупштине према
јавности; обезбеђивање едукације и презентације рада Народне скупштине и израду
штампаних мултимедијалних и едукативно-информативних материјала у вези са тим.
руководилац групе:
контакт тел: 011/3026-236
Интерни ревизор
У генералном секретаријату систематизовано је и радно место интерног ревизора Народне
скупштине. Интерни ревизор припрема предлоге стратешког и годишњег плана ревизије;
организује и извршава послове и задатке ревизије; одређује ревизијске технике, циљеве и
методе ревизијског узорковања; спроводи сакупљање и анализу ревизијске грађе код
појединих ревизија; врши проверу и оцену адекватности и ефективности организације
система интерних контрола и процедура у оквиру појединих ревизија везаних за рад
Народне скупштине; врши проверу начина рада и квалитет радних процеса, ради оцене
економичности, ефикасности и успешности рада; врши процену ризика и управљања
ризиком од стране руководства субјекта ревизије, као и усклађеност радних процеса са
законима, интерним актима и процедурама, поузданост и потпуност финансијских и других
података и информација; израђује ревизијске извештаје и даје препоруке руководству за
отклањање недостатака у раду; прати спровођење ревизијских препорука датих у
извештајима из претходно обављених ревизија; даје стручне савете и мишљења у вези са
увођењем нових система, процеса и процедура; уноси, обрађује и верификује податке и
документа настала у раду, у електронску базу података, коришћењем апликације епарламента; обавља и друге послове из области интерне ревизије по налогу генералног
секретара.
интерни ревизор:
контакт тел: 011/3026-100

Сектор за законодавство
руководилац Сектора: Радослав Вујовић, дипл. правник
контакт тел: 011/3026-100
У Сектору за законодавство обављају се послови који се односе на: припрему и обраду
материјала за потребе посланичких група; припрему и обраду аката од значаја за рад радних
тела; анализу закона, предлога закона и других општих аката; анализу усклађености прописа
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са прописима Европске уније; израду информативних и аналитичких истраживања;
библиотечку грађу и други послови за потребе Народне скупштине у вршењу законодавне
функције.
У Сектору за законодавство образује се седам одељења:
Одељење за послове посланичких група,
Одељење за уставно-правни систем и организацију власти,
Одељење за економско-финансијска питања,
Одељење за одбрану и национална питања,
Одељење за општа друштвена питања,
Одељење за европске интеграције и
Библиотека Народне скупштине
Одељење за послове посланичких група
У Одељењу за послове посланичких група обављају се послови који се односе на: анализу
закона и предлога закона; припрему предлога аката које народни посланици – чланови
посланичке групе подносе Народној скупштини; припрему и стручну обраду амандмана који
се подносе на предлоге закона и других аката; пружање стручне помоћи народним
посланицима у вези са применом важећих прописа; припрему информација; пружање
стручне помоћи народним посланицима у примени Пословника Народне скупштине и других
аката Народне скупштине; стручну обраду иницијатива, петиција, представки и предлога
грађана, удружења и организација упућених посланичкој групи (припрема одговора и
мишљења); организовање састанака народних посланика са грађанима, представницима
државних органа, организација и тела, као и други стручни и административни послови за
потребе посланичких група и народних посланика.
начелник: Вељко Ракић, дипл.правник
контакт тел: 011/3026-100
Одељење за уставно-правни систем и организацију власти
У Одељењу за уставно-правни систем и организацију власти обављају се послови који се
односе на: анализу закона, предлога закона и других аката из делокруга рада одбора;
припрему и организовање седница радних тела, израду извештаја и припрему аката и
информација о питањима која се разматрају на седницама радних тела; давању стручних
мишљења у вези с питањима која разматрају радна тела; припреми амандмана на предлоге
закона, других прописа и општих аката за потребе одбора; праћење извршавања закључака
радних тела, припрему извештаја и мишљења у вези са предлозима за доношење
аутентичног тумачења закона и других аката које доноси Народна скупштина; израду
предлога скупштинског буџета; питања имунитета народних посланика и других изабраних
лица; припрему извештаја и мишљења у вези са предлозима за покретање поступака за
оцену уставности закона; израду аката од значаја за спровођење контролне, односно
изборне функције Народне скупштине; организовање јавног слушања; припрему анализа и
информација о иницијативама, петицијама, представкама и предлозима грађана, удружења
и организација, као и други стручни и административни послови за потребе Одбора за
уставна питања и законодавство; Одбора за правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу; Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова; Одбора за
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања и Одбора за права детета.
начелник:
контакт тел:
Одељење за економско-финансијска питања
У Одељењу за економско-финансијска питања обављају се послови који се односе на:
анализу закона, предлога закона и других аката из делокруга рада одбора; припрему и
организовање седница радних тела, израду извештаја и припрему аката и информација о
питањима која се разматрају на седницама радних тела; давању стручних мишљења у вези с
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питањима која разматрају радна тела; припрему амандмана на предлоге закона, других
прописа и општих аката за потребе одбора; праћење извршавања закључака радних тела;
израду аката од значаја за спровођење контролне, односно изборне функције Народне
скупштине; организовање јавног слушања; припрему анализе и информација о
иницијативама, петицијама, представкама и предлозима грађана, удружења и организација,
као и други стручни и административни послови за потребе Одбора за привреду, регионални
развој, трговину, туризам и енергетику; Одбора за финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава; Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Одбора
за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације.
начелник: Биљана Илић
контакт тел: 011/3200-619
e-mail: bilic@parlament.rs
Одељење за одбрану и национална питања
У Одељењу за одбрану и национална питања обављају се послови који се односе на:
анализу закона, предлога закона и других аката из делокруга рада одбора; припрему и
организовање седница радних тела, израду извештаја и припрему аката и информација о
питањима која се разматрају на седницама радних тела; давању стручних мишљења у вези с
питањима која разматрају радна тела; припрему амандмана на предлоге закона, других
прописа и општих аката за потребе одбора; праћење извршавања закључака радних тела;
израду аката од значаја за спровођење контролне, односно надзорне функције Народне
скупштине; организовање јавног слушања; припрему анализа и информација о
иницијативама, петицијама, представкама и предлозима грађана, удружења и организација,
као и други стручни и административни послови за потребе Одбора за одбрану и унутрашње
послове; Одбора за дијаспору и Србе у региону, Одбора за Косово и Метохију и Одбора за
контролу служби безбедности.
начелник: Горица Дуркалић
контакт тел: 011/3026-041
e-mail: gorica.durkalic@parlament.rs
Одељење за општа друштвена питања
У Одељењу за општа друштвена питања обављају се послови који се односе на: анализу
закона, предлога закона и других аката из делокруга рада одбора; припрему и организовање
седница радних тела, израду извештаја и припрему аката и информација о питањима која се
разматрају на седницама радних тела; давање стручних мишљења у вези с питањима која
разматрају радна тела; припрему амандмана на предлоге закона, других прописа и општих
аката за потребе одбора; праћење извршавања закључака радних тела; израду аката од
значаја за спровођење контролне, односно изборне функције Народне скупштине;
организовање јавног слушања; припрема анализа и информација о иницијативама,
петицијама, представкама и предлозима грађана, удружења и организација, као и други
стручни и административни послови за потребе Одбора за образовање, науку, технолошки
развој и информатичко друштво; Одбора за културу и информисање; Одбора за рад,
социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, Одбора за здравље и
породицу и Одбора за заштиту животне средине.
начелник: Милица Башић, дипл. правник
контакт тел: 011/3026-100
Одељење за европске интеграцијe
У Одељењу за европске интеграције обављају се послови који се односе на: анализу
предлога закона и другог општег акта са аспекта усклађености прописа са прописима
Европске уније; израду табеле о усклађености предлога закона и другог општег акта које
предлажу народни посланици у Народној скупштини са прописима Европске уније; припрему
мишљења о оправданости скраћеног поступка за доношење закона; припрему анализа,
информација и извештаја у вези са документима које разматра Одбор за европске
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интеграције; припрему упоредних прегледа прописа Европске уније и информације о потреби
усаглашавања важећих прописа са прописима Европске уније; успостављање комуникације
са надлежним службама европских институција и парламената држава чланица Европске
уније, као и парламената држава региона у функцији унапређења процеса европских
интеграција, као и други стручни и административни послови послови за потребе Одбора за
европске интеграције и народне посланике.
начелник:
контакт тел:
e-mail:
Библиотека Народне скупштине
У Библиотеци Народне скупштине oбављају се послови који се односе на: израду
информативно - аналитичких истраживања у вези са законодавном активношћу Народне
скупштине; израду стручних истраживања и компаративних анализа за потребе народних
посланика и радних тела Народне скупштине о питањима из надлежности Народне
скупштине; израду стручних анализа и информација на захтев међународних организација,
националних парламената и институција, у оквиру мреже Европског центра за
парламентарну документацију и истраживање; прикупљање, обраду, чување и давање на
коришћење библиотечке грађе народним посланицима и другим корисницима; пријем,
разврставање, инвентарисање и евидентирање библиотечке грађе; заштиту старе и ретке
књиге; састављање информативних каталога о публикацијама и изворима информација у
библиотеци и остваривање сарадње са другим библиотекама, као и други стручни и
административни послови за потребе народних посланика и радних тела Народне скупштине
у вези са пружањем истраживачке подршке о питањима из надлежности Народне скупштине.
начелник: Тања Остојић, дипл. филозоф
контакт тел: 011/3026-532

Сектор за међународне односе
У Сектору за међународне односе обављају се послови који се односе на: припремање аката
и реализацију активности из области спољнополитичких односа и парламентарне сарадње;
учешће сталних и других делегација Народне скупштине у раду међународних и регионалних
организација; посете студијских група представничким телима других држава и примање
делегација; посете студијских група или чланова представничких тела других држава;
припрему материјала за посете делегација Народне скупштине и њених радних тела
представничким телима других држава, међународним и регионалним организацијама;
превођење, као и други послови за потребе Народне скупштине, њених радних тела,
посланичких група и народних посланика из области међународних односа.
У Сектору за међународне односе образују се:
Одељење за спољне послове и
Одсек за послове превођења.
Одељење за спољне послове
начелник: мр Владимир Филиповић
контакт тел: 011/3026-576
e-mail: v.filipovic@parlament.rs
Одсек за послове превођења
У Одсеку за послове превођења обављају се послови писменог и усменог превођења
(консекутивно и симултано) за потребе Народне скупштине у вези са међународним
парламентарним активностима. Усклађују се преводи са међународним преводилачким
стандардима и нормама.
шеф Одсека: Ана Милановић
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контакт тел: 011/3026-586

Сектор за опште послове
руководилац Сектора: в.д. Марина Шуковић
контакт тел: 011/3026-100
e-mail: marina.sukovic@parlament.rs
У Сектору за опште послове обављају се послови који се односе на: планирање и израду
скупштинског буџета; финансијско рачуноводство и књиговодство; јавне набавке; управљање
људским ресурсима; управљање ризицима, заштите на раду и противпожарну заштиту;
електронски парламент; електронске, информационе, енергетске системе и системе
аутоматике; рачунарске мреже, интернет и телекомуникације; дактилографију,
стенографисање и биротехнику; писарницу, експедицију поште и архив, као и други општи
послови за потребе Народне скупштине.
У Сектору за опште послове образују се:
Група за организацију и развој,
Одељење за буџетске, финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки,
Одељење за људске ресурсе,
Одељење противпожарне заштите и заштите на раду,
Одељење за електронику, телекомуникације и информатику, и
Одељење за административне и биротехничке послове.
Група за организацију и развој
У Групи за организацију и развој обављају се послови који се односе на: управљање
пројектима информационих система Народне скупштине, планирање и увођење епарламента и осталих информационих система у Народној скупштини; системску анализу
организационих јединица у Служби; припрему пројектних задатака за увођење
информатичких апликација и развој организације и технологије рада у Народној скупштини
применом информатичке опреме; израду идејних решења и пројеката информационих и
телекомуникационих система у Служби; пројектовање базе података и апликација за њихово
коришћење; одржавање информатичких пројеката, база података и софтверских апликација
и њихово ажурирање; примену информатичких пројеката који се израђују а примењују у
Служби, као и на чување и коришћење пројектне и друге информатичке документације.
руководилац групе: Душан Радојчић, дипл. инжењер металургије
контакт тел: 011/3026-100
e-mail: dusan.radojcic@parlament.rs
Одељење за буџетске, финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки
У Одељењу за буџетске, финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки образују
се:
Одсек за буџетско планирање, нормативу, анализу и извештавање,
Одсек за буџетско рачуноводство и
Група за јавне набавке.
начелник: Соња Косановић
контакт тел: 011/3026-100
У Одсеку за буџетско планирање, нормативу, анализу и извештавање обављају се послови
који се односе на: израду скупштинског буџета; припрему интерних упутстава и процедура за
израду предлога финансијског плана корисника скупштинског буџета, анализу финансијских
планова корисника скупштинског буџета, као и на израду финансијских извештаја о
извршењу скупштинског буџета.
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шеф Одсека: Дара Купусинац Поповић
контакт тел: 011/3026-100
e-mail: dara.kupusinac@parlament.rs
У Одсеку за буџетско рачуноводство обављају се послови који се односе на реализацију
финансијских и материјалних средстава, обрачун и исплату плата, дневница и других
накнада народних посланика и запослених у Народној скупштини; припрему документације
за годишње и ванредне пописе имовине, обавеза и потраживања Народне скупштине;
вођење пословних књига и усклађивање књига са главном књигом трезора, као и на израду
редовних годишњих и периодичних обрачуна и финансијских извештаја о извршеним
расходима за рад Народне скупштине.
шеф Одсека:
контакт тел: 011/3026-100
У Групи за јавне набавке обављају се послови који се односе на: организовање и
спровођење поступака јавних набавки за потребе Народне скупштине; израду извештаја у
вези са спровођењем јавних набавки; израду уговора и других аката у вези са јавним
набавкама као и на рад комисија за јавне набавке у Народној скупштини.
руководилац групе: Ванеса Петровић, дипл. економиста
контакт тел: 064/8420-204
e-mail: vanesa@parlament.rs
Одељење за људске ресурсе
У Oдељењу за људске ресурсе обављају се послови који се односе на: праћење и примену
закона и других аката из делокруга рада Одељења; припрему предлога општих и
појединачних аката из области рада и радних односа; припрему и реализацију политике
управљања људских ресурса; израду кадровског плана и анализу испуњења кадровског
плана; праћење и анализу кадровске оспособљености запослених; израду програма за
додатно образовање и стручно усавршавање запослених и праћење његове реализације;
оцењивање и развој каријере државних службеника и награђивање намештеника; вођење
кадровске и друге евиденције; као и други стручни и административни послови из области
рада и за потребе запослених у Служби.
начелник:
контакт тел:
e-mail:
Одељење противпожарне заштите и заштите на раду
У Одељењу противпожарне заштите и заштите на раду обављају се послови који се односе
на: организовање и спровођење прописаних и наложених мера из области заштите на раду
заштите од пожара; примену мера безбедности и здравља на раду и пријављивање повреда
на раду; одржавање стабилног система за аутоматску дојаву и гашење пожара;
организовање превентивних и периодичних прегледа и испитивање средстава за рад радне
средине и средстава и опреме за личну заштиту на раду и противпожарне опреме и
средстава; колективно осигурање народних посланика и запослених у Служби Народне
скупштине; осигурање објекта Народне скупштине и опреме од ризика.
начелник: Небојша Ђенић, дипл. инж. заштите на раду
контакт.тел: 011/3026-136
Одељење за електронику, телекомуникације и информатику
У Одељењу за електронику, телекомуникације и информатику образују се:
Одсек за електронске системе;
Одсек за рачунарске мреже, интернет и телекомуникације, и
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Група за електро-енергетику и аутоматику.
начелник:
контакт тел:
У Одсеку за електронске системе обављају се послови који се односе на: припрему
пројектно-техничке документације за електронске системе; инсталирање и експлоатацију
електронске опреме; одржавање електронске опреме и отклањање кварова; руковање
контролним системом; припрему идентификационих картица народних посланика;
отклањање кварова на посланичким јединицама и поправку терминалске опреме.
шеф Одсека: Горан Шокић, дипл. инжењер електронике
контакт тел: 011/3026-365
e-mail: g.ssokic@parlament.rs
У Одсеку за рачунарске мреже, интернет и телекомуникације обављају се послови који се
односе на: одржавање рачунарске мреже Народне скупштине; контролисање приступа
интернету; обезбеђивање, одржавање и унапређивање интернет презентације Народне
скупштине; обезбеђивање услуге електронске поште корисницима у Народној скупштини;
израду апликативних софтвера и пружање информатичких услуга на захтев корисника;
обезбеђивање и контролу телефонских услуга корисницима у Народној скупштини.
шеф Одсека: Предраг Ћулибрк, дипл. инж. електротехнике
контакт тел: 011/3026-608
У Групи за електро-енергетику и аутоматику обављају се послови који се односе на:
функционалну исправност, заштиту, унапређивање и увођење нових електро-енергетских
система, електромоторних погона-аутоматика, мерења и регулацију у Народној скупштини;
израду статистичких и других изештаја о захтевима, кваровима и интервенцијама у
електронском и папирном облику, као и на изради, унапређење и увођење софтвера система
аутоматике у објектима Народне скупштине.
Одељење за административне и биротехничке послове
У Одељењу за административне и биротехничке послове образују се:
Одсек писарнице са експедицијом и архивом,
Одсек дактилобироа,
Одсек стенобироа и
Одсек биротехнике.
начелник:
контакт тел:
e-mail:
У Одсеку писарнице са експедицијом и архивом обављају се послови који се односе на:
пријем, отварање и преглед поште; класификовање и завођење предмета по материји;
пријем, завођење, смештај и чување материјала поверљиве природе и архивске грађе,
архивирање архивске грађе, доставу поште, штампе, предмета и других аката, као и на
пријем, распоређивање, завођење, доставу и архивирање електронских докумената.
шеф Одсека: Горан Стојановић
контакт тел: 011/3026-121
У Одсеку дактилобироа обављају се послови који се односе на: препис и унос података и
контролу тачности и исправности текстова у електронском облику; графичко обликовање и
припрему слога за штампу и формирање датотеке корисника; текстуалну обраду тонских
записа снимљених седница радних тела Народне скупштине.
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шеф Одсека: Љиљана Лукић
контакт тел: 011/3026-100
У Одсеку стенобироа обављају се послови који се односе на: стенографисање и израду
стенограма са седница Народне скупштине и њених радних тела, као и састанака у Народној
скупштини; редакцију и уређивање првог издања стенографских бележака; обраду аудио
записа у текстуални и електронски облик, као и на дистрибуцију израђених стенографских
бележака.
шеф Одсека: Милица Огњановић
контакт.тел: 011/3026-100
У Одсеку биротехнике обављају се послови који се односе на: штампање материјала;
прелом текста, графичко обликовање и припрему слога за штампу; одржавање машина за
штампање, као и на шивење и коричење материјала.
шеф Одсека: Радомир Радовановић
контакт.тел:011/3026-520

Сектор за одржавање објеката Народне скупштине
руководилац Сектора: в.д. Дарио Кукољ
контакт тел: 011/3026-176
e-mail: dariokukolj@parlament.rs
У Сектору за одржавање објеката Народне скупштине обављају се послови који се односе
на: инвестиционо, техничко и текуће одржавање објеката Народне скупштине; зашттиту и
одржавње културних добара које користи и којима управља Народна скупштина; анализу и
планирање развоја техничко-технолошких услова за рад; грађење, реконструкцију, доградњу,
адаптацију, санацију, рестаурацију, конзервацију, ентеријерско и екстеријерско уређење и
опремање, као и чишћење и хигијенизацију објеката, земљишта, инсталација, постројења,
уређаја и опреме које користи и којима управља Народна скупштина.
У Сектору за одржавање објеката Народне скупштине образују се:
Група за инвестиционо одржавање објеката, заштиту и одржавање културних
добара;
Одељење за техничко и текуће одржавање и
Одсек за одржавање чистоће.
Група за инвестиционо одржавање објеката, заштиту и одржавање културних добара
У Групи за инвестиционо одржавање објеката, заштиту и одржавање културних добара
обављају се послови који се односе на: анализу постојећег стања и сагледавање
краткорочних и дугорочних потреба у области техничко-технолошких услова за рад Народне
скупштине; израду предлога дугорочних и краткорочних планова развоја, предлога
дугорочних и краткорочних планова инвестиција и припрему предлога скупштинског буџета и
годишњег плана јавних набавки из области инвестиционог одржавања, ентеријерско и
екстеријерско уређење и опремање, грађење, реконструкцију, доградњу, адаптацију,
санацију, рестаурацију и конзервацију објеката, просторија и земљишта које користи
Народна скупштина; спровођење мера заштите културних добара; припрему аката из
области заштите и коришћења културних добара; спровођење мера заштите културних
добара; рестаурацију и конзервацију покретних и непокретних културних добара; одржавање
и коришћење покретних културних добара, као и на презентацију и израду публикација
културних добара.
руководилац Групе:
контакт тел:
e-mail:
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Одељење за техничко и текуће одржавање
У Одељењу за техничко и текуће одржавање обављају се послови који се односе на:
техничко и текуће одржавање објеката, земљишта, инсталација, постројења, уређаја и
опреме; исправност постојећих техничких система инсталација, уређаја и опреме у објекту;
планирање активности у вези са функционисањем, одржавањем и њиховим иновирањем,
израду планова за техничко и текуће одржавање и планирање потребних средстава за
њихову реализацију; одржавање и контролу инсталација водовода, столарије и опреме
уобјекту; одржавање и контролу клима система, система вентилације, грејања и хлађења у
објектима Народне скупштине, као и на дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објеката
и земљишта које користи Народна скупштина.
начелник: Милан Брзаковић
контакт тел: 011/3026-114
e-mail: m.brzakovic@parlament.rs
Одсек за одржавање чистоће
У Одсеку за одржавање чистоће обављају се послови који се односе на одржавање чистоће
и адекватних хигијенских услова у објектима и земљишту Народне скупштине.
шеф Одсека: Катарина Јанковић
контакт тел: 011/3026-151
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3.

ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Погледати поглавље 2. Организациона структура Народне скупштине
''ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ'' (објављено на
интернет страници Народне скупштине, www.parlament.rs)
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби
Народне скупштине (донет новембра 2011. године, објављен на интернет страници
Народне скупштине, www.parlament.rs) утврђују се: назив и делокруг унутрашњих
јединица; овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица.
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4.

ЈАВНОСТ РАДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Основни подаци о јавности рада Народне скупштине

ПИБ Народне скупштине:
Радно време Службе Народне скупштине
и њених организационих јединица:
седиште Народне скупштине:
Конакт телефони:
Број факса:
Интернет адреса Народне скупштине:

100279223
7,30 до 15,30 часова
Београд, Краља Милана 14
381 11 3026 243; 381 11 2026 163
381 11 3222 799;
www.parlament.rs

Сарадња са средствима јавног информисања
Надлежна служба:
Лица овлашћена за сарадњу са
представницима средстава јавног информисања:
Контакт телефони:
Е-адреса Одељења за односе са јавношћу:

Одељење за односе са јавношћу
Маја Колер Зорко
Радослава Марковић
Сандра Станковић
Мима Блашковић
381 11 3026 524; 381 11 3026 525;
381 11 3026 352; 381 11 3026 351;
infosluzba@parlament.rs

Посете Народној скупштини
Надлежна служба:
Запослени у Групи за едукацију и
презентацију скупштинске баштине:
Контакт телефони:

Група за едукацију и презентацију
скупштинске баштине
Весна Дујмовић Росић
Сања Бојанић Максимовић
381 11 3026 236; 381 11 3026 273

Е-адреса Групе за едукацију и презентацију скупштинске баштине

edukacija@parlament.rs

Поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја
Службеници овлашћени за поступање по
захтевима за слободан приступ информацијама:
Контакт телефон :
Е-адреса за достављање захтева:

Небојша Павловић
Драган Луковић
381 11 3026 446 и 381 11 3026 067
pristupinformacijama@parlament.rs

Јавност рада Народне скупштине се обезбеђује: стварањем услова за телевизијске и
интернет преносе седница Народне скупштине и њених радних тела; конференцијама за
новинаре, издавањем званичних саопштења, омогућавањем праћења рада Народне
скупштине од стране представника средстава јавног информисања, посматрача домаћих и
међународних удружења и организација и заинтересованих грађана, увидом у документацију
и архиву Народне скупштине, увидом у стенографске белешке и записнике са седница
Народне скупштине и њених радних тела, информацијама објављеним на интернет страници
Народне скупштине и на друге начине, у складу са законом и Пословником.
Начин остваривања јавности рада и поступак искључења јавности уређују се Законом о
Народној скупштини www.zakononarodnojskupstini.rs и Пословником Народне скупштине
www.poslovnik.rs
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Народна скупштина има своју интернет страницу (www.parlament.rs) на којој се објављују:
предлог дневног реда и усвојени дневни ред седнице Народне скупштине и њених радних
тела, усвојени записник са седнице Народне скупштине и њених радних тела, предлози
закона и других аката поднетих Народној скупштини, усвојени закони и други акти Народне
скупштине, стенографске белешке са седница НСРС, резултат гласања на седници Народне
скупштине у оквиру ширег извештаја о току заседања НСРС, посланичка питања, време
одржавања и дневни ред састанка Колегијума, Информатор о раду Народне скупштине,
календар догађања и дневне информације о раду Народне скупштине, радних тела и
међународним активностима делегација и народних посланика, затим извештаји са седница
одбора, информативни билтен Кворум као и друге информације и документи настали у раду
или у вези са радом Народне скупштине, који су од значаја за информисање јавности.
Све седнице Народне скупштине се преносе путем РТС – јавног телевизијског сервиса, као и
путем интернета у ''реалном времену'', уз могућност прегледа тока седнице у архиви преноса
на интернет страници НСРС www.parlament.rs На исти начин доступни су и преноси
седница радних тела Народне скупштине. Представници медија, народни посланици који
нису у сали и запослени у Служби Народне скупштине могу пратити ток седница и путем
интерне телевизије у згради Народне скупштине у ул. краља Милана 14 и у Дому Народне
скупштине, Трг Николе Пашића 13.
Народна скупштина комуницира са јавношћу преко службених саопштења и конференција за
новинаре. Службено саопштење за јавност припрема Одељење за односе са јавношћу а
одобрава председник Народне скупштине или лице које он овласти. Народни посланик може
да одржи конференцију за новинаре у Народној скупштини, а друго лице само по одобрењу
председника Народне скупштине.
Ради праћења рада Народне скупштине, њених радних тела и народних посланика,
надлежна служба у Народној скупштини се на почетку сваког Првог редовног заседања
Народне скупштине, писаним путем обраћа домаћим средствима јавног информисања са
захтевом за доставу података о лицима која ће као њихови представници пратити рад
Народне скупштине. Подаци чије се достављање захтева ради добијања акредитација су:
име и презиме представника, име једног родитеља, матични број, број и место издавања
личне карте и назив медијске куће чији ће бити представник у наступајућем периоду. Рад
Народне скупштине прати више од 500 акредитованих домаћих и страних новинара,
фоторепортера и сниматеља.
У складу са Одлуком о унутрашњем реду у згради Народне скупштине Републике Србије и
Упутством о спровођењу Одлуке о унутрашњем реду у згради Народне скупштине Републике
Србије, представницима средстава јавног информисања су обезбеђени одговарајући услови
за праћење рада Народне скупштине, њених радних тела и народних посланика (3
просторије, 19 рачунара, 2 штампача, 4 телефонске линије, могућност коришћења wireless
интернета у холу у Дому Народне скупштине).
У објекте које користи Народна скупштина не могу се уносити уређаји који служе за оптичко
или звучно снимање. Изузетно, новинарима, фоторепортерима, телевизијским и киносниматељима је дозвољено да у Народну скупштину уносе уређаје за оптичка и акустичка
снимања када по позиву долазе у Народну скупштину ради снимања седница Народне
скупштине и њених радних тела и седница других корисника сала у Народној скупштини, с
тим да подлежу контроли Службе обезбеђења.
ПОСЕТЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Организоване групе грађана, по правилу, могу да посете Народну скупштину у дане када се
не одржава седница Народне скупштине. Пријаве за посету Народној скупштини се подносе
Групи за едукацију и презентацију скупштинске баштине. Група за едукацију прослеђује
пријаве генералном секретару који одобрава посете.
Одобрење за групно или индивидуално праћење рада на седници Народне скупштине, даје
генерални секретар, уз претходну сагалсност председника Народне супштине.
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Лица која су у посети Народној скупштини и којима је одобрено да присуствују седници
Народне скупштине, рад седнице прате са галерије.
У току посете, дозвољено је снимање и фотографисање у згради Народне скупштине, уз
сагалсност генералног секретара.
За улазак у објекте које користи Народна скупштина издају се сталне, привремене и дневне
прописнице. Сталне пропуснице се издају запосленима у Служби Народне скупштине и
другим запосленим лицима чије се радне просторије налазе у Народној скупштини.
Привремене пропуснице се издају лицима која привремено раде у Народној скупштини за
време од највише 30 дана и могу се, по потреби, поново издати. Дневне пропуснице се
издају лицима која долазе у Народну скупштину по службеном послу. Сталне и привремене
пропуснице издаје Служба обезбеђења на основу писаног захтева Одељења за људске
ресурсе у Служби Народне скупштине, док дневне пропуснице издаје дежурни радник
Службе обезбеђења. Сталне пропуснице садрже: лично име, број личне карте и фотографију
корисника, потпис овлашћеног лица и печат Народне скупштине, док привремене пропуснице
садрже исте податке као и сталне пропуснице, с тим што се издају без фотографије
корисника.
Дан отворених врата - Групне посете грађана Народној скупштини организују се сваким
радним даном, у периоду од 9,00 часова до 14,30 часова. Посете реализује Група за
едукацију и презентацију скупштинске баштине. Након договарања термина посете, списак
посетилаца се доставља најкасније три дана пре посете.
Приближимо институције грађанима - Овај програм је доступан за појединачне пријаве
грађана (не мора да постоји организована група). Програм се састоји из обједињеног
обиласка Народне скупштине и седишта председника Републике, Новог двора. Програм се
организује сваке прве суботе у месецу, за две групе од по 40 посетилаца. Пријављивање се
врши преко Туристичке организације Београда, на број телефона 011/2635-622.
У складу са чланом 16. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, Број 33/06), Народна скупштина је особама са инвалидитетом, без
обзира на степен њихове инвалидности, обезбедила приступ објектима које користи: у
објекту у краља Милана 14, омогућен је приступ згради, набављена је и монтирана покретна
платформа за превоз особа са инвалидитетом и адаптиран мокри чвор; у објекту на Тргу
Николе Пашића 13, омогућен је приступ згради из Косовске улице, у Великој сали су
демонтирана два седишта како би се омогућио приступ посланичкој јединици, направљене су
две косе рампе и монтиран елеватор како би се омогућило особи са инвалидитетом да
приступи говорници; у Малој сали направљена је стрма раван како би се омогућило кретање
и приступ радном председништву.
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5.

НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Наведене информације од јавног значаја тражене су захтевом за приступ
информацијама од јавног значаја различитих средстава јавног информисања у
последње 2 године.
Питање: На који начин Служба Народне скупштине води евиденцију о раду народних
посланика на седницама Народне скупштине?
Одговор: Седнице Народне скупштине Републике Србије одржавају се у Великој сали Дома
Народне скупштине од 31. марта 2009. године и од тог датума се, у оквиру конференцијског
система инсталираног у Дому Народне скупштине, у Служби Народне скупштине води
електронска евиденција гласања Народне скупштине (листинзи гласања о предлозима
закона у целини доступни су на интернет страници НСРС, за гласања актуелног сазива
Народне скупштине).
Од 31. августа 2009. године у функцији је и електронско евидентирање присуства народних
посланика седницама Народне скупштине, на основу активиране идентификационе картице
у посланичкој јединици.
Електронска евиденција активности народних посланика на седницама парламента
заокружена је марта 2010. године, када је активирано и меморисање трајања дискусија
народних посланика, председника Владе и министара у Влади на скупштинским седницама.
У току је реализација пројекта интеграције система електронског парламента у постојећи
конференцијски систем, чиме ће бити омогућено да се на интернет страници Народне
скупштине (www.parlament.rs) објављују и гласања о предлозима закона у појединостима (по
амандманима).
Питање: Колико је државних службеника и намештеника запослено у Служби Народне
скупштине?
Одговор: По евиденцији надлежног Одељења Службе НСРС од 09. јануара 2017. године, у
Служби Народне скупштине запослено је 427 државних службеника и намештеника.
Питање: Ко одлучује о томе да ли ће пензионери који су народни посланици добијати
целу плату или само надокнаду на пензију до висине просечног месечног примања
народног посланика?
Одговор: Право на награду, накнаде, трошкове за вршење посланичке дужности и остала
примања народних посланика у Народној скупштини, уређује се Законом о примањима
народних посланика у Народној скупштини Републике Србије („Сл. гласник РС“, Бр. 7/91,
22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 и 34/01). У складу са цитираним законом, народни посланик
који је у радном односу код другог послодавца, односно који обавља самосталну делатност
или је старосни пензионер, опредељује се да ли жели да буде на сталном раду у Народној
скупштини или да прима накнаду у висини разлике између пуног износа плате посланика који
је ту на сталном раду и зараде коју остварује у радном односу, односно пензије. То чини тако
што свој писани захтев за пријем на стални рад у Народну скупштину, односно за
остваривање накнаде у висини разлике између пуног износа плате посланика који је ту на
сталном раду и зараде коју остварује у радном односу или пензије, подноси Одбору за
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања који доноси одговарајућа
решења о статусним питањима народних посланика, ако законом није другачије одређено.
Питање: Да ли је потребно посебно одобрење припадницима Министарства
унутрашњих послова за улазак у просторије Народне скупштине?
Одговор: Према члану 71. став 2. Закона о Народној скупштини („Сл. гласник РС“, Бр. 9/10),
послове унутрашњег обезбеђивања и одржавања реда у згради и просторијама Народне
скупштине обављају припадници службе обезбеђења Министарства унутрашњих послова, уз
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сагласност генералног секретара Народне скупштине. Акти Административног одбора
Народне скупштине којима се уређују питања унутрашњег реда у објектима које користи
Народна скупштина доступни су на интернет страници Народне скупштине www.parlament.rs.
Питање: Колико у просеку кошта дан заседања Народне скупштине у 2014. години?
Одговор: У пероду од јануара до августа 2014. године дневни варијабилни трошак
одржавања седница Народне скупштине износио је 1.437.381 динара.
Питање: Колико је у просеку коштао дан заседања Народне скупштине у 2012. години?
Одговор: Издаци који су директно везани за седницу Народне скупштине су: накнаде
трошкова превоза за долазак народних посланика на седницу, накнаде трошкова
преноћишта народних посланика, накнаде за прековремени рад запослених у Служби
Народне скупштине, накнаде за дежурства лекарске екипе, МУП-а, противпожарне службе,
запослених у ресторану као и осталих лица ангажованих за време заседања НСРС.
Наведени дневни издаци нису фиксни, већ зависе од броја народних посланика који
присуствују седници Народне скупштине, броја ангажованих запослених у зависности од
дневног реда седнице и броја ангажованих дежурних лица за време заседања, која су
обавезна да дежурају док седница траје.
Укупни варијабилни трошкови који су везани за одржавање седнице Народне скупштине, у
периоду јануар – децембар 2012. године, износили су 100.692.045 динара. У наведеном
периоду је одржано 63 седнице, те је у просеку дан скупштинског заседања у 2012.
години коштао 1.598.286 динара.
Питање: На који начин народни посланици правдају трошкове доласка на седнице
Народне скупштине и њених радних тела приватним возилом?
Одговор: Служба Народне скупштине води службену евиденцију о присуству народних
посланика седницама Народне скупштине и њених радних тела. Такође, народни посланици
који на седнице Народне скупштине и њених радних тела долазе сопственим возилом,
потписују изјаву којом потврђују да су за долазак на седницу користили сопствено возило, са
навођењем података о регистарском броју возила, релацији путовања, броју пређених
километара и датуму одржавања седнице Народне скупштине, односно седнице радног
тела. На основу службене евиденције коју води Служба Народне скупштине и потписаних
изјава народних посланика, Служба Народне скупштине – Одељење за буџетске,
финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки, попуњава налог за исплату
припадајућих накнада на име народног посланика који садржи: име и презиме народног
посланика, основ за исплату накнада трошкова (седница, радно тело), и укупан износ
обрачунатих накнада трошкова, који потписују ликвидатор, благајник и народни посланик,
коме се врши исплата.
Питање: Колика је плата народних посланика?
Одговор: Плата народног посланика износи 68.297,76 динара.
Одлуком Административног одбора Народне скупштине, 28 Број:120-295/05 од 03. фебруара
2005. године, којом се утврђује основица за обрачун и исплату плата изабраним лицима у
Народној скупштини, утврђена је висина плате народних посланика. Ступањем на снагу
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава, укида се Закон о умањењу нето
прихода лица у јавном сектору, а плата народном посланику по Закону о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата умањена је за 10% и износи 68.297,76
динара.
Питање: Колико износи посланички додатак?
Одговор: Посланички додатак износи 27.320,00 динара.
Сви народни посланици имају право на посланички додатак за вршење посланичке дужности
у изборној јединици, у месечном паушалном износу у висини од 40% пуног износа плате
посланика на сталном раду у Народној скупштини. Чланом 9. Закона о примањима народних
посланика у Народној скупштини утврђено је право народног посланика на посланички
додатак – паушал, и он износи 40% плате народног посланика на сталном раду. Ступањем
на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
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зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, ова накнада је такође
умањена јер се од 1. децембра 2014. године обрачунава по умањеној плати, што значи да је
посланички додатак на месечном нивоу 27.320,00 динара.
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6.

НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

НАДЛЕЖНОСТИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Народна скупштина је највише представничко тело и носилац уставотворне и
законодавне власти у Републици Србији. Као носилац уставотворне и законодавне
власти, Народна скупштина:
доноси и мења Устав;
одлучује о промени границе Републике Србије;
расписује републички референдум;
потврђује међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог
потврђивања;
одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање;
надзире рад служби безбедности;
доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије;
даје претходну сагласност на статут аутономне покрајине;
усваја стратегију одбране;
усваја план развоја и просторни план;
усваја буџет и завршни рачун Републике Србије, на предлог Владе;
даје амнестију за кривична дела.
У остваривању изборне функције, Народна скупштина:
бира Владу;
бира судије Уставног суда и одлучује о њиховом разрешењу и престанку
мандата;
бира председника Врховног касационог суда, председнике судова, Републичког
јавног тужиоца и јавне тужиоце и одлучује о престанку њихове фунције;
бира судије и заменике јавних тужилаца, у складу са Уставом и законом;
бира и разрешава гувернера Народне банке Србије и Савет гувернера;
бира и разрешава Заштитника грађана;
бира и разрешава друге функционере одређене законом.
У остваривању контролне функције, Народна скупштина врши надзор над радом:
Владе и одлучује о престанку мандата Владе и министара;
служби безбедности;
гувернера Народне банке Србије;
Заштитника грађана;
других органа и тела у складу са законом.
У остваривању представничке функције, Народна скупштина, односно народни посланици:
разматрају представке и предлоге грађана;
одржавају састанке са грађанима у Народној скупштини и у канцеларијама
Народне скупштине ван седишта Народне скупштине.
САСТАВ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Народну скупштину чини 250 народних посланика, који се бирају на непосредним
изборима, тајним гласањем, у складу са законом.
У Народној скупштини обезбеђују се равноправност и заступљеност полова и
представника националних мањина, у складу са законом.
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КОНСТИТУИСАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Изборе за народне посланике расписује председник Републике, 90 дана пре
истека мандата Народне скупштине, тако да се избори окончају у наредних 60
дана.
Прву седницу Народне скупштине заказује председник Народне скупштине из
претходног сазива, тако да се седница одржи најкасније 30 дана од дана
проглашења коначних резултата избора.
Народна скупштина на првој седници потврђује посланичке мандате.
Народна скупштина је конституисана потврђивањем мандата две трећине
народних посланика.
Потврђивањем мандата две трећине народних посланика престаје мандат
претходног сазива Народне скупштине.
Након доношења одлуке о потврђивању мандата, народни посланици полажу
заклетву чији текст гласи:
„Заклињем се да ћу дужност народног посланика обављати предано,
поштено, савесно и верно Уставу, бранити људска и мањинска права и
грађанске слободе и по најбољем знању и умећу служити грађанима
Србије, истини и правди“.
НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Народна скупштина доноси одлуке већином гласова народних посланика на седници на којој
је присутна већина народних посланика. Начин одлучивања у Народној скупштини уређује се
Уставом, Законом о Народној скупштини и Пословником Народне скупштине.
ПРАВО ПРЕДЛАГАЊА ЗАКОНА
Право предлагања закона, других прописа и општих аката имају сваки народни посланик,
Влада, скупштина аутономне покрајине или најмање 30.000 бирача, Заштитник грађана и
Народна банка Србије имају право предлагања закона из своје надлежности.
РЕФЕРЕНДУМ
На захтев већине свих народних посланика или најмање 100.000 бирача, Народна скупштина
расписује референдум о питању из своје надлежности, у складу са Уставом и законом.
Предмет референдума не могу бити обавезе које произилазе из међународних уговора,
закони који се односе на људска и мањинска права и слободе, порески и други финансијски
закони, буџет и завршни рачун, увођење ванредног стања и амнестија, као и питања која се
тичу изборних надлежности Народне скупштине.
РАСПУШТАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Председник Републике може, на образложени предлог Владе, распустити Народну
скупштину. Влада не може предложити распуштање Народне скупштине ако је поднет
предлог да јој се изгласа неповерење или ако је поставила питање свога поверења. Народна
скупштина се распушта ако у року од 90 дана од дана конституисања не изабере Владу.
Народна скупштина не може бити распуштена за време ратног или ванредног стања.
Народна скупштина која је распуштена, врши само текуће или неодложне послове одређене
законом. У случају проглашења ратног или ванредног стања, поново се успоставља њена
пуна надлежност која траје до окончања ратног, односно ванредног стања. У случају
распуштања Народна скупштина, односно надлежни одбор Народне скупштине, врши само
текуће или неодложне послове, а нарочито:
решавање мандатно-имунитетских питања;
остваривање међународне сарадње у складу са законом;
поједине случајеве решавања материјално-статусних питања народних
посланика и других изабраних и именованих лица;
ако су везани за законски рок или то налажу потребе државе.

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

30

ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
За остваривање својих надлежности, Народна скупштина користи средства обезбеђена у
буџету Републике Србије и средства у својини Републике Србије. Овим средствима, Народна
скупштина управља у складу са прописима о буџетском систему и прописима о средствима у
својини Републике Србије.
Народна скупштина управља имовином која јој је неопходна за остваривање њених
надлежности. Народни посланици, именована и постављена лица, као и запослени у Служби
Народне скупштине, одговорни су да у обављању својих функција и послова савесно и
наменски поступају са имовином коју користи Народна скупштина.
СКУПШТИНСКИ БУЏЕТ
Народна скупштина самостално уређује и располаже средствима за рад Народне скупштине.
Скупштински буџет је саставни део буџета Републике Србије. Влада, без сагласности
председника Народне скупштине, не може обуставити, одложити или ограничити
извршавање скупштинског буџета. Поступак за утврђивање скупштинског буџета се уређује
Законом о Народној скупштини и Пословником.
Контрола извршења скупштинског буџета се спроводи по прописима о буџетској инспекцији и
државној ревизији. Интерну контролу извршења овог буџета спроводи интерни ревизор у
Народној скупштини, који је за свој рад одговоран генералном секретару. Најмање једном
годишње, интерни ревизор подноси извештај о раду надлежном одбору и генералном
секретару.
Генерални секретар подноси надлежном одбору Народне скупштине тромесечне извештаје о
коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине, док надлежни одбор
подноси Народној скупштини годишњи извештај о коришћењу и располагању средствима за
рад Народне скупштине.
ПОЛОЖАЈ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА
Мандат народног посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у Народној
скупштини и траје четири године, односно до престанка мандата народних посланика тог
сазива Народне скупштине. Народни посланик је слободан да, под условима одређеним
законом, неопозиво стави свој мандат на располагање политичкој странци на чији је предлог
изабран за народног посланика. Народни посланик не може истовремено да обавља другу
јавну функцију или професионалну делатност неспојиву са посланичком функцијом, у складу
са Уставом и законом. Даном потврђивања посланичког мандата, народном посланику
престаје функција која је неспојива са посланичком функцијом. Избор, престанак мандата и
положај народних посланика уређује се законом.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА
Народни посланик има право да: предлаже законе и друге акте, предлаже аутентично
тумачење закона, подноси амандмане на предлоге закона и других аката, учествује у
расправи и одлучивању о предлогу закона и других аката на седницама Народне скупштине
и њених радних тела, учествује у подношењу предлога за расписивање референдума о
питањима која се уређују законом, подноси предлог за образовање комисије или анкетног
одбора, подноси предлог за спровођење јавног слушања о питањима од јавног интереса,
предлаже измене и допуне предложеног дневног реда, поставља посланичка питања,
учествује у подношењу интерпелације и предлога за гласање о неповерењу Влади или члану
Владе, одржава конференцију за новинаре у просторијама Народне скупштине, буде
благовремено и потпуно обавештен о свим питањима из надлежности Народне скупштине,
тражи обавештења која су му потребна за обављање посланичке функције од председника
Народне скупштине, председника одбора и других радних тела Народне скупштине,
председника Владе, члана Владе и функционера у другим републичким органима и
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организацијама, предузима друге радње у вршењу посланичке функције, у складу са законом
и Пословником.
Народни посланик има право на: плату, наканде и друга примања у складу са законом и
другим актом.
ИМУНИТЕТ НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА
Народни посланик ужива имунитет у складу са Уставом и законом. Он не може бити позван
на кривичну или другу одговорност за усмено или писмено изражено мишљење или гласање
у вршењу своје посланичке функције. Ако се позвао на имунитет, народни посланик не може
бити притворен, нити се против њега може водити кривични или други поступак у коме се
може изрећи казна затвора, без одобрења Народне скупштине. Народни посланик који је
затечен у извршењу кривичног дела за које је прописана казна затвора у трајању дужем од
пет година, може бити притворен без одобрења Народне скупштине. Непозивање народог
посланика на имунитет не искључује право Народне скупштине да успостави имунитет.
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7.

ПОСТУПАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

ЗАСЕДАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Рад Народне скупштине и радних тела се одвија на седницама.
Редовно заседање - Народна скупштина се састаје у два редовна заседања годишње. Прво
редовно заседање почиње првог радног дана у марту, а друго редовно заседање почиње
првог радног дана у октобру. Редовно заседање не може трајати дуже од 90 дана.
Ванредно заседање - Народна скупштина се састаје у ванредно заседање на захтев
најмање једне трећине народних посланика или на захтев Владе, са унапред утврђеним
дневним редом. На ванредно заседање се примењују одредбе Пословника о редовном
заседању.
Без позива – Народна скупштина се без позива састаје после проглашења ратног или
ванредног стања.
Свечана седница – Поводом државних и међународних празника, председник Народне
скупштине може сазвати свечану седницу Народне скупштине и позвати председника
Републике, председника Владе, представнике других органа и организација из земље и
иностранства да се обрате Народној скупштини.
Посебна седница – Посебна седница се сазива ради усвајања предлога устава;
проглашења устава и уставног закона за спровођење устава; ради полагања заклетве
председника Републике; када кандидат за председника Владе излаже програм и предлаже
састав Владе, ради избора Владе и полагања заклетве председника и чланова Владе; као и
ради полагања заклетве изабраних лица која, у складу са законом, заклетву полажу пред
Народном скупштином. Председник Народне скупштине може сазвати посебну седницу на
којој се Народној скупштини може обратити председник Републике, председник или
представник стране државе, представник парламента стране државе или представник
међународне организације.
АКТИ КОЈЕ ДОНОСИ НАРОДНА СКУПШТИНА
Народна скупштина доноси: закон, буџет, план развоја, просторни план, завршни
рачун, пословник, стратегије, декларације, резолуције, препоруке, одлуке, закључке, и
аутентична тумачења закона.
СЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У РЕДОВНОМ ЗАСЕДАЊУ
ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ www.poslovnik.rs
ОТВАРАЊЕ СЕДНИЦЕ И УЧЕШЋЕ НА СЕДНИЦИ www.poslovnik.rs
ТОК СЕДНИЦЕ www.poslovnik.rs
ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ www.poslovnik.rs
ЗАПИСНИК www.poslovnik.rs
ОДЛУЧИВАЊЕ www.poslovnik.rs
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ПОСТУПЦИ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКАТА И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
поступак за промену Устава,
поступак за доношење закона,
поступак за потврђивање међународних уговора,
поступак за доношење буџета Републике Србије и завршног рачуна,
поступак за утврђивање скупштинског буџета,
поступак за доношење плана развоја и просторног плана Републике Србије,
поступак за давање претходне сагласности на статут аутономне покрајине,
поступак за доношење декларације, резолуције, препоруке и стратегије,
поступак за доношење пословника и других општих аката,
поступак за аутентично тумачење закона,
поступак за доношење јединствених методолошких правила за израду прописа,
поступак за потврђивање и престанак мандата народног посланикa,
поступци за избор и престанак функције,
поступак контроле над радом Владе,
поступак контроле над радом служби безбедности,
поступак за разрешење председника Републике Србије,
поступак за вршење надзора над радом државних органа, организација и тела,
поступак давања одговора по захтеву Уставног суда,
поступак одлучивања о рату и миру и о проглашењу ратног и ванредног стања.
Процедуре за све наведене поступке налазе се у Пословнику Народне скупштине.

АКТИВНОСТИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У ПРЕТХОДНИМ САЗИВИМА

Напомена: Подаци о активности НСРС и радних тела објављени су на интернет
страници НСРС у поглављу "Народна скупштина у бројкама - Преглед активности
Народне скупштине".

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

35

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Народна скупштина остварује међународну сарадњу:
упућивањем сталних делагација у парламентарне скупштине међународних
организација;
разменом делагација са међународим организацијама;
учешћем народних посланика на конференцијама и саветовањима;
кроз интерпарламентарни дијалог и друге облике сарадње са Европским
парламентом;
кроз покретање и учешће на заједничким пројектима са представничким телима
других држава, парламентарним скупштинама и међународним организацијама;
упућивањем делагације Народне скупштине, председника Народне скупштине
или појединих народних посланика у посете представничким телима других
држава и пријемом делегација представничких тела других држава;
разменом информација, других материјала и публикација, као и путем других
облика сарадње са представничким телима других држава; и
образовањем посланичких група пријатељства.
Састав сталних делегација утврђује Народна скупштина, а састав других делегација и
циљеве и задатке посете делегације Народне скупштине, утврђује председник Народне
скупштине, или надлежни одбор Народне скупштине (Одбор за иностране послове).
СТАЛНЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Парламентарна скупштина Савета Европе
Парламентарна скупштина ОЕБС-а
Интерпарламентарна унија
Парламентарна скупштина Црноморске економске сарадње
Парламентарна скупштина Процеса сарадње у југоисточној Европи
Интерпарламентарна скупштина православља
Парламентарна скупштина Медитерана
Парламентарна димензија Централно-европске иницијативе
Парламентарна скупштина НАТО-а
Парламентарна скупштина Франкофоније
Парламентарна скупштина Организације договора о колективној безбедности
НАРОДНА СКУПШТИНА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Народна скупштина Републике Србије усвојила је 14. октобра 2004. године Резолуцију о
придруживању Европској унији. Резолуција садржи смернице за рад законодавне и извршне
власти Републике Србије с циљем достизања критеријума из Копенхагена. У Резолуцији се
изражава потпуна сагласност о уласку у Европску унију као највишем и неоспорном
политичком приоритету, као и спремност за даље ангажовање на испуњавању политичких
услова за улазак у Европску унију. Резолуција наглашава потребу да се правди приведу сва
лица осумњичена за злочине почињене током оружаних сукоба у периоду од 1991. до 2000.
године на територији бивше СФРЈ. У овом документу се наглашава потпуна сагласност о
даљем унапређивању добросуседских односа и свих других видова регионалне сарадње и
регионалних иницијатива, као и обавеза Народне скупштине да приоритет буде рад на
усклађивању домаћег законодавства са правним тековинама Европске уније, а захтева се и
увођење посебних процедура за побољшање ефикасности тог процеса. Резолуцијом о
придруживању Европској унији Влада Републике Србије се обавезује да редовно
информише Народну скупштину о планираним и испуњеним обавезама и о реализацији свих
програма и осталих активности које су неопходне за убрзање процеса придруживања Србије
Европској унији. У плану је усвајање Декларације Народне скупштине и Владе о заједничком
деловању у процесу интеграције Републике Србије у ЕУ. Нацрт Декларације, на чијој изради
су ангажовани Одбор за европске интеграције Народне скупштине и Канцеларија за европске
интеграције, направљен је са циљем успостављања политичког консензуса по питању
европског опредељења Србије, који би отворио пут ефикаснијем и усаглашенијем наступу у
преговарачком процесу. Декларацијом би се законодавна и извршна власт обавезале да у
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свом раду дају приоритет креирању и усвајању оних правних аката који су од највечег
значаја за интеграциони процес, као и хармонизацији већ постојећих са законодавством ЕУ.
Досадашња пракса са Европским парламентом на политичком и административном нивоу
одвија се кроз годишње интерпарламентарне састанке Делегације за Југоисточну Европу
Европског парламента и делегације Народне скупштине, састављене углавном од чланова
Одбора Народне скупштине за европске интеграције. Поред тога, народни посланици
учествују и на међународним колоквијумима представника националних парламената
земаља западног Балкана и представника ресорних одбора Европског парламента у
организацији Директората за сарадњу са националним парламентима, као и на појединим
заједничким састанцима парламената земаља чланица и представника Европског
парламента.
У домену процеса интеграције Србије у Европску унију, од посебног значаја је рад Одбора
Народне скупштине за европске интеграције. Чланови Одбора за европске интеграције и
других радних тела Народне скупштине учествују у регионалним активностима, јачајући
сарадњу на свим нивоима у региону, што је један од спољнополитичких приоритета земаља
у процесу придруживања, које се остварују кроз Регионални секретаријат за парламентарну
сарадњу као дела Савета за регионалну сарадњу, следбеника Пакта стабилности у
Југоисточној Европи. Изузетну сарадњу у процесу европских интеграција Народна скупштина
остварује и са цивилним сектором и мисијама међународних организација у Србији, кроз
реализацију заједничких пројеката и организовања јавних расправа о предлозима закона, а
све у вези са посебном одговорношћу Народне скупштине и народних посланика на
приближавању европских идеја, вредности и процеса придруживања грађанима Србије.
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8.

ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ДЕЛОКРУГ РАДА НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ

Уставом Републике Србије („Сл. гласник РС“, Бр. 98/06), и Законом о Народној скупштини
(„Сл. гласник РС“, Бр. 9/10), утврђују се положај, надлежност и састав Народне скупштине,
права и дужности народних посланика, имунитет народног посланика, амблеми, симболи и
обележја Народне скупштине, однос Народне скупштине према другим државним органима,
међународна сарадња, управљање имовином коју користи Народна скупштина,
финансирање Народне скупштине, положај Службе Народне скупштине и друга питања од
значаја за рад Народне скупштине.
Пословником Народне скупштине („Сл. гласник РС“, Бр. 20/12) уређују се организација и рад
Народне скупштине и начин остваривања права и дужности народних посланика, у складу са
Законом о Народној скупштини.

9.

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ВРШЕЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, Бр. 98/06),
Закон о Народној скупштини („Сл. гласник РС“, Бр. 9/10),
Пословник Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, Бр. 20/12),
Закон о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, Бр. 35/00, 69/02, 57/03,
72/03, 18/04, 85/05, 101/05, 28/11 и 36/11),
Закон о избору председника Републике („Сл. гласник РС“, Бр. 111/07 и 104/09),
Закон о локалним изборима („Сл. гласник РС“, Бр.129/07 и 54/11),
Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, Бр. 129/07),
Закон о финансирању политичких странака („Сл. гласник РС“, Бр. 72/03, 75/03 –
испр. 97/03 и 97/08, 60/09-одлука УС),
Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“, Бр.
34/01, 62/06 и 63/06 – исправка др. Закона, 116/08) – Овај закон престаје да се
примењује на државне службенике и намештенике 01.01.2007. године, на основу
члана 58. став 1. Закона о платама државних службеника и намештеника („Сл.
гласник РС“, Бр. 62/06, 63/06, 115/06,101/07 и 99/10),
Закон о примањима народних посланика у Народној скупштини Републике Србије
(„Сл. гласник РС“, Бр. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 и 34/01) – Престале су
да важе одредбе о коефицијентима председника и потпредседника Народне
скупштине, као и председника и заменика председника сталног радног тела
Народне скупштине и народних посланика на сталном раду у Народној скупштини
(види члан 78. став 1. Закона – 48/91); Престале су да важе одредбе овог закона
у делу који се односи на права народних посланика утврђена Законом (види члан
42. Закона – 44/98); Престале су да важе чл. 6, 8. и 8а (види члан 15. Закона –
34/01),
Закон о Уставном суду („Сл. гласник РС“, Бр. 109/07, 99/11 и 18/13 - одлука УС),
Закон о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању
„Службеног гласника Републике Србије“ („Сл. гласник РС“, Бр. 72/91 и 30/10; „Сл.
лист СРЈ“, Бр. 11/93 - СУС),
Закон о уређењу судова („Сл. гласник РС“, Бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11
и 101/11),
Закон о Високом савету правосуђа („Сл. гласник РС“, Бр. 63/01, 42/02, 39/03,
41/03 – испр., 44/04, 61/05),
Закон о Високом савету судства („Сл. гласник РС“, Бр. 116/08, 101/10 и 88/11),
Закон о судијама („Сл. гласник РС“, Бр. 116/08, 104/09, 101/10, 8/12 - одлука УС,
121/12 и 124/12 - одлука УС),
Закон о јавном тужилаштву („Сл. гласник РС“, Бр. 116/08 и 104/09),
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Закон о заштитнику грађана („Сл. гласник РС“, Бр. 79/05 и 54/07),
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“,
Бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
Закон о заштити података о личности (,,Сл. гласник РС'', Бр. 97/08, 104/09, 68/12
– одлука УС и 107/12),
Закон о општем управном поступку (,,Сл. гласник РС'', Бр. 30/2010),
Закон о Народној банци Србије („Сл. гласник РС“, Бр. 72/03, 55/04, 44/10, 76/12 и
106/12),
Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл.
гласник РС“, Бр. 47/06),
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, Бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 - исправка)
Закон о јавном дугу („Сл. гласник РС“, Бр. 61/05, 107/09 и 78/11)
Закон о региналном развоју („Службени гласник РС“, Бр. 51/09 и 30/10),
Закон о Агенцији за борбу против корупције („Сл. гласник РС“, Бр. 97/08 и 53/10,
66/11 и 67/13 - одлуке УС),
Закон о државној ревизорској институцији („Сл. гласник РС“, Бр. 101/05, 54/07 и
36/10),
Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција („Сл. гласник
РС“, Бр. 43/04),
Закон о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, Бр. 51/09),
Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, Бр.72/09,
52/11 и 55/13),
Закон о високом образовању („Сл. гласник РС“, Бр. 76/05, 97/08, 44/10 и 93/12),
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, Бр. 135/04 и 36/09),
Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских
Карловаца („Сл. гласник РС“, Бр. 37/91, 53/093, 67/93, 48/94 и 101/05),
Закон о радиодифузији („Сл. гласник РС“, Бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 86/06 и
41/09),
Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, Бр. 107/05, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12 и 45/13 – др. закон),
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Сл.
гласник РС“, Бр. 54/89 и 137/04),
Закон о култури („Службени гласник РС“, Бр. 72/09),
Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“, Бр. 71/94),
Закон о осигурању („Сл. гласник РС“, Бр. 55/04, 70/04 – испр.,61/05 – др.закон,
85/05 и 101/07),
Закон о полицији („Сл. гласник РС“, Бр. 101/05, 63/09 – одлука УС, 92/11),
Закон о безбедносно-информативној агенцији („Сл .гласник РС“, Бр. 42/02 и
111/09),
Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, Бр. 116/07, 88/09 и 104/09),
Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама ван граница Републике Србије („Службени гласник РС“, Бр. 88/09); Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о учешћу
професионалних припадника Војске Србије и Црне Горе, особља цивилне
заштите и запослених у органима управе Савета министара у мировним
операцијама и другим активностима у иностранству („Службени лист СЦГ“, Бр.
61/04); Напомена: Прописи донети ради извршавања Закона о учешћу
професионалних припадника Војске Србије и Црне Горе, особља цивилне
заштите и запослених у органима управе Савета министара у мировним
операцијама и другим активностима у иностранству, остају на снази до
доношења прописа за извршавање овог закона, осим одредаба које су у
супротности са овим законом.
Закон о спољној трговини наоружањем, војном опремом и робом двоструке
намене („Сл. лист СЦГ“, Бр. 7/05 и 8/05),
Закон о војнобезбедносној агенцији и војнообавештајној агенцији („Службени
гласник РС“, Бр. 88/09, 55/12 – одлука УС, 17/13);
Закон о тајности података (,,Сл. гласник РС'', Бр. 104/09)
Закон о Влади („Сл. гласник РС“, Бр. 55/05, 101/07, 65/08, 16/11),
Закон о приватизацији („Сл. гласник РС“, Бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 и 30/10),
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Закон о Агенцији за развој малих и средњих предузећа („Сл. гласник РС“, Бр.
65/01),
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, Бр. 124/12),
Резолуција о придруживању Европској унији („Сл. гласник РС“, Бр. 112/04),
Закон о забрани дискирминације („Сл. гласник РС“, Бр. 22/09),
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10.

УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА НАРОДНА СКУПШТИНА

Народна скупштина као највише представничко тело и носилац уставотворне и
законодавне власти у Републици Србији, у својој архиви чува оригиналну
документацију Народне скупштине и то: предлоге и усвојене текстове устава;
предлоге и усвојене текстове уставних закона, закона, просторних планова и других
аката; амандмане на Устав, уставне законе и законе; декларације, резолуције,
препоруке, одлуке, аутентична тумачења, записнике са седница Народне скупштине,
њених сталних и привремених радних тела; изборни материјал; поднете представке и
предлоге грађана; закључке, правилнике, наредбе, упутства, извештаје, решења и
рачуноводствено-књиговодствену документацију насталу у раду Службе Народне
скупштине.
На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.
гласник РС“, Бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи којима располаже
Народна скупштина а који су настали у раду или у вези са радом Народне скупштине,
доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса јавности да зна, остварења
слободног демократског поретка и отвореног друштва.

На интернет страници Народне скупштине су доступни: текстови предлога закона и
других аката поднетих Народној скупштини, текстови усвојених закона и других аката које
доноси Народна скупштина, предложени дневни ред и усвојени дневни ред седнице Народне
скупштине чије је одржавање у току, стенографске белешке са седница, изводи из
електронске евиденције о гласањима на пленарним седницама,питања народних посланика
Влади и министарствима, сазиви и извештаји са седница одбора, дневне информације о
раду Народне скупштине, њених радних тела и народних посланика, информације о
међународној сарадњи Народне скупштине, саопштења за јавност, истраживања која на
одређене теме спроводи Одсек за информативно-истраживачке послове, као и друге
информације и бројни статистички подаци о активностима Народне скупштине у актуелном и
претходним сазивима. Саставни део интернет странице је Информатор о раду Народне
скупштине.

Групне и индивидуалне посете грађана Народној скупштини – ближе информације потражите
у поглављу 4. Јавност рада Народне скупштине.

Народним посланицима, запосленима у Служби Народне скупштине и другим лицима која по
другом основу бораве у објектима Народне скупштине, омогућено је коришћење:
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Експозитуре поште у згради Народне скупштине у ул. краља Милана бр. 14, која пружа
комплетне поштанске услуге: рад са рачунима физичких лица, отварање жиро-рачуна
грађана, вршење свих уплата и исплата, плаћање свих врста рачуна, улагање на динарске и
девизне рачуне, on-line плаћање, слање новца поштански, телеграфски и пост-нетом,
отварање корисничких налога за коришћење интернета, продужавање времена директном
куповином времена или купона, продаја бројева телефона и допуна свих вредности за мреже
мобилне телефоније, послови мењачнице, пријем и испорука свих врста пошиљки и пакета,
слање и пријем телеграма.

Ресторана у згради Народне скупштине у ул. краља Милана бр. 14, који располаже
капацитетом од 164 места и 5 бифеа са топлим и хладним безалкохолним пићима као и
ресторана у Дому Народне скупштине, Трг Николе Пашића бр. 13, који располаже са
капацитетом од 124 места и 2 бифеа са топлим и хладним напицима. Послови одржавања
свих врста јавних набавки везаних за ресторане и бифее, као и комплетна услуга, у
надлежности су Управе за заједничке послове републичких органа.

Амбуланте са медицинским особљем (дежурни лекар и медицинска сестра), која пружа
медицинску помоћ за време трајања седница Народне скупштине. Поред амбуланте у којој
се налази одређени број лекова, постоје и амбулантна кола за потребе хитног превоза до
здравствених установа.

У Одсеку за информативно-истраживачке послове Службе Народне скупштине (приземље одмах до Прес сале и краља Милана бр. 14), омогућен је приступ информацијама на
Интернету и у базама података: INTERMEX INDOK (база од више хиљада пречишћених
текстова прописа која се непрекидно проширује и ажурира); CELEX (службена база правних
прописа Европске уније која садржи текстове оснивачких уговора ЕУ, законодавство ЕЗ,
предмете Суда ЕУ, мишљења и резолуције институција ЕУ и саветодавних тела, обичајно
право Европског суда, библиографске податке о припремним актима, представке Европског
парламента и извештаје о примењивању директива Заједнице у државама чланицама); и
ECPRD (база података Европског центра за истраживање и документацију) са обиљем
информација, публикација и истраживачких студија из великог броја европских парламената.
Документи из базе CELEX-а доступни су на једанаест службених језика ЕУ и обухватају
информације од 1951. године. Информације из базе ECPRD –а, доступне су на енглеском
језику.
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Библиотечка збирка Народне скупштине обухвата: стручне књиге и монографске
публикације из области права, политикологије, социологије, филозофије, књижевности, а од
белетристике углавном референтне и награђене књиге; збирку прописа савезних и
републичких органа са регистрима од 1945 године до данас; стенографске белешке Народне
скупштине Србије од 1889. године до данас; значајну архивску грађу (нпр. Протоколи
ванредне Народне скупштине из 1880. године, Скупштине Краљевине Југославије од 1919.
до 1939. године, Службене новине Краљевије СХС од 1921. године); стручне часописе;
дневну штампу. Библиотека има и електронску базу правних прописа ИНДОК, која обухвата
прописе Србије и Црне Горе, Аутономне покрајине Војводина и града Београда, који су на
снази од 1990. године до данас.

11.

ПОСТУПЦИ РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Захтев за остваривање права на приступ информацијама може се поднети:
писаним путем на адресу: Народна скупштина, Београд, Краља Милана 14;
путем електронске поште: pristupinformacijama@parlament.rs ;
телефаксом на број: 3222-799;
у писарници Народне скупштине, адреса: Трг Николе Пашића бр. 13
(канцеларија 22) и Краља Милана бр. 14 (канцеларија 3).
Усмени захтев у вези са остваривањем права на приступ информацијама саопштава се у
записник у писарници Народне скупштине, Краља Милана бр. 14, соба бр. 3, при чему се
такав захтев уноси у посебну евиденцију.
Подносилац захтева није обавезан да наведе разлоге због којих тражи приступ информацији
а у захтеву може предложити и начин на који ће Народна скупштина учинити информацију
доступном.
Сви захтеви за приступ информацијама насловљени на овлашћено лице а који су пристигли
у писарницу Народне скупштине путем поште или су предати у писарницу, упућују се
овлашћеном лицу.
ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја мора да садржи:
назив органа власти од кога се тражи информација, име, презиме и адресу тражиоца и што
прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може да садржи и друге податке који ће
олакшати проналажење тражене информације. Ако захтев не садржи наведене податке,
односно ако захтев није уредан, овлашћено лице је дужно да поучи тражиоца како да
недостатке отклони. У случају да тражилац не отклони недостатке у одређеном року а
недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, овлашћено лице донеће закључак о
одбацивању захтева као неуредног.
Након што утврди да је захтев за приступ информацијама од јавног значаја уредан,
овлашћено лице прво испитује: да ли се на основу података из захтева може претпоставити
да се захтев односи на информацију која је од значаја за заштиту живота и слободе неког

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

43

лица, угрожавање и заштиту здравља становништва и животне средине; да ли је
информација тражена од стране више новинара и јавних гласила; да ли се захтев односи на
информацију коју поседује Народна скупштина; да ли се захтевом тражи приступ великом
броју информација или информацијама које из другог разлога није могуће прикупити у року
од 15 дана од дана пријема захтева.
Овлашћено лице поступа по захтевима према редоследу њиховог пријема и дужно је да без
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о
поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију и
изда му или упути копију тог документа. У случају да се захтев односи на информацију која је
од значаја за заштиту живота и слободе неког лица, угрожавање и заштиту здравља
становништва и животне средине, овлашћено лице је дужно да по таквом захтеву поступи
без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако је иста информација тражена од стране више новинара и јавних гласила, овлашћено
лице таквим захтевима удовољава истовремено и не сме стављати у бољи положај ниједног
новинара или јавно гласило. У случају да се захтевом тражи приступ великом броју
информација или информацијама које из објективних разлога није могуће прикупити у року
од 15 дана од дана пријема захтева, овлашћено лице је дужно да о томе одмах обавести
тражиоца и одреди наканадни рок у којем ће таквом захтеву бити удовољено.
Овлашћено лице удовољава захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја на један од следећих начина: путем поште, електронске поште, телефаксом и
омогућавањем непосредног увида у документе и доставља тражену информацију у облику у
којем је она тражена. Уколико Народна скупштина не располаже информацијом у траженом
облику, овлашћено лице ће информацију доставити у облику у којем се она налази. Ако
утврди да Народна скупштина не поседује документ који садржи тражену информацију,
овлашћено лице ће такав захтев без одлагања проследити Поверенику за информације од
јавног значаја и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом
сазнању, документ налази. У случају да се захтевом од овлашћеног лица тражи нешто друго
а не информација (нпр. одређено поступање Народне скупштине, изјаве народних
посланика, секретара Народне скупштине и сл.) овлашћено лице ће такав захтев проследити
надлежним службама у Народној скупштини (Одељењу за односе са јавношћу).
ПОСЕТИТЕ НАРОДНУ СКУПШТИНУ - Процедуре у вези групних и индивидуалних посета
грађана Народној скупштини су описане у поглављу 4. Јавност рада Народне скупштине.
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12.

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Реализоване посете грађана Народној скупштини
Кроз програме за приступ јавности, едукативни програми су прилагођени различитим
циљним групама и њиховим потребама (Приближимо институције грађанима, Дан отворених
врата и Твој глас - твоја будућност) које је посетило 6772 грађана.
У 2012. години организовано је пет симулација седница Народне скупштине. Ово је уједно
најсложенији едукативни програм намењен ученицима средњих школа и студентима. У овом
програму учествовало је 257 ученика.

Укупан број посетилаца Народној скупштини у 2012. години био је 7029.
ПОСЕТИОЦИ У ПЕРИОДУ јануар – децембар 2012.

БРОЈ

ОСНОВНА ШКОЛА

792

СРЕДЊА ШКОЛА

2580

СТУДЕНТИ

2201

ГРАЂАНИ

833

ПОСЕТИОЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

623

TOTAЛ

7029

У 2013. години је од укупно 8476 посетилаца, 899 грађана пратило рад
Народне скупштине са галерије Велике сале у Дому Народне скупштине.
Од 01. јануара до 01. новембра 2014. године је Дом Народне скупштине
посетило 4018 грађана.
У 2015. години Дом Народне скупштине посетило је 10.585 посетилаца.
У 2016. години било је 10.493 посетилаца.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 02 – 3981/17
18. јануар 2018. године
Београд

ПОВЕРЕНИКУ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И
ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
- господину Родољубу Шабићу Булевар краља Александра 15
Београд
Предмет: Годишњи извештај за 2017. годину о радњама Народне скупштине
Републике Србије предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр.
120/04,54/07,104/09,36/10) и Закона о заштити података о личности
(''Службени гласник РС'', бр. 97/08,104/09);
1. Народној скупштини Републике Србије у току 2017. године поднето
је укупно 75 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и
то:

ПОДНОСИОЦИ

БРОЈ

ОДГОВОРЕНО

УСТУПЉЕНО ДРУГИМ
ОРГАНИМА

Грађани
Медији
Невладине орг. и
удружења
грађана
Политичке
странке
Органи власти
Остали
УКУПНО

33
20

33
20

0
0

19

19

0

0

0

0

1
2
75

1
2
75

0
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Напомена: Одговори, копије тражених акта и документи који садрже тражене
информације тражиоцима информација достављани су најчешће поштом или
електронском поштом, када је обим тражених докумената мањи, односно на
захтев тражилаца информација. Акта и одговор овлашћеног лица у
електронском облику достављају се скенирани, у PDF формату;
Број захтева Народној скупштини је у 2017. години незнатно мањи
него у 2016. години али је мањи у односу на претходне године,
сразмерно повећању обима и врсти информација објављених на
интернет страници Народне скупштине и у Информатору о раду НСРС,
које се из године у годину увећавају и обогаћују новим садржајима као
што су: преноси седница НСРС и одбора у ''реалном времену'',
стенографске белешке са седница Народне скупштине на дан
одржавања седнице, резултати гласања НСРС, предлози закона и
донети закони као и остали акти које НСРС доноси, затим сазиви и
записници са седница НСРС и радних тела, архива снимака седница
НСРС и њених радних тела, план јавних набавки и документација
спроведених и јавних набавки у току, полугодишњи и годишњи
извештаји о извршењу скупштинског буџета, скупштински буџет за
текућу годину - бројне информације које су ранијих година биле
најчешће тражене информације од јавног значаја свих категорија
тражилаца информација а посебно медија.
Из године у годину повећава се број захтева грађана, што је најбољи
доказ све шире примене и коришћења права које пружа предметни Закон.
Грађани се ређе него ранијих година Служби Народне скупштине обраћају
тражећи правну помоћ, позивајући се на Закон о слободном приступу
информацијама од јавног значаја. Број захтева невладиних организација и
удружења грађана је у 2017. години нешто мањи него у последње три године
али су захтеви све чешће врло сложени, захтевају додатну статистичкоаналитичку обраду јер се траже различите врсте података, за дужи
временски период, који се не налазе ни у једном документу, односно
табеларном приказу који Служба Народне скупштине израђује. За
неколицину захтева је било потребно ангажовање више различитих
организационих јединица Службе те је, на предлог надлежних одељења,
тражен накнадни рок за доставу информација које су у законском року и
достављене. Наведени захтеви односили су се, на пример, на запошљавање
у Служби НСРС у периоду од 2012. до 2017. године, по свим основама
радно-правног статуса појединачно, затим све народне иницијативе и
предлози закона од 1994. године, који су примљени а о којима је НСРС
расправљала односно није расправљала.
Број захтева медија је већ 2016. године преполовљен у односу на
претходну, а у 2017. износи 20 у односу на 52 из 2015. године.
Најчешће тражене информације медија у 2015. години односиле су се
на: утрошена средства Народне скупштине по основама везаним за
посланичка примања и накнаде, службена путовања у земљи и иностранству,
трошкове, сврху и дестинацију службених путовања у иностранство, која су
изостала у 2017. години будући да су доступни буџетски подаци дати у
Информатору о раду. У протеклој години су честа била новинарска питања
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везана за процедуре у Народној скупштини, као што су посланичке накнаде и
спровођење овог права народних посланика у Служби НСРС, систематски
прегледи за запослене, број посланика који су на сталном раду у НС, затим
подаци о новчаним казнама народних посланика и евиденције надлежног
Одбора о кажњеним народним посланицима и новчаним износима казни за
овај и протекле скупштинске сазиве. Најбројније су тражене информације које
се односе на рад НС и активности посланика на седницама НСРС: време које
народни посланици проводе у скупштинској сали, трајање излагања народних
посланика и чланова Владе, посланичка питања Влади, на колико је питања
и тражених објашњења Влада одговорила, као и број поднетих амандмана на
предложене законе.
2. Велики број захтева грађана и удружења грађана упућен је ради
добијања копија предлога закона старијег датума, образложења закона,
текстова амандмана и пратећих аката Владе и надлежних одбора. Тражена
су и појединачна акта која доноси НСРС, акта НС из домена правосуђа и
тумачење појединих чланова закона, уз примере у судској пракси...Чести су
захтеви невладиних организација везани за поступања Владе, НСРС,
односно радних тела, у вези са испуњавањем мера из Акционих планова за
спровођење Националних стратегија.
3. Сви захтеви су обрађени и на сваки захтев одговорено је у
законском року.
За 5 обимних и у аналитичком смислу сложених захтева тражен је
накнадни законски рок од 40 дана.
4. У назначеном периоду није поднета ниједна тужба а изјављена је
једна жалба Поверенику за информације од јавног значаја по основу
непоступања НСРС по захтеву за приступ информацијама, који није примљен
нити заведен у Народној скупштини и добијен је од Службе Повереника након
достављене жалбе. Тражиоцу који је жалбу изјавио достављене су тражене
информације.
5. Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ
информацијама од јавног значаја донело је једно решење о одбијању
захтева, невладине организације Транспарентност Србија која се Народној
скупштини обратила захтевом којим се од Народне скупштине тражи
достављање копија извештаја о спроведеним поступцима набавки,
сачињених на основу чланова 127. и 128. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) за 2013. 2014. 2015. и 2016.
годину, које су Народној скупштини доставили Министарство унутрашњих
послова и Министарство одбране, као и сви други наручиоци који су
достављали извештаје надлежном Одбору Народне скупштине по основу
наведених чланова Закона. Овлашћено лице је поступајући по захтеву
утврдило да надлежни Одбор за финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава располаже евиденцијом (бројевима предмета) за
акта која се налазе код руковалаца тајним подацима Народне скупштине, јер
се захтевом тражене јавне набавке воде под ознаком „Строго поверљиво“. У
складу са дописом руковаоца тајним подацима Народне скупштине,
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овлашћено лице поступило је у складу са чланом 9. тачка 5) Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, којим је прописано да
орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја, ако би тиме учинио доступним
информацију или документ за који је прописима или службеним актом
заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна
или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због
чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по
интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ
информацији.
6. У поступању по захтевима за остваривање права на слободан
приступ информацијама у 2017. години, Народна скупштина није, у складу са
важећим прописима, наплатила трошкове умножавања докумената јер су
захтеви садржавали потребу за доставом писане информације или копије
докумената мањег обима. Сва документа која НСРС поседује у електронском
облику - што то је већина докумената насталих у последњих неколико година
у раду НСРС - достављају се тражиоцима информација електронском
поштом, скенирана у ПДФ формату или Екселу, као и поштом, на носачу
информација.
7. Сагласно члану 39. Закона, Народна скупштина је крајем 2005.
године, објавила први Информатор о свом раду у штампаној и електронској
верзији.
8. Народна скупштина је крајем 2008. године израдила обиман
Информатор о раду, који је објављен на електронској презентацији Народне
скупштине 14. јануара 2009. године. Скрећемо пажњу на то да је приликом
израде Информатора секретар Народне скупштине донео Упутство о
поступању по захтевима за приступ информацијама и остваривању
мера за унапређење јавности рада, Број 9-16/09 од 8. јануара 2009.
године, чијим је ступањем на снагу престала да важи Наредба о
установљавању Информатора о раду Народне скупштине, 03 Број 02-3084/05
од 29. децембра 2005. године.
9. Народна скупштина је у складу са Упутством за израду и
објављивање информатора о раду државног органа, од 29. септембра 2010.
године, израдила нови Информатор о раду који је објављен на интернет
страници Народне скупштине 29. децембра 2010. године и редовно се
ажурира.
Информатор је ажуриран 29. децембра 2017. године.
10. У 2011. години на сајту Народне скупштине постављена је нова и
савременија електронска презентација, са већим обимом и количином
разноврсних информација о раду и активностима народних посланика и
НСРС, Службе НСРС, као и функционисању и надлежностима НСРС - уз
прегледнију, бржу и сигурнију претрагу.
Информатор о раду је саставни део интернет странице, односно
електронске презентације НСРС.
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11. Један од стратешких циљева Народне скупштине и њене Службе је
стално унапређење јавности рада Народне скупштине, те је вишегодишњим
планом развоја Службе Народне скупштине одређен и развој и унапређење
комуникација и информативне делатности. Оно што истичемо као најбитније
унапређење јавности рада НСРС и приступа информацијама o раду НСРС и
Службе НСРС, без позивања на Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја, јесте објављивање нових садржаја - са повећаним обимом
и врстама информација - на интернет страници НСРС parlament.gov.rs.
Директни преноси на Јавном сервису подразумевају преносе пленарних
седница Народне скупштине, док се од јула 2013. године - путем интернета, у
''реалном времену'' преносе седнице НСРС, седнице радних тела НСРС,
обраћања народних посланика, чланова Владе, делегација и гостију из
иностранства у Холу Дома Народне скупштине, као и јавна слушања - уз
архивирање свих обављених преноса на интернет страници Народне
скупштине, са могућношћу корисницима лаке и брзе претраге архиве преноса
и преко web, мобилних и таблет уређаја. Интерне преносе седница, јавних
слушања, међународних и стручних скупова из свих скупштинских сала, у оба
објекта НСРС, могуће је пратити на мониторима у обе скупштинске зграде.
На прегледан и једноставан начин доступни су корисницима интернет
странице извештаји са свих седница НСРС одржаних у периоду рада
актуелног сазива Народне скупштине као и архивирани садржаји протеклих
сазива, затим стенографске белешке са седница, резултати гласања НСРС о
свим предложеним законима донетим на седницама НСРС актуелног и
прошлог сазива. Доступни су и извештаји са седница радних тела НС пошто
их одбор усвоји, са сазивима седница а будући да се седнице одбора воде у
оквиру система електронског парламента, као повезана документа објављују
се и стенограми са седница одбора Народне скупштине, у складу са
Пословником Народне скупштине
На сајту је доступна обимна архива донетих закона, предлога закона и
осталих аката, у актуелном и протеклим сазивима НСРС.
На интернет страници објављује се и Информативни билтен Народне
скупштине - Кворум. Билтен се објављује месечно и садржи најзначајније
информације о раду парламента у текућем месецу. Поред осталих садржаја,
доноси информације о раду на доношењу закона и других аката, затим о
вршењу изборне, контролне и представничке функције НСРС, као и
информације о међународним активностима Народне скупштине.
На насловној страни интернет презентације корисницима, посебно
истрaживачима и новинарима, омугућен је и садржај под називом Народна
скупштина у бројкама, са свим релевантним статистичким подацима о раду
и активностима НСРС по годинама, као и подацима о старосној и образовној
структури сазива НС.
Резултат суштинског и сталног унапређења јавности рада Народне
скупштине и њене Службе, у протекле три године је смањивање броја
захтева за приступ информацијама од јавног значаја и постепено свођење
захтева на тражење информација које су најчешће сложеније, аналитичке
природе, затим подаци из обимних електронских евиденција Службе НСРС о
посланичким активностима, или се захтевом траже копије оригиналних аката
и докумената из Архиве Народне скупштине.
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12. Крајем 2011. године у Писарници НСРС почело се са коришћењем
новог програма за аутоматску обраду података, као дела система
електронског парламента чије је комплетирање и стављање у пуну функцију,
према плану, извршено почетком 2013. године. Сви се заведени акти у
Писарници скенирају и формира се база података и докумената у
електронском облику, који су брзо и лако доступни корисницима Епарламента. Паралелно се формира предмет са оригиналним поднесцима и
списима по којима се поступа.
У 2016. и 2017. години је примена Е-парламента све чешћа и
присутнија у раду НСРС и њене Службе. Рад и архивирање аката у Епарламенту регулисан је интерним актима, донетим током 2016. и 2017.
године.
Документација која је у поседу Народне скупштине распоређује се и
класификује на основу Листе категорија регистратурског материјала са
утврђеним роковима чувања по чијем истеку се излучени безвредни
регистратурски материјал уништава, по добијању сагласности Архива
Републике Србије.
Документација која је у поседу Народне скупштине а која је од
националног, односно културно-историјског значаја, благовремено се
обрађује, сређује и трајно чува према правилима архивистике, ради заштите
овог покретног културног добра и давања на увид научној, стручној и широј
јавности.
13. Најзаступљенији медиј на којем се чува документација Народне
скупштине и даље је папир али су све бројнији документи у електронском
облику, као и стенограмски и аудио записи на којима су забележене све
седнице Народне скупштине, као и велики број седница њених сталних и
привремених радних тела - у складу са Пословником НСРС. Увођењем у рад
система Е-парламента суштински се мења однос начина чувања
документарне грађе - у корист електронске базе података и чувања
докумената у електронском облику. Није потребно наглашавати у којој су
мери обимни документи на тај начин доступнији свим категоријама јавности и
корисника.
Крајем 2013. године започет је, а током 2015. 2016. и 2017. године
интензивиран је процес дигитализовања архивске грађе Архиве Народне
скупштине, са циљем да се постепено целокупна документарна архивска
грађа дигитализује ''скенирањем'' докумената и њиховог чувања у
електронском облику. Ово је континуирана активност Службе НСРС чији је
значај огроман, сходно далеко већој доступности драгоцене архивске и
документационе грађе којом Архива НСРС располаже.
14. Посебна обука запослених у Служби НСРС у примени и поступању
по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у 2017.
години није спровођена будући да постоји интерни акт (наведен у тачки 8.
овог извештаја) чији је сажетак објављен у Информатору о раду Народне
скупштине. Обука је планирана у 2018. години.
Ради још ефикаснијег примењивања Закона и унапређења поступања
по захтевима за приступ информацијама, сматрамо да постоји потреба за
организовањем семинара и радионица - у организацији Службе Повереника -
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који ће помоћи бољем разумевању потребе за транспарентним радом органа
јавне власти и упознавању са обавезама државног органа у вези са правом
јавности да зна.
У прилогу Вам достављамо попуњен табеларни приказ радњи и мера
предузетих на примени Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, достављен актом Службе Повереника Број: 073-17-1736/201701, од 05. децембра 2017. године, наш број 03 Број: 02-3981/17.
*
Поводом достављања података за израду Годишњег извештаја за
2017. годину о спровођењу Закона о заштити података о личности
(„Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и
107/10), обавештавамо Вас да је Народна скупштина доставила Поверенику
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности девет
збирки података о личности, и то: основну евиденцију о народним
посланицима, основну евиденцију о предметима, евиденцију о издатим
налепницама за паркирање возила, евиденцију о издатим посланичким
легитимацијама, евиденцију о присутности на раду народних посланика,
евиденцију о присутности на седницама Народне скупштине, кадровску
евиденцију за народне посланике, евиденцију акредитованих представника
медија и кадровску евиденцију за запослене у Служби Народне скупштине,
као и да су исте уписане у Централни регистар који се води код Повереника.
Одељењу за људске ресурсе Службе Народне скупштине у 2017.
години није поднет ниједан захтев за остваривање права из Закона о заштити
података о личности.
С поштовањем,
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Светислава Булајић
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13.

ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СРЕДСТВИМА ЗА РАД
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

БЕОГРАД, МАРТ 2015. ГОДИНЕ
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Увод
У Извештају о коришћењу и располагању средствима за рад Народне
скупштине у периоду јануар – децембар 2014. године (у даљем тексту:
Извештај), исказани су извршени јавни расходи и издаци, који су реализовани
за финансирање надлежности Народне скупштине у посматраном периоду у
односу на планирана средства Скупштинског буџета за 2014. годину, који је
саставни део Закона у буџету Републике Србије за 2014. годину (“Службени
гласник РС”, број 110/13) од 13. децембра 2013. године као и Закона о
изманама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину
(“Службени гласник РС”, број 116/14) од 27. октобра 2014. године.
Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, за финансирање
рада Народне скупштине опредељена су средства у складу са чланом 64.
Закона о Народној скупштини (“Службени гласник РС”, број 9/10). У складу са
наведеном одредбом Закона Одбор за административно-буџетска и
мандатно-имунитетска питања утврдио је Предлог скупштинског буџета за
2014. годину у укупном износу од 2.137.611.000 динара, који је Влада, без
измена, укључила у Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014.
годину, који је усвојила Народна скупштина.
Из текуће буџетске резерве за спровођење избора за народне
посланике, опредељена су средства у укупном износу од 1.146.438.000
динара. Такође, из текуће буџетске резерве за спровођење избора за
чланове националних савета националних мањина, расписаних за 26.
октобар 2014. године из текуће буџетске резерве опредељено је 4.000.000
динара.
22. маја 2014. године, из средстава утврђених Законом о буџету
Републике Србије за 2014. годину, са Раздела 1 – Народна скупштина –
Стручне службе, функција 130, апропријација економска класификација 511 –
Зграде и грађевински објекти, средства у укупном износу од 100.000.000
динара, пренета су у буџетску резерву Министарства финансија са наменом
за санацију штете настале услед поплава.
Законом о изманама и допунама Закона о буџету Републике Србије за
2014. годину, опредељена су средства у укупном износу од 3.042.896.000
динара.
У складу са чл. 64 и 65. Закона о Народној скупштини („Службени
гласник РС“, број 9/10), 06. децембра 2014. године из средстава утврђених
Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014.
годину, са Раздела 1 – Народна скупштина, Глава 1.1, функција 130 Стручне службе, ДБК 20101, апропријација економска класификација 413 –
Накнаде у натури, средства у укупном износу од 2.000.000 динара, пренета су
у буџетску резерву Министарства финансија, а намењена Буџетском фонду
за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у
Републици Србији. Обзиром да у 2014. години, деца запослених у Служби
Народне скупштине и деца народних посланика нису добила новогодишње
пакетиће, ова иницијатива Народне скупштине је „ДЕЦА - ДЕЦИ“
Опредељена средства за рад Народне скупштине, на Разделу 1.
буџета Републике Србије, распоређена су у оквиру две функције, и то:

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

54

Фун

110
130
130
130

Опис
Народна скупштина
народни посланици
Народна скупштина
стручне службе
Пренето у ТБР за
санацију штете од
поплава
Пренето у ТБР за
лечење деце
Укупно

Средства
скупштинског
буџета из
Закона о
буџету
за 2014. год.
725.836.000

Средства
скупштинског
буџета из
буџетске
резерве
/

1.411.775.000

1.146.438.000

-100.000.000

4.000.000

Средства
скупштинског
буџета из
Ребаланса I
буџета
за 2014. год.

Средства
скупштинског
буџета из
Ребаланса II
буџета
за 2014. год.

646.602.000

649.602.000

2.396.294.000

2.393.294.000

-2.000.000
2.037.611.000

1.150.438.000

3.042.896.000

3.040.896.000

Извршење јавних расхода и издатака на обе функције, у наведеном
периоду, дато је по појединим врстама расхода, односно издатака, у односу
на средства која су опредељена Скупштинским буџетом за 2014. годину,
укључујући и средства из текуће буџетске резерве.
На основу споразума између Народне скупштине и УНДП о пружању
услуга подршке „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Скупштине
Србије“, који је закључен 05. септембра 2012. године, УНДП као донатор
финансира наведени пројекат. Финансирање овог пројекта је започето у
2013. години. Средства као и могућност да се од наведеног донатора добију
додатна средства, трошиће се у складу са активностима Народне скупштине
везаним за пројекат.
На основу споразума између Народне скупштине и Организације за
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), за имплементацију пројекта „Јачање
капацитета Парламента Републике Србије у циљу ефикасне комуникације са
грађанима“, закључен је уговор о студентској пракси 03 Број 404-2032/13, 09.
маја 2013. године. ОЕБС као донатор финансира наведени пројекат и у 2014.
години. (88.000 динара (бруто) - месечно за два студента).
Извештајем је обухваћен период од 1. јануара до 31. децембра 2014.
године.
Извештај садржи следеће прилоге, и то:
1. Преглед планираних и извршених расхода Народне скупштине у
периоду јануар - децембар 2014. године (табела 1);
2. Преглед планираних и извршених расхода и остатак неутрошених
средстава враћених у Буџет Републике Србије на крају буџетске
2014. године;
- 2/а Преглед планираних и извршених расхода и остатак
неутрошених средстава враћених у Буџет Републике Србије на
крају буџетске 2014. године, за функцију 110 - Народни посланици
(табела 2/а);
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- 2/б Преглед планираних и извршених расхода и остатак
неутрошених средстава враћених у Буџет Републике Србије на
крају буџетске 2014. године, за функцију 130 – Стручне службе
(табела 2/б);
3. Преглед плата (нето и бруто) и посланичког додатка – паушала
(нето и бруто) народних посланика од 1. јануара до 31. децембра
2014. године (табела 3.);
4. Накнаде народних посланика остварене по одлукама Одбора за
административно-буџетска
и
мандатно-имунитетска
питања
(Административног одбора) од 1. јануара до 31. децембра 2014.
године (табела 4.);
5. Преглед извршених расхода за службена путовања народних
посланика у иностранство од 1. јануара до 31. децембра 2014.
године (табела 5.);
6. Преглед извршених расхода за службена путовања народних
посланика у земљи и остали извршени расходи од 1. јануара до 31.
децембра 2014. године (табела 6.).
1. Планирани и извршени расходи Народне скупштине у периоду
јануар - децембар 2014. године
За финансирање рада Народне скупштине у периоду јануар –
децембар 2014. године утрошена су средства у износу, и то:
Функција
110 - Народни посланици
130 - Стручне службе (са РИК-ом)
Укупно

Опредељено
649.602.000
2.391.294.000
3.040.896.000

Извршено
615.491.413
1.891.116.922
2.506.608.335

На функцији 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, (за лична примања и накнаде
трошкова народних посланика) у периоду јануар - децембар 2014. године,
утрошена су средства у износу од 615.491.413 динара.
У поређењу са средствима опредељеним Законом о изменама и
допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину која се односе
на права народних посланика, у наведеном периоду утрошено је 94,75% од
укупно опредељених средстава за лична примања и накнаде трошкова
народних посланика.
Од планираних средстава за рад Службе Народне скупштине, која се
односе на финансирање расхода индиректно везаних за обављање функције
народних посланика (стручни и други послови за потребе Народне
Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

56

скупштине, радних тела Народне скупштине, народних посланика,
председника и потпредседника Народне скупштине и посланичких група у
Народној скупштини), а која обухватају финансирање расхода Службе
Народне скупштине и Републичке изборне комисије (редован рад и изборне
активности), утрошена су средства, у овом периоду, у укупном износу од
1.891.116.922 динара (1.054.663.183 динара без изборних активности и
редовног рада РИК-а).
Извршени расходи за функцију 130 – Опште услуге, за Службу
Народне скупштине у поређењу са средствима опредељеним Законом о
буџету Републике Србије за 2014. годину, у наведеном периоду утрошена
средства су у висини од 86,96% без изборних активност и редовног рада
РИК-а.
У Прегледу планираних и извршених расхода у периоду јануар децембар 2014. године (табела 1.) исказана су опредељена средства по
појединим врстама јавних расхода и издатака, која су утврђена Законом о
буџету Републике Србије за 2014. годину, као и Закона о изменама и
допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину. Посебно су
исказани планирани и извршени расходи за финансирање рада Републичке
изборне комисије (за редован рад и изборне активности).
2. Преглед планираних и извршених расхода и неутрошених
средстава враћених у Буџет Републике Србије на крају буџетске
2014. године;
2/а. Преглед планираних и извршених расхода и неутрошених
средстава Народне скупштине (враћена у Буџет Републике
Србије) - период јануар - децембар 2014. године, функција 110 Народни посланици
У Прегледу планираних, извршених расхода и неутрошених средстава
до краја 2014. године у периоду јануар - децембар 2014. године (табела 2/а.)
исказана су опредељена средства по појединим врстама јавних расхода и
издатака, која су утврђена Законом изменама и допунама Закона о буџету
Републике Србије за 2014. годину. Посебно су исказани планирани, извршени
расходи и остатак неутрошених средстава за буџетску 2014. годину, као и
проценат извршења у односу на скупштински буџет за функцију 110 –
Народни посланици.
2/б. Планирани, извршени расходи и остатак неутрошених
средстава Народне скупштине (враћена у Буџет Републике Србије) период јануар - децембар 2014. године, функција 130 – Стручне службе
У Прегледу планираних, извршених расхода и остатка неутрошених
средстава до краја 2014. године у периоду јануар - децембар 2014. године
(табела 2/б.) исказана су опредељена средства по појединим врстама јавних
расхода и издатака, која су утврђена Законом изменама и допунама Закона о
буџету Републике Србије за 2014. годину. Посебно су исказани планирани,
извршени расходи и остатак неутрошених средстава за буџетску 2014.
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годину, као и проценат извршења у односу на скупштински буџет за функцију
130 – Стручне службе.
У наставку посебно су исказани расходи који се односе на права и
дужности народних посланика.

Народни посланици
На функцији 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, (за лична примања и накнаде
трошкова народних посланика) у периоду јануар - децембар 2014. године,
утрошена су средства у износу од 615.491.413 динара.
У поређењу са опредељеним средствима за ове намене Закона о
изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину,
утрошено је 94,75% од укупно опредељених средстава за ове намене.
(табела 2/а)
На основу члана 6. став 1. Закона о умањењу нето прихода лица у
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 108/13) и Правилника о начину
умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору („Службени гласник
РС“, број 115/13, 8/14) који ближе уређује начин умањења нето зараде и нето
других примања лица које се у складу са наведеним законом сматрају
запосленим у јавном сектору, предвиђено је да сва нето примања преко
60.000 динара буду умањена за 20%, а преко 100.000 динара за још 25%. Од
01. јануара 2014. године, почело је са применом наведеног закона. Ступањем
на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) од 27. октобра 2014.
године, престаје да важи Закон о умањењу нето прихода лица у јавном
сектору и то од 01. новембра 2014. године, односно закључно са исплатом
плате и другог сталног примања за месец октобар 2014. године.
На економској класификацији 411 - Плате и додаци запослених,
исказана су утрошена средства за исплату плата народних посланика у
периоду јануар - децембар 2014. године, односно исплаћене плате од
јануара - децембра 2014. године. Плате народних посланика нису увећаване
од 1. јануара 2005. године. Законом о умањењу нето прихода лица у јавном
сектору и Правилником о начину умањивања нето прихода запосленог у
јавном сектору, нето плате народним посланицима су мање и у односу на
2005. годину. Такође, ступањем на снагу Закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава, укуда се Закон о умањењу нето
прихода лица у јавном сектору, а плата народном посланику по наведеном
закону умањује за 10%.
На економској класификацији 412 - Социјални доприноси на терет
послодавца, исказана су средства за социјалне доприносе на терет
послодавца, која се, према важећим законским прописима обрачунавају и
исплаћују на бруто плате.
У оквиру економске класификације 413 - Накнаде у натури,
исказана су средства за исплату трошкова паркирања приватних возила
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народних посланика за време одржавања седница Народне скупштине и
других обавеза народних посланика при вршењу посланичке функције.
Исплате ових издатака извршене су ЈКП ″Паркинг сервис″ и Градском
секретаријату за привреду из Београда на основу испостављених фактура за
месец децембар 2013. године и јануар - новембар 2014. године. Коришћењем
платоа испред Дома Народне скупштине, трошкови за паркирање приватних
возила народних посланика знатно су умањени у односу на исти период
претходних година..
На економској класификацији 415 - Накнаде за запослене, исказана
су утрошена средства за исплату закупа стана народним посланицима за
месеце: јануар - децембар 2014. године у износу од 2.695.549,61 динар и
накнаде за одвојен живот за месеце децембар 2013. године и јануар новембар 2014. године у износу 678.234,28 динара.
Одлуком Административног одбора о изменама и допунама Одлуке о
посланичкој накнади 28 Број 120 - 732/09 од 5. марта 2009. године (ступила
на снагу 6. марта 2009. године) умањен је месечни износ накнада за одвојен
живот са 75% на 40% просечне месечне зараде у Републици Србији, те су
извршени расходи знатно мањи од утрошених средстава у истом периоду
претходних година.
На економској класификацији 417 - Посланички додатак, исказана
су утрошена средства за исплату посланичког додатка - паушала народним
посланицима који је исплаћен у периоду: јануар – децембар 2014. године.
Чланом 9. Закона о примањима народних посланика у Народној
скупштини утврђено је право народног посланика на посланички додатак –
паушал и он износи 40% плате народног посланика на сталном раду.
Ступањем на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава, ова накнада је умањена за 10%.
На економској класификацији 421 - Стални трошкови, исказани су
трошкови банкарских услуга, курсне разлике и банкарсе провизије за
службена путовања народних посланика у иностранство.
На економској класификацији 422 - Трошкови путовања, исказана
су утрошена средства за исплату дневница, накнада трошкова преноћишта и
путних трошкова народних посланика за долазак на седнице Народне
скупштине у периоду јануар - децембар 2014. године. Доношењем Одлуке
Административног одбора о изменама Одлуке о посланичкој накнади 28 Број
120–1105/09 од 24. априла 2009. године, којом је, почев од 1. маја 2009.
године, укинуто право народних посланика на накнаду трошкова исхране
(дневница) за долазак на седнице Народне скупштине и њених радних тела.
У оквиру ове позиције исказују се накнаде трошкова исхране (дневнице) за
путовање народних посланика на седнице одбора и осталих скупштинских
активности, које се одвијају ван седишта Народне скупштине, издавањем
путних налога, у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини
државних службеника и намештеника (''Службени гласник РС'', број 98/07 –
пречишћен текст).
У оквиру ове економске класификације исказани су и издаци за
куповину авио-карата за службена путовања у иностранство, издаци за
хотелски смештај, издаци за путно-здравствено осигурање и девизне
дневнице без обзира на то да ли су исплаћене као аконтације за службена

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

59

путовања у иностранство или су исплаћене по коначним обрачунима након
поднетих извештаја о обављеним службеним путовањима.
На економској класификацији 423 - Услуге по уговору, исказани су
издаци по основу штампање визит карти за потребе народних посланика.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке Административног одбора о
послужењу 28 Број 404–1914/10 од 14. јула 2010. године (ступила на снагу 22.
јула 2010. године) прецизира се коришћење права на репрезентацију, тако
што се то право признаје народним посланицима у време одржавања
седница радних тела и службених састанака са трећим лицима по писаном
захтеву и одобрењу Генералног секретара Народне скупштине. На овој
економској класификацији у току 2014. године није било расхода.
3. Преглед плата (нето и бруто) и посланичког додатка – паушала
(нето и бруто) народних посланика од 1. јануара до 31. децембра 2014.
године
Овај део Извештаја (табела 3.) обухвата: плате народних посланика
(нето и бруто) и посланички додатак – паушал (нето и бруто).
Обрачун и исплата плата и других примања народних посланика врши
се на основу Закона о примањима народних посланика (“Службени гласник
РС” број 7/91, 22/91, 28/91, 44/98 и 34/01, Закона о платама у државним
органима и јавним службама (“Службени гласник РС”, број 34/2001), Закона о
Народној скупштини ("Службени гласник РС", број 9/2010), Одлуке
Административног одбора о остваривању права народних посланика на
стални рад у Народној скупштини Републике Србије 28 број 112 - 230/04 од 9.
фебруара 2004. године и Одлуке Административног одбора о утврђивању
основице за обрачун и исплату плата 28 број 120 - 295/05, од 3. фебруара
2005. године.
На основу члана 6. став 1. Закона о умањењу нето прихода лица у
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 108/13) и Правилника о начину
умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору („Службени гласник
РС“, број 115/13, 8/14) који ближе уређује начин умањења нето зараде и нето
других примања лица које се у складу са наведеним законом сматрају
запосленим у јавном сектору, предвиђено је да сва нето примања преко
60.000 динара буду умањена за 20%, а преко 100.000 динара за још 25%. Од
01. јануара 2014. године, почело је са применом наведеног закона. Ступањем
на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) од 27. октобра 2014.
године, престаје да важи Закон о умањењу нето прихода лица у јавном
сектору и то од 01. новембра 2014. године, односно закључно са исплатом
плате и другог сталног примања за месец октобар 2014. године. Наведеним
законом плата народном посланику је умањена за 10%.
1) Стални рад
На основу Одлуке Административног одбора о остваривању права
народних посланика на стални рад у Народној скупштини 28 Број 112-230/04
од 09. фебруара 2004. године донета су решења о платама народних
посланика на основу којих се врши обрачун плата. Бруто плату посланика
чини нето плата народног посланика увећана за порезе на доходак грађана и
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социјалне доприносе и то: Порез на зараде - 10%, Доприноси за ПИО - 13%,
Доприноси за здравствено осигурање - 6,15% и Доприноси за осигурање од
незапослености - 0,75%. (Укупно: Доприноси на терет запосленог - 19,9% као
и Доприноси на терет послодавца - 17,9%). На основу Закона о порезу на
доходак грађана рачуна се порез према прописаној стопи у износу од 10% и
то тако што се бруто зарада умањи за пореско ослобођење и на то се
примењује пореска стопа. Усвајањем Закона о изманама и допунама Закона
о доприносима за обавезно социјално осигурање (''Сл. гласник РС'', број
57/2014), који је у примени од 1. августа 2014. године, измењене су пореске
стопе и то: Порез на зараде - 10%, Доприноси за ПИО - 14%, Доприноси за
здравствено осигурање - 5,15% и Доприноси за осигурање од
незапослености - 0,75%. (Укупно: Доприноси на терет запосленог - 19,9% као
и Доприноси на терет послодавца - 17,9%).
2) Разлика у плати/пензији

На основу члана 5. став 1. Закона о примањима народних посланика у Народној скупштини донета су решења о
платама народних посланика, на основу којих се врши обрачун разлика у плати. У складу са важећим
прописима бруто зарада народног посланика умањује се за стопу нормираних трошкова у износу од 20% да би
се добио опорезиви приход, на који се према Закону о доприносима и порезу на доходак грађана обрачунава
24% доприносе за ПИО и 20% на име пореза на доходак грађана.

3) Накнада 80% од посланичке плате због обављања самосталне
делатности
На основу члана 5. став 3. Закона о примањима народних посланика у
Народној скупштини и Одлуке Административног одбора о висини накнаде
која се исплаћује народним посланицима који остварују право на зараду од
самосталне делатности 28 број 120-1716/01 од 11. септембра 2001. године,
донета су решења на основу којих се врши обрачун накнаде посланицима
који обављају самосталну делатност. Основицу за обрачун чини 80% зараде
коју би посланик остварио да је на сталном раду у Народној скупштини.
Обрачун се врши тако што се бруто зарада народног посланика
умањује за стопу нормираних трошкова у износу од 20% да би се добио
опорезиви приход, на који се према Закону о доприносима и порезу на
доходак грађана обрачунава 24% доприносе за ПИО и 20% на име пореза на
доходак грађана.
4.
Накнаде
народних
посланика
остварене
по
Одлукама
Административног одбора од 1. јануара до 31. децембра 2014. године
Одредбама Одлуке Административног одбора о посланичкој накнади
број 120 - 1105/09 - пречишћен текст од 27. марта 2009. године са изменама
од 23. априла 2009. године, утврђено је право народног посланика на накнаду
трошкова због учешћа у раду на седницама Народне скупштине и њених
радних тела и начин остваривања тог права.
Накнада ове одлуке састоји се од:
- накнаде трошкова за коришћење сопственог аутомобила;
- накнаде трошкова за хотелски смештај;
- накнада на име закупа стана у Београду и
- накнада за одвојен живот од породице
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Накнада за коришћење приватног аутомобила у службене сврхе –
неопорезив износ до 30% цене за један литар супер бензина по пређеном
километру, а највише до 6.216 динара месечно (за исплате од 1. фебруара
2014. године). Преко овог износа плаћао се порез по стопи од 12% по Закону
о порезу на доходак грађана, који је измењен и ступањем на снагу Закона о
изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана плаћа се порез по
стопи од 10%.
Народни посланик има право на накнаду трошкова за коришћење
приватног аутомобила у висини 15% од цене литра погонског горива по
обрачунатом километру, према Листи удаљености пребивалишта народних
посланика од Београда. Када се седнице Народне скупштине и њених радних
тела одржавају два или више дана узастопно, право на накнаду трошкова за
коришћење приватног аутомобила у укупном износу признаје се народном
посланику само за један долазак и један повратак. За остале дане, право на
накнаду трошкова за ове намене признаје се народном посланику за
удаљеност до 125км од седишта Народне скупштине до места
пребивалишта, тако да укупна километража за долазак и повратак не може
износити више од 250км.
Народном посланику не признаје се право на накнаду трошкова за
коришћење приватног аутомобила за дане у које користи право на накнаду
трошкова за преноћиште или право на накнаду на име закупа стана.
Народни посланик који нема пребивалиште на подручју града
Београда, нити обезбеђен стан у Београду, има право на хотелски смештај у
дане одржавања седнице Народне скупштине и њених радних тела чији је
члан, осим у хотелима прве категорије (пет звездица), уз подношење
одговарајућих рачуна.
Надлежни одбор Народне скупштине може да одлучи да се народном
посланику који нема пребивалиште у Београду и не користи право на
хотелски смештај, на лични захтев, исплати месечна накнада на име закупа
стана у Београду, у укупном износу од 35.000 динара. Ради остваривања овог
права, народни посланик је дужан да приложи оверени уговор о закупу стана.
Народни посланик који користи право на име закупа стана има право
на накнаду за одвојен живот од породице у износу 40% просечне месечне
зараде, према последњем коначном објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике, на дан исплате.
У Прегледу извршених расхода народних посланика за накнаде
остварене по Одлукама Административног одбора од 1. јануара до 31.
децембра 2014. године (табела 4.), исказана је намена утрошених средстава
за дати период.
5. Извршени расходи народних посланика за службена путовања у
иностранство од 1. јануара до 31. децембра 2014. године.
Дневница за службено путовање у иностранство исплаћује се
народном посланику у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини
државних службеника и намештеника (''Сл. гласник РС'', број 98/07 –
пречишћен текст), док се сви остали трошкови службених путовања у
иностранство плаћају по приложеном рачуну.
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Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника (''Службени гласник РС'', број 98/07 – пречишћен текст),
уређено је право на накнаду трошкова који настају у вези са службеним
путовањем у иностранство.
Извршени расходи за службена путовања народних посланика у
иностранство чине: издаци за куповину авио-карата за службена путовања у
иностранство, издаци за хотелски смештај и девизне дневнице без обзира да
ли су исплаћене као аконтације за службена путовања у иностранство или су
исплаћене по коначним обрачунима након поднетих извештаја о обављеним
службеним путовањима, као и остали ванредни трошкови остварени на
службеном путовању у иностранству (путно-здравствено осигурање).
У складу са Уредбом о накнади трошкова државних службеника и
намештеника (''Сл. гласник РС'', број 98/07 – пречишћен текст), дневница за
службено путовање у иностранство исплаћује се народном посланику, док се
сви остали трошкови за службено путовање у иностранство плаћају по
приложеном рачуну.
У Прегледу извршених расхода народних посланика за службена
путовања у иностранство од 1. јануара до 31. децембра 2014. године (табела
5.) исказана је намена утрошених средстава за дати период.
6. Преглед извршених расхода за службена путовања народних
посланика у земљи и остали извршени расходи од 1. јануара до 31.
децембра 2014. године
Извршени расходи народних посланика за службена путовања у
земљи односе се на следеће врсте расхода: дневнице за службена путовања
у земљи, накнада трошкова превоза за службена путовања у земљи, накнада
трошкова смештаја за службена путовања у земљи, накнада превоза на
службеном путовању у земљи - јавни саобраћај.
1)
Дневницa за службена путовања у земљи - У складу са чланом
9. став 1. Уредбе о накнади трошкова државних службеника и намештеника
износи 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији. За
исплате од 1. фебруара 2014. године неопорезив је износ до 2.132 динара, за
целу дневницу. Преко овог износа плаћао се порез по стопи од 12% по
Закону о порезу на доходак грађана, који је измењен и ступањем на снагу
Закона о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана плаћа се
порез по стопи од 10%. Социјални доприноси се не плаћају јер се ова
накнада, без обзира на износ, не сматра зарадом према Закону о раду.
2)
Накнада трошкова смештаја за службена путовања у земљи према приложеном рачуну.
3)
Накнада трошкова превоза за службена путовања у земљи –
неопорезив износ до висине приложених рачуна превозника у јавном
саобраћају.
Остали извршени расходи народних посланика обухватају трошкове
паркирања приватних возила народних посланика за време одржавања
седница Народне скупштине, банкарских услуга и штампања визит карти.
У Прегледу извршених расхода за службена путовања народних
посланика у земљи и осталих извршених расхода од 1. јануара до 31.
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децембра 2014. године (табела 6.) исказана је намена утрошених средстава
за дати период.
Стручне службе
На функцији 130 – Опште услуге, Народна скупштина – Стручне
службе за текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину у периоду
јануар – децембар 2014. године, утрошена су средства у износу од
1.054.663.183 динара (без изборних радњи и без редовног рада РИК-а). За
изборне активности (Избори за Народне посланике и Избори за Националне
савете националних мањина) пренето је на подрачун РИК-а 1.150.438.000
динара. За изборне активности и редован рад РИК-а, утрошена су средства у
укупном износу од 836.453.740 динара. Остатак неутрошених, а пренетих
средстава враћен је у складу са одлуком Републичке изборне комисије у
Буџет Републике Србије.
У поређењу са опредељеним средствима за ове намене Законом о
изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2014. годину
утрошено је 86,96% од укупно опредељених средстава за ове намене (без
изборних активности и редовног рада РИК-а).
На економској класификацији 411 - Плате и додаци запослених,
исказана су утрошена средства за исплату плата запослених у Служби
Народне скупштине у периоду јануар - децембар 2014. године, односно
исплаћене у периоду јануар - децембар 2014. године. У оквиру ове позиције
исказани су додаци за продужени рад – прековремени рад, боловање до 30
дана, годишњи одмор, плаћено одсуство, ноћни рад, рад за празнике,
додатак на плату за време рада на празник и додатак за исхрану у складу са
Одлуком о измени Одлуке Одбора за административно-буџетска и мандатноимунитетска питања (22 Број: 120-2332/12 од 6. августа 2012. године).
Обрачун и исплата плата запослених врши се на основу Закона о
платама државних службеника и намештеника (“Службени гласник РС” број
62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007 и 99/2010) којим је утврђен коефицијент
за обрачун плата. Основица за обрачун плата запослених је јединствена и
утврђује се за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије.
На основу члана 6. став 1. Закона о умањењу нето прихода лица у
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 108/13) и Правилника о начину
умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору („Службени гласник
РС“, број 115/13, 8/14) који ближе уређује начин умањења нето зараде и нето
других примања лица које се у складу са наведеним законом сматрају
запосленим у јавном сектору, предвиђено је да сва нето примања преко
60.000 динара буду умањена за 20%, а преко 100.000 динара за још 25%. Од
01. јануара 2014. године, почело је са применом наведеног закона. Ступањем
на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) од 27. октобра 2014.
године, престаје да важи Закон о умањењу нето прихода лица у јавном
сектору и то од 01. новембра 2014. године, односно закључно са исплатом
плате и другог сталног примања за месец октобар 2014. године. Наведеним
законом плата запослених у Служби Народне скупштине умањена је за 10%.
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На економској класификацији 412 - Социјални доприноси на терет
пословавца, исказана су средства за социјалне доприносе на терет
послодавца, која се, према важећим законским прописима обрачунавају и
исплаћују на бруто плате.
На економској класификацији 414 - Социјална давања
запосленима, исказана су средства за исплату накнада за породиље и
боловања преко 30 дана (која се након исплате рефундирају Народној
скупштини од стране надлежног органа) и средства за помоћ у лечењу или у
случају смрти запосленог или члана његове уже породице.
На економској класификацији 415 - Накнада за запослене, исказана
су средства за исплату накнада за превоз на посао и са посла запослених у
Служби Народне скупштине у висини цене претплатне карте у јавном
превозу, као и порез на износ појединачних накнада изнад неопорезивог
износа (међуградски превоз), који је прописан Законом о порезу на доходак
грађана.
На економској класификацији 416 - Накнаде члановима комисије,
исказана су утрошена средства по основу накнада за редован рад чланова
Републичке изборне комисије, Жалбене комисије и јубиларне награде које су
исплаћене запосленима у Служби Народне скупштине.
На економској класификацији 421 - Стални трошкови, исказани су
стални трошкови у које су укључени издаци за грејање, издаци за утрошену
електричну енергију, комуналне услуге, услуге комуникација (фиксни и
мобилни телефони), допринос за коришћење вода и други стални трошкови:
• утрошена електрична енергија
• централно грејање
• услуге водовода и канализације
• дератизација
• одвоз отпада/градска чистоћа
• услуге чишћења
• допринос за коришћење вода
• осигурање од одговорности према трећим лицима
• радио телевизијска и кабловска претплата
• телефон, телекс, телефакс

21.222.164
31.666.870
3.087.405
140.700
2.817.973
5.536.444
15.564
78.185
188.000
11.202.618

На економској класификацији 422 - Трошкови путовања, исказана
су утрошена средства за исплату дневница, накнада трошкова преноћишта и
путних трошкова возача и запослених у Служби Народне скупштине. У оквиру
ове позиције исказани су и издаци за куповину авио-карата за службена
путовања у иностранство, издаци за хотелски смештај и девизне дневнице.
На економској класификацији 423 - Услуге по уговору, исказани су
издаци за услуге превођења, услуге одржавања рачуноводственог софтвера,
услуге учења страних језика, котизације за стручне семинаре и саветовања,
услуге објављивања тендера и информативних огласа, услуге израде прес
клипинга, услуге репрезентације и издаци за исхрану лица која су радно
ангажована у објектима Народне скупштине (обезбеђење, бифеи, ресторани,
лекарска екипа) у данима када се одржавају седнице Народне скупштине, и
то:
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• услуге превођења
• услуге образовања и усавршавања запослених
• котизације за стручна саветовања, семинаре
• издаци за стручне испите
• услуге објављивања тендера и инф. огласа
• услуге вештачења
• стручне услуге

937.562
149.922
336.236
240.000
992.148
10.000
8.915.637

На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање,
исказана су утрошена средства за текуће одржавање биротехничке опреме,
лифтова, дизел агрегата, противпожарних уређаја и апарата. У оквиру ове
позиције исказани су и расходи по основу утрошеног материјала и резервних
делова при сервисирању опреме.
На економској класификацији 426 - Материјал, исказани су издаци
за набавку административног материјала, материјала за чишћење и
одржавање хигијене, резервних делова за опрему, рачунарске козметике,
алата за потребе електричара, водоинсталатера и столара. У оквиру ове
позиције исказани су и издаци за набавку стручних часописа и претплате на
службене листове.
На економској класификацији 462 - Дотације међународним
организацијама (контрибуције), исказани су издаци за плаћање
контрибуција међународним организацијама које су до 1. јануара 2010.
године финансиране на терет Министарства спољних послова.
На економској класификацији 511 - Зграде и грађевински објекти,
приказују се утрошена средства за капитално одржавање пословних зграда и
пројеката.
На економској класификацији 512 - Машине и опрема, исказана су
утрошена средства за набавку рачунарске, електронске и остале
административне опреме.
Извршени расходи у 2014. години на овој позицији остварени су у
оквиру обима опредељених средстава за ове намене у Закону о буџету
Републике Србије, раздео 1 – Народна скупштина за 2014. годину.
На економској класификацији 515 - Нематеријална имовина,
исказана су утрошена средства за нематеријалну имовину, лиценце за
једногодишње коришћење рачунара и остали софтвери које користи Народна
скупштина.
Извршени расходи у наведеном периоду на овој позицији остварени су
у оквиру обима опредељених средстава за ове намене у Закону о буџету
Републике Србије, раздео 1 – Народна скупштина за 2014. годину.
Неутрошена средства за период јануар – децембар на функцији 110 народни посланици (табела 2/а), износе 34.110.587 динара, враћена су у
Буџет Републике Србије.
Неутрошена средства за период јануар – децембар на функцији 130 –
Стручне службе (укључујући изборе и редован рад РИК-а) (табела 2/б),
износе 500.177.078 динара, враћена су у Буџет Републике Србије.
Народна скупштина је са обе функције на крају буџетске 2014. године,
вратила у буџет Републике Србије укупно 534.287.665 динара.
Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству
прописана је примена готовинске основе при вођењу пословних књига и
достављања извештаја буџетских корисника, те су извештаји о извршеним
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расходима сачињени на основу плаћених расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2014. године.
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Табела 1.

0

411
412
413
414
415
417
421
422
423
482
483

Опредељена средства
за 2014. годину
Опис

1

Народна скупштина - Посланици
Функција 110 - Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене (накнаде за
одвојен живот и смештај изабраних лица)
Посланички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Порези, обавезне таксе и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Свега функција 110:

Апропријације
усвојене Законом
о буџету

Текуће
апропријације

2

3

И з в р ш е н и р а с х о д и у периоду
јануар - децембар 2014. године

%
извршења
расхода

Укупно
(8=6+7)

У односу на
текућу апроприј.

Економска класификација

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

8

9

Народна
скупштина

РИК
редован рад

РИК
изборне радње

Народна
скупштина

Извршени
расходи
Р И К -а
(за изборне
радње и
редован рад)

4

5

5

6

7

363.829.000
64.205.000
2.000.000
0

295.000.000
52.800.000
2.000.000
1.000.000

295.000.000
52.800.000
2.000.000
1.000.000

0
0
0
0

8.000.000

8.000.000

8.000.000

0

150.000.000
300.000
137.000.000
500.000
1.000
1.000
725.836.000

150.000.000
300.000
140.000.000
500.000
1.000
1.000
649.602.000

150.000.000
300.000
140.000.000
500.000
1.000
1.000
649.602.000

0
0
0
0
0
0
0

480.000.000
83.000.000
2.000.000
3.500.000
18.000.000
31.552.000
208.900.000
25.789.000
114.900.000
4.000.000
77.000.000
64.800.000

421.752.000
75.329.000
0
3.500.000
18.000.000
954.002.000
195.528.000
32.489.000
192.200.000
4.000.000
107.000.000
141.160.000

421.752.000
75.329.000
0
3.500.000
18.000.000
7.752.000
138.500.000
17.989.000
105.500.000
4.000.000
107.000.000
67.550.000

19.000.000

16.500.000

2.000

10.000

0
0
0
0

288.719.115
49.248.920
590.575
0

0
0
0
0

288.719.115
49.248.920
590.575
0

97,87
93,27
29,53
0,00

3.373.784

0

3.373.784

42,17

0
0
0
0
0
0
0

139.887.814
40.116
133.631.089
0
0
0
615.491.413

93,26
13,37
95,45
0,00
0,00
0,00

0

139.887.814
40.116
133.631.089
0
0
0
615.491.413

0
0
0
0
0
23.800.000
700.000
1.500.000
1.400.000
0
0
250.000

0
0
0
0
0
922.450.000
56.328.000
13.000.000
85.300.000
0
0
73.360.000

391.838.198
70.121.833
0
2.497.538
17.126.418
3.350.627
89.313.949
16.869.626
95.949.237
173.500
77.780.133
66.114.437

0
0
0
0
0
673.597.468
40.217.035
7.834.993
59.401.676
0
0
55.402.569

391.838.198
70.121.833
0
2.497.538
17.126.418
676.948.094
129.530.984
24.704.619
155.350.913
173.500
77.780.133
121.517.006

92,91
93,09
0,00
71,36
95,15
70,96
66,25
76,04
80,83
4,34
72,69
86,08

16.050.000

450.000

16.314.510

0

16.314.510

98,88

9.000

1.000

0
0

6.640

0

6.640

66,40

0
0
0
0
0
0
0

94,75

Народна скупштина - Стручне службе
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482

Функција 130 - Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним органзацијама
(контрибуције)
Порези, обавезне таксе и казне
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Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
483
511

Свега функција 130:
УКУПНО ФУНКЦИЈЕ 110 И 130:

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

2.000
150.440.000
100.000.000
28.890.000

2.000
125.932.000
75.000.000
28.890.000

1.000
125.932.000
75.000.000
28.890.000

1.000
0
0
0

0
0
122.968.658
0
65.141.813
0
19.096.065
0
836.453.740 1.891.116.922

0,00
97,65
86,86
66,10

1.411.775.000 2.391.294.000 1.212.754.000

0
0
122.968.658
0
65.141.813
0
19.096.065
0
28.102.000 1.150.438.000 1.054.663.183

2.137.611.000 3.040.896.000 1.862.356.000

28.102.000 1.150.438.000 1.670.154.595

836.453.740 2.506.608.335

82,43

79,08
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Табела 2/а.

Опис

0

1

Средства
усвојена Законом
о изменама и
допунама Закона
о буџету РС за
2014. годину
(Текућа
апропријација)

2

Извршени расходи у
периоду
јануар - децембар 2014. године

%
извршења
расхода

Народна
скупштина

Остатак
неутрошених
средстава
враћена у Буџет
Републике Србије
(4=2-3)

У односу на
текућу
апропријацију

Економска класификација

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ (ВРАЋЕНА У БУЏЕТ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ) - ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ, ФУНКЦИЈА 110 - НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ
(без донаторских средстава)

3

4

5

Народна скупштина - Посланици
Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

295.000.000

288.719.115

6.280.885

97,87

52.800.000

49.248.920

3.551.080

93,27

Накнаде у натури

2.000.000

590.575

1.409.425

29,53

414

Социјална давања запосленима

1.000.000

0

0

0,00

415

Накнаде трошкова за запослене (накнаде за одвојен живот и смештај изабраних
лица)

8.000.000

3.373.784

4.626.216

42,17

417

Посланички додатак

150.000.000

139.887.814

10.112.186

93,26

421

Стални трошкови

300.000

40.116

259.884

13,37

422

Трошкови путовања

140.000.000

133.631.089

6.368.911

95,45

423

Услуге по уговору

500.000

0

500.000

0,00

482

Порези, обавезне таксе и пенали

1.000

0

1.000

0,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000

0

1.000

0,00

649.602.000

615.491.413

34.110.587

94,75

Свега функција 110:
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Табела 3

ПРЕГЛЕД ПЛАТА (НЕТО И БРУТО) И ПОСЛАНИЧКОГ ДОДАТКА - ПАУШАЛ (НЕТО И БРУТО) НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31.
ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ
411111 Плате по основу цене рада

НАРОДНИ
ПОСЛАНИК
ПОСЛАНИЧКА ГРУПА
10 Нето

222110 Посланичка
група Демократска
странка Србије
10012 Алигрудић
Милош
10034 Обрадовић
Радојко
10079 Пејчић
Александар
10087 Лапчевић
Милан
10106 Радовић
Милица
10188 Бановић
Донка

11 Порез

12 ПИО

411111
Плате по
основу цене
рада

13
Здравствено
осигурање

14
Незапосленост

412111
Допринос
за
пензијско и
инвалидско
осигурање

412211
Допринос
за
здравствено
осигурање

412311
Допринос за
незапосленост

12 ПИО

13
Здравствено
осигурање

14
Незапосленост

417111 Посланички додатак

10 Нето

11 Порез

417111
Посланички
додатак

Свега

12 ПИО

7.038.632

872.962

1.259.129

590.917

72.456

9.834.097

1.065.913

590.917

72.456

2.731.860

674.533

809.440

4.215.833

15.779.216

602.812

75.563

107.804

51.000

6.219

843.398

91.219

51.000

6.219

136.593

33.727

40.472

210.792

1.202.628

648.007

80.815

116.752

54.250

6.697

906.521

98.892

54.250

6.697

136.593

33.727

40.472

210.792

1.277.152

511.448

62.725

91.115

43.104

5.257

713.648

77.097

43.104

5.257

136.593

33.727

40.472

210.792

1.049.898

622.846

77.275

112.124

52.098

6.432

870.774

94.973

52.098

6.432

136.593

33.727

40.472

210.792

1.235.067

421.789

51.871

74.708

35.343

4.310

588.021

63.214

35.343

4.310

136.593

33.727

40.472

210.792

901.680

638.051

79.413

114.919

53.398

6.592

892.374

97.340

53.398

6.592

136.593

33.727

40.472

210.792

1.260.496

525.831

64.734

93.726

44.340

5.407

734.037

79.307

44.340

5.407

136.593

33.727

40.472

210.792

1.073.883

415.921

51.029

73.614

34.825

4.247

579.636

62.288

34.825

4.247

136.593

33.727

40.472

210.792

891.788

621.705

78.220

111.259

52.634

6.419

870.236

94.142

52.634

6.419

136.593

33.727

40.472

210.792

1.234.222

621.764

77.120

111.921

52.005

6.420

869.230

94.801

52.005

6.420

136.593

33.727

40.472

210.792

1.233.247

23.709

3.382

4.397

2.080

254

33.822

3.720

2.080

254

136.593

33.727

40.472

210.792

250.667

62.092

8.858

11.515

5.447

664

88.576

9.743

5.447

664

136.593

33.727

40.472

210.792

315.223

600.823

74.172

108.066

50.214

6.199

839.474

91.535

50.214

6.199

136.593

33.727

40.472

210.792

1.198.214

361.995

44.044

63.803

30.184

3.681

503.706

53.987

30.184

3.681

136.593

33.727

40.472

210.792

802.349

359.840

43.741

63.408

29.997

3.658

500.644

53.653

29.997

3.658

136.593

33.727

40.472

210.792

798.745

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

10751 Јакшић Марко

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

10755 Гајић Горица
222112 Посланичка
група Либерално
демократска
партија

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

10201 Палалић Јован
10202 Петковић
Мирослав
10212 Војић
Марковић Милица
10268 Михајлов
Дејан
10713 Ковачевић
Синиша
10715 Божанић
Бојана
10716 Морчев
Душица
10808 Петковић
Петар
10909 Милутиновић
Марко
10256 Самарџић
Слободан
10673 Игић проф. др
Ружица
10711 Рашковић Ивић Санда

6.168.791

768.174

1.105.181

504.450

61.989

8.608.586

913.040

504.450

61.989

1.639.116

404.720

485.664

2.529.500

12.617.566

10006 Андрић Иван
10035 Мићић
Наташа

613.843

76.008

110.467

51.328

6.337

857.982

93.569

51.328

6.337

136.593

33.727

40.472

210.792

1.220.007

645.607

78.016

113.093

52.549

6.487

895.752

95.794

52.549

6.487

136.593

33.727

40.472

210.792

1.261.374

10057 Милић Ненад

655.150

81.821

118.066

54.861

6.773

916.671

100.006

54.861

6.773

136.593

33.727

40.472

210.792

1.289.102

10128 Ђурић Бојан

611.212

75.637

109.982

51.102

6.309

854.243

93.159

51.102

6.309

136.593

33.727

40.472

210.792

1.215.604
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10149 Јовановић
Чедомир
10192 Кораћ Жарко
10234 Поповић
Јудита
10237 Хајдаревић
Кенан
10719 Булајић
Светислава
10721 Геров
Радмила
10722 Дерета
Миљенко
10815 Савић Р. Ранка
222115 Посланичка
група Нова Србија
10002 Грујић
Младен

401.989

49.623

71.055

33.615

4.099

560.381

60.123

33.615

90.572

22.363

26.836

626.417

77.775

112.777

52.403

6.469

875.842

95.526

52.403

387.873

45.213

65.322

30.903

3.769

533.080

55.273

560.050

69.554

99.993

47.304

5.769

782.670

577.534

68.942

99.197

46.928

5.723

616.169

76.335

110.895

51.527

382.375

46.886

67.497

5.801.996

725.012

1.068.206

4.099

136.593

33.727

40.472

210.792

869.010

136.593

33.727

40.472

210.792

350.563

6.469

136.593

33.727

40.472

210.792

1.241.032

30.903

3.769

136.593

33.727

40.472

210.792

833.815

84.609

47.304

5.769

136.593

33.727

40.472

210.792

1.131.144

798.323

83.936

46.928

5.723

136.593

33.727

40.472

210.792

1.145.701

6.361

861.288

93.932

51.527

6.361

136.593

33.727

40.472

210.792

1.223.900

31.931

3.894

532.584

57.113

31.931

3.894

136.593

33.727

40.472

210.792

836.313

469.826

60.236

8.125.276

907.576

469.826

60.236

2.440.470

608.164

752.389

3.801.023

13.363.937

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

139.772

10047 Ђерић Злата
10176 Спасојевић
Срђан
10194 Маркићевић
Мирослав
10641 Јовановић
Драган
10672 Станојевић
Велимир

1.009.336

126.651

187.798

80.527

10.509

1.414.821

159.775

80.527

10.509

361.214

90.118

111.908

563.240

2.228.872

535.111

66.053

95.441

45.151

5.506

747.263

80.758

45.151

5.506

136.593

33.727

40.472

210.792

1.089.469

1.085.792

137.474

202.379

86.672

11.321

1.523.638

172.191

86.672

11.321

361.214

90.118

111.908

563.240

2.357.061

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

989.222

123.804

183.980

78.892

10.295

1.386.193

156.526

78.892

10.295

361.214

90.118

111.908

563.240

2.195.146

10677 Рајчић Дејан
10860 Филиповски
Дубравка
10861 Аџемовић
Невена

611.169

75.680

109.975

51.095

6.308

854.227

93.153

51.095

6.308

136.593

33.727

40.472

210.792

1.215.575

982.176

122.815

182.709

78.270

10.221

1.376.191

155.452

78.270

10.221

361.214

90.118

111.908

563.240

2.183.375

589.190

72.534

105.924

49.219

6.076

822.943

89.721

49.219

6.076

136.593

33.727

40.472

210.792

1.178.751

10.309.801

1.346.696

1.965.971

791.363

103.051

14.516.882

1.565.075

791.363

103.051

4.332.499

1.080.910

1.342.277

6.755.686

23.732.057

1.058.204

133.549

196.939

84.595

11.026

1.484.313

167.536

84.595

11.026

361.214

90.118

111.908

563.240

2.310.710

1.328.031

171.974

248.700

106.418

13.908

1.869.032

211.612

106.418

13.908

361.214

90.118

111.908

563.240

2.764.210

7.589

1.874

2.249

11.711

11.711

222116 Посланичка
група ПУПС
10076 Чолаковић
Момо
10241 Арсеновић
Константин
10651 Кркобабић
Јован
10712 Јеремић
Слободан
10729 Величковић
Слободан
10735 Кркобабић
Милан
10736 Милошевић
Љубица
10738 Пауновић
Вера
10739 Протић
Чедомир
10740 Стошић
Милорад
10769 Ковачевић
Борисав
10772 Дроњак
Милица
10810 Петровић
Мира
90001 Кораћ Милан
90019 Вељковић
Јелисавета
90095 Станковић
Мирољуб

355.651

43.156

62.649

29.638

3.614

494.708

53.010

29.638

3.614

136.593

33.727

40.472

210.792

791.762

355.651

43.156

62.649

29.638

3.614

494.708

53.010

29.638

3.614

136.593

33.727

40.472

210.792

791.762

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

431.960

50.756

72.528

34.311

4.184

593.739

61.370

34.311

4.184

136.593

33.727

40.472

210.792

904.396

1.028.250

129.315

191.293

82.133

10.709

1.441.699

162.737

82.133

10.709

361.214

90.118

111.908

563.240

2.260.517

362.632

44.131

63.915

30.237

3.687

504.602

54.082

30.237

3.687

136.593

33.727

40.472

210.792

803.400

1.052.832

132.801

196.097

84.006

10.970

1.476.706

166.843

84.006

10.970

361.214

90.118

111.908

563.240

2.301.765

1.014.436

127.388

188.911

80.824

10.564

1.422.122

160.740

80.824

10.564

361.214

90.118

111.908

563.240

2.237.490

441.036

55.184

78.285

37.035

4.516

616.056

66.241

37.035

4.516

136.593

33.727

40.472

210.792

934.640

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

635.525

81.026

122.065

49.245

6.709

894.570

104.173

49.245

6.709

239.798

60.139

75.932

375.870

1.430.568

616.129

78.259

118.321

47.691

6.502

866.900

100.983

47.691

6.502

224.621

56.392

71.436

352.448

1.374.524

614.368

78.007

118.088

47.442

6.483

864.389

100.801

47.442

6.483

224.621

56.392

71.436

352.448

1.371.563
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90107 Ћорилић
Милена
90266 Банац
Гроздана
222117 Посланичка
група СПС

621.910

79.083

119.439

48.152

6.564

875.147

101.936

48.152

393.188

98.911

126.093

18.790.836

2.452.668

3.591.771

1.434.006

186.881

26.456.163

2.839.350

1.434.006

6.564

224.621

56.392

71.436

352.448

1.384.247

199.786

50.260

64.077

314.123

932.314

186.881

8.962.745

2.236.077

2.776.661

13.975.483

44.891.883

618.191

10023 Ружић Бранко
10030 Петронијевић
Милисав

561.805

70.976

108.191

43.092

5.925

789.989

92.391

43.092

5.925

224.621

56.392

71.436

352.448

1.283.845

1.036.191

130.445

192.843

82.746

10.793

1.453.019

164.061

82.746

10.793

361.214

90.118

111.908

563.240

2.273.859

10071 Дујовић Саша

612.457

75.810

110.207

51.209

6.322

856.005

93.349

51.209

6.322

136.593

33.727

40.472

210.792

1.217.677

239.798

60.139

75.932

375.870

375.870

361.214

90.118

111.908

563.240

2.173.832

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

10094 Ђукић
Дејановић Славица
10098 Милићевић
Ђорђе
10134 Бајатовић
Душан
10164 Михајловић
Милетић
10257 Касаловић
Зоран
10259 Раденковић
Дејан
10648 Мркоњић
Милутин
10652 Антић
Александар
10657 Вукомановић
др Дијана

976.471

122.012

181.660

77.781

10.161

1.368.086

154.564

77.781

10.161

1.030.024

129.572

191.675

82.244

10.728

1.444.243

163.067

82.244

10.728

361.214

90.118

111.908

563.240

2.263.522

458.360

56.554

81.394

38.505

4.696

639.508

68.872

38.505

4.696

136.593

33.727

40.472

210.792

962.373

1.009.253

126.579

187.512

80.675

10.503

1.414.522

159.503

80.675

10.503

336.379

83.986

104.549

524.914

2.190.118

1.122.791

143.030

209.905

89.786

11.737

1.577.249

178.606

89.786

11.737

361.214

90.118

111.908

563.240

2.420.618

11.038

2.725

3.271

17.034

17.034

1.064.610

134.471

198.307

84.993

11.095

1.493.476

168.720

84.993

11.095

361.214

90.118

111.908

563.240

2.321.524

10662 Динић Ивана
10663 Драгаш
Мирјана

923.292

114.494

171.617

73.426

9.597

1.292.426

146.025

73.426

9.597

361.214

90.118

111.908

563.240

2.084.715

977.293

123.092

182.234

77.514

10.173

1.370.307

155.106

77.514

10.173

336.379

83.986

104.549

524.914

2.138.014

10679 Степић Весна

357.047

43.351

62.902

29.757

3.629

496.687

53.225

29.757

3.629

136.593

33.727

40.472

210.792

794.089

10680 Јовицки Весна
10682 Спасојевић
Сузана
10684 Јовановић
Неђо
10698 Миладиновић
Стефана
10708 Стојчић
Мирољуб
10710 Шкундрић
Петар

417.215

51.188

73.821

34.923

4.259

581.406

62.464

34.923

4.259

136.593

33.727

40.472

210.792

893.843

796.807

151.551

199.055

26.905

3.918

1.178.237

62.691

26.905

3.918

361.214

90.118

111.908

563.240

1.834.992

399.576

100.520

128.155

199.786

50.260

64.077

314.123

942.375

943.787

117.387

175.456

75.128

9.814

1.321.572

149.285

75.128

9.814

361.214

90.118

111.908

563.240

2.119.040

663.008

82.930

119.518

55.534

6.856

927.846

101.236

55.534

6.856

136.593

33.727

40.472

210.792

1.302.263

212.478

52.464

62.956

327.898

327.898

147.631

36.452

43.743

227.826

227.826

628.252

10760 Богосављевић
- Бошковић Снежана
10765 Ђорђевић (
Кркић) Бојана
10771 Стевић
Звонимир
10806 Обрадовић
проф др. Жарко
10851 Анђелковић
Зоран
10894 Драгојевић
Срђан
10910 Пауновић
Снежана
90022 Вукић Вања
90038 Зиндовић
Миљана
90041 Латковић
Милан

522.675

64.357

93.167

44.075

5.375

729.649

78.834

44.075

5.375

136.593

33.727

40.472

210.792

1.068.725

1.016.751

127.700

189.228

81.106

10.588

1.425.373

160.994

81.106

10.588

361.214

90.118

111.908

563.240

2.241.301

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

401.729

49.587

71.008

33.592

4.097

560.013

60.084

33.592

4.097

136.593

33.727

40.472

210.792

868.577

928.709

115.258

172.627

73.880

9.654

1.300.128

146.882

73.880

9.654

361.214

90.118

111.908

563.240

2.093.784

377.992

46.274

66.702

31.555

3.848

526.371

56.440

31.555

3.848

136.593

33.727

40.472

210.792

829.005

548.915

68.028

105.501

41.996

5.777

770.216

90.097

41.996

5.777

224.621

56.392

71.436

352.448

1.260.533

103.600

25.753

31.606

160.959

160.959

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448
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90050 Максимовић
Синиша
90058 Мараш
Марјана
90066
Милосављевић
Ненад
90104 Тончев
Новица
10763 Радовановић
Зоран
10764 Влајковић
Славољуб
10986 Чабаркапа
Ђорђе
80736 Топић
Гордана
222119 Посланичка
група Уједињени
региони Србије
10011 Грубјешић
Сузана
10085 Травар
Миљевић Јелена
10124 Илић мр
Владимир
10141 Динкић
Млађан
10211 Стојановић
Плавшић Снежана
10225 Митровић
Бранислав

531.012

561.559

67.343

70.474

102.712

107.801

40.340

43.303

5.603

5.918

747.009

789.055

87.772

92.020

40.340

43.303

5.603

5.918

224.621

56.392

71.436

352.448

1.233.172

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

224.621

56.392

71.436

352.448

1.282.745

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

299.130

37.534

58.843

21.646

3.152

420.305

50.437

21.646

3.152

119.702

30.304

39.396

189.402

684.941

252.378

32.149

49.730

18.294

2.664

355.214

42.626

18.294

2.664

119.702

30.304

39.396

189.402

608.199

10.072.453

1.251.224

1.812.922

834.927

103.702

14.075.229

1.536.384

834.927

103.702

2.185.488

539.626

647.552

3.372.667

19.922.909

636.103

79.139

114.560

53.232

6.571

889.606

97.036

53.232

6.571

136.593

33.727

40.472

210.792

1.257.237

943.261

117.319

175.395

75.058

9.809

1.320.842

149.238

75.058

9.809

136.593

33.727

40.472

210.792

1.765.738

560.050

69.554

99.993

47.304

5.769

782.670

84.609

47.304

5.769

136.593

33.727

40.472

210.792

1.131.144

520.642

65.086

92.751

43.879

5.351

727.709

78.482

43.879

5.351

136.593

33.727

40.472

210.792

1.066.212

652.012

81.379

117.489

54.592

6.739

912.211

99.517

54.592

6.739

136.593

33.727

40.472

210.792

1.283.851

555.439

68.855

99.084

46.874

5.716

775.969

83.840

46.874

5.716

136.593

33.727

40.472

210.792

1.123.192

10667 Ђуковић (
Мијатов) Драгана

955.650

116.039

173.559

74.336

9.709

1.329.293

147.670

74.336

9.709

136.593

33.727

40.472

210.792

1.771.798

10683 Јоковић Иван

673.865

81.379

117.489

54.592

6.739

934.064

99.517

54.592

6.739

136.593

33.727

40.472

210.792

1.305.704

10687 Ковач Весна
10694 Марковић
Предраг
10705 Савељић
Славица
10748 Китановић
Ненад
10767 Јовановић
Никола

779.854

99.393

141.043

65.536

8.091

1.093.917

119.468

65.536

8.091

136.593

33.727

40.472

210.792

1.497.803

258.100

32.932

47.234

22.345

2.725

363.336

39.967

22.345

2.725

387.766

47.638

68.475

32.394

3.950

540.223

57.940

32.394

3.950

136.593

33.727

40.472

210.792

845.299

589.190

72.534

105.924

49.219

6.076

822.943

89.721

49.219

6.076

136.593

33.727

40.472

210.792

1.178.751

410.107

50.756

72.528

34.311

4.184

571.886

61.370

34.311

4.184

136.593

33.727

40.472

210.792

882.543

564.100

70.123

100.733

47.654

5.812

788.422

85.235

47.654

5.812

136.593

33.727

40.472

210.792

1.137.915

663.645

83.017

119.630

55.587

6.862

928.742

101.331

55.587

6.862

136.593

33.727

40.472

210.792

1.303.314

259.026

33.064

47.405

22.426

2.735

364.656

40.112

22.426

2.735

663.645

83.017

119.630

55.587

6.862

928.742

101.331

55.587

6.862

10768 Новковић Ана
10789 Калановић
Верица
10802 Шандор
Јожеф
10854 Стевановић
Рајко
10224 Миленић
Саша
222123 Посланичка
група Српска
напредна странка
10031 Поскурица
Милета
10045 Будимировић
Јелена
10052 Тошковић
Вучета

428.373

429.929
136.593

33.727

40.472

210.792

1.303.314

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

75.620.781

10.020.963

14.778.036

5.649.492

752.004

106.821.276

11.546.332

5.649.492

752.004

39.207.984

9.807.023

12.278.890

61.293.897

186.063.001

96.513

12.948

18.287

7.466

1.009

136.223

15.598

7.466

1.009

361.214

90.118

111.908

563.240

723.535

600.823

74.172

108.066

50.214

6.199

839.474

91.535

50.214

6.199

136.593

33.727

40.472

210.792

1.198.214

1.064.979

134.511

198.260

85.116

11.098

1.493.965

168.665

85.116

11.098

361.214

90.118

111.908

563.240

2.322.084

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

10059 Мартиновић
Александар
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10075 Мијатовић
Предраг
10081 Миладиновић
Љиљана
10091 Кнежевић
Милан

41.921

7.256

15.712

6.793

881

72.565

13.362

6.793

881

361.214

90.118

111.908

563.240

656.841

568.150

70.692

101.473

48.004

5.854

794.173

85.861

48.004

5.854

136.593

33.727

40.472

210.792

1.144.685

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

10112 Бечић Игор

58.619

7.673

9.975

4.719

576

81.562

8.441

4.719

576

361.214

90.118

111.908

563.240

658.537

10186 Антић Зоран
10187 Арсић
Верољуб

955.195

119.006

177.662

76.022

9.935

1.337.820

151.167

76.022

9.935

361.214

90.118

111.908

563.240

2.138.185

1.131.209

144.038

211.605

90.014

11.813

1.588.679

180.105

90.014

11.813

361.214

90.118

111.908

563.240

2.433.850

10190 Занков Стефан

607.803

75.155

109.351

50.811

6.273

849.393

92.624

50.811

6.273

136.593

33.727

40.472

210.792

1.209.892

10208 Чолић Драган
10210 Шормаз
Драган

661.319

82.689

119.202

55.388

6.838

925.436

100.968

55.388

6.838

136.593

33.727

40.472

210.792

1.299.422

966.122

120.552

179.735

76.909

10.051

1.353.370

152.931

76.909

10.051

361.214

90.118

111.908

563.240

2.156.502

10218 Бабић Зоран
10222 Максимовић
Саша
10266 Алексић
Ирена
10446 Јоксимовић
Јадранка

1.057.470

133.467

197.001

84.376

11.020

1.483.334

167.614

84.376

11.020

361.214

90.118

111.908

563.240

2.309.584

947.032

117.850

176.104

75.367

9.849

1.326.202

149.841

75.367

9.849

361.214

90.118

111.908

563.240

2.124.498

941.935

117.127

175.118

74.968

9.795

1.318.944

148.999

74.968

9.795

361.214

90.118

111.908

563.240

2.115.946

425.778

52.564

75.409

35.674

4.351

593.776

63.808

35.674

4.351

147.631

36.452

43.743

227.826

925.435

10638 Шајин Срдјан

600.504

74.129

108.010

50.187

6.196

839.026

91.488

50.187

6.196

136.593

33.727

40.472

210.792

1.197.688

10691 Љубичић Јана
10653 Атлагић
Марко
10658 Вулин
Александар

17.523

2.208

3.202

1.515

185

24.632

2.710

1.515

185

6.899

1.703

2.044

10.647

39.688

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

11.038

2.725

3.271

17.034

17.034

10659 Вујовић Ирена
10664 Дрецун
Милован
10665 Ђуровић
Александра
10666 Илић - Стошић
Биљана

397.729

48.558

70.335

33.274

4.058

553.953

59.514

33.274

4.058

158.669

39.178

47.013

244.860

895.658

1.071.001

135.364

199.515

85.495

11.162

1.502.537

169.748

85.495

11.162

361.214

90.118

111.908

563.240

2.332.184

993.826

124.499

185.231

78.973

10.347

1.392.876

157.638

78.973

10.347

361.214

90.118

111.908

563.240

2.203.074

994.029

124.481

184.872

79.297

10.346

1.393.025

157.282

79.297

10.346

361.214

90.118

111.908

563.240

2.203.190

75.886

9.541

13.865

6.559

800

106.651

11.732

6.559

800

121.416

29.979

35.975

187.370

313.112

722.439

180.239

223.818

361.214

90.118

111.908

563.240

1.689.736

1.011.643

126.970

188.220

361.214

90.118

111.908

563.240

2.232.702

722.439

180.239

223.818

361.214

90.118

111.908

563.240

1.689.736

11.038

2.725

3.271

17.034

17.034

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

10674 Томић Драган
10675 Пантић Пиља
Биљана
10676 МрдаковићТодоровић Љубица
10678 Николић
Драган
10681 Кнежевић
Горан
10685 Карић
Драгомир
10686 Карић
Миланка
10690 Линта
Миодраг
10692 Марјановић
Мирјана
10693 Марковић
Весна
10696 Мијатовић
Јелена
10701 Николић
Душица
10702 Николић
Миодраг
10704 Ристичевић
Маријан
10706 Стојановић
Момир

1.126.496
80.716

10.533

1.418.081

160.132

80.716

10.533

1.126.496

969.782

121.078

180.439

77.214

10.091

1.358.603

153.530

77.214

10.091

361.214

90.118

111.908

563.240

2.162.678

943.787

117.387

175.456

75.128

9.814

1.321.572

149.285

75.128

9.814

361.214

90.118

111.908

563.240

2.119.040

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

947.239

117.875

176.109

75.410

9.851

1.326.484

149.841

75.410

9.851

361.214

90.118

111.908

563.240

2.124.825

979.732

122.467

182.235

78.078

10.195

1.372.707

155.048

78.078

10.195

361.214

90.118

111.908

563.240

2.179.268

722.439

180.239

223.818

361.214

90.118

111.908

563.240

1.689.736

967.389

120.789

180.286

76.812

10.069

1.355.345

153.435

76.812

10.069

361.214

90.118

111.908

563.240

2.158.901

964.504

120.377

179.760

76.549

10.038

1.351.229

152.992

76.549

10.038

361.214

90.118

111.908

563.240

2.154.048

1.126.496
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10707 Стојмировић
Љубиша
10709 Спировски
Миле

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

576.250

71.831

102.952

48.704

5.940

805.677

87.113

48.704

5.940

136.593

33.727

40.472

210.792

1.158.226

10717 Гојковић Маја

1.227.351

157.778

230.510

97.422

12.843

1.725.905

196.261

97.422

12.843

361.214

90.118

111.908

563.240

2.595.672

10728 Бојанић Зоран

1.002.896

125.733

186.533

80.032

10.440

1.405.634

158.694

80.032

10.440

361.214

90.118

111.908

563.240

2.218.039

10750 Муковић Мујо
10752 Радојевић
Александар
10753 Ковачевић
Милан

984.112

123.092

183.088

78.421

10.242

1.378.954

155.776

78.421

10.242

361.214

90.118

111.908

563.240

2.186.633

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

1.003.361

125.799

186.626

80.067

10.445

1.406.298

158.773

80.067

10.445

361.214

90.118

111.908

563.240

2.218.823

10754 Сушец Жељко

957.927

119.387

178.113

76.301

9.964

1.341.691

151.542

76.301

9.964

361.214

90.118

111.908

563.240

2.142.738

280.908

40.087

53.671

23.196

3.010

400.872

45.643

23.196

3.010

361.214

90.118

111.908

563.240

1.035.962

168.990

24.433

35.594

13.398

1.919

244.334

30.477

13.398

1.919

361.214

90.118

111.908

563.240

853.368

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

10756 Јевтовић Вукојичић Миланка
10758 Обрадовић
Јасмина
10759 Гирић
Нинослав
10779 Блажић
Бранислав
10801 Тодоровић С.
Драган
10804 Радовановић
Тања
10805 Берић
Небојша
10807 Обрадовић
Марија
10811 Пралица
Зоран
10813 Ракић
Катарина
10818 Стефановић
др Небојша
10825 Цвијан
Владимир
10828 Томић
Александра
10843 Живковић
Милинко
10844 Костић
Радмило
10847 Ракоњац
Весна
10855 Јаковљевић
Бојан
10876 Вијук Катица
10905 Перић
Слободан
10928 Нектаријевић
Дејан
80731 Јанковић
Душан
90000 Алексић
Драган
90002 Анастасов
Адриана
90003 Андрејевић
Дејан
90004 Андрић
Мирјана
90006 Баришић
Драгана
90008 Костић
Владета

1.048.558

132.259

195.561

83.504

10.929

1.470.811

166.415

83.504

10.929

361.214

90.118

111.908

563.240

2.294.900

947.719

117.948

176.241

75.417

9.856

1.327.182

149.958

75.417

9.856

336.379

83.986

104.549

524.914

2.087.328

389.162

47.833

68.728

32.514

3.965

542.202

58.155

32.514

3.965

136.593

33.727

40.472

210.792

847.627

937.751

116.537

174.331

74.625

9.750

1.312.993

148.330

74.625

9.750

361.214

90.118

111.908

563.240

2.108.939

1.019.224

128.096

189.957

81.134

10.617

1.429.028

161.645

81.134

10.617

361.214

90.118

111.908

563.240

2.245.664

691.753

97.019

129.956

55.836

7.276

981.841

110.552

55.836

7.276

361.214

90.118

111.908

563.240

1.718.745

955.990

119.128

177.848

76.070

9.945

1.338.980

151.329

76.070

9.945

361.214

90.118

111.908

563.240

2.139.563

538.161

68.385

95.978

45.405

5.537

753.466

81.212

45.405

5.537

147.631

36.452

43.743

227.826

1.113.445

582.194

72.669

104.042

49.220

6.002

814.128

88.036

49.220

6.002

136.593

33.727

40.472

210.792

1.168.177

182.870

23.197

36.017

13.249

1.929

257.262

30.871

13.249

1.929

361.214

90.118

111.908

563.240

866.552

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

959.254

119.572

178.359

76.409

9.978

1.343.572

151.751

76.409

9.978

361.214

90.118

111.908

563.240

2.144.950

1.049.534

129.305

191.593

81.814

10.708

1.462.954

163.039

81.814

10.708

361.214

90.118

111.908

563.240

2.281.755

602.513

74.413

108.382

50.360

6.217

841.884

91.803

50.360

6.217

136.593

33.727

40.472

210.792

1.201.055

537.993

66.508

95.963

45.398

5.536

751.399

81.200

45.398

5.536

136.593

33.727

40.472

210.792

1.094.324

923.427

114.522

171.674

73.423

9.599

1.292.645

146.076

73.423

9.599

361.214

90.118

111.908

563.240

2.084.983

506.217

63.630

97.769

38.468

5.336

711.421

83.540

38.468

5.336

199.786

50.260

64.077

314.123

1.152.887

371.843

46.622

73.140

26.905

3.918

522.428

62.691

26.905

3.918

151.627

38.369

49.808

239.803

855.746

507.818

64.209

98.337

38.421

5.356

714.141

84.054

38.421

5.356

224.621

56.392

71.436

352.448

1.194.421

245.955

30.804

48.372

17.794

2.591

345.517

41.462

17.794

2.591

224.621

56.392

71.436

352.448

759.813

150.390

37.599

47.005

234.994

234.994

224.621

56.392

71.436

352.448

1.037.109

436.359

109.546

138.756

684.661

8.417

3.235

13.958

5.963

780

32.354

11.877

5.963

780

224.621

56.392

71.436

352.448

403.423

481.672

60.654

93.379

36.278

5.078

677.061

79.838

36.278

5.078

224.621

56.392

71.436

352.448

1.150.703
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90009 Бероња
Љиљана
90011 Бирманчевић
Бобан
90013 Крлић Мирко
90014 Богатиновић
Жарко
90018 Васиљевић
Братимир
90021 Влаховић
Соња
90023 Вукмирица
Светислав
90024 Вучетић
Јездимир
90025 Гвозденовић
др Слободан
90027 Димитров
Владица
90029 Ђоковић
Мирјана
90030 Ђукановић
Владимир

561.615

71.124

108.224

43.049

5.925

789.936

92.425

43.049

5.925

224.621

56.392

71.436

352.448

1.283.783

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

574.253

72.927

110.349

44.376

6.060

807.965

94.190

44.376

6.060

224.621

56.392

71.436

352.448

1.305.039

544.506

68.800

104.993

41.634

5.743

765.675

89.680

41.634

5.743

224.621

56.392

71.436

352.448

1.255.179

218.636

27.452

43.012

15.822

2.304

307.226

36.867

15.822

2.304

224.621

56.392

71.436

352.448

714.667

570.914

71.809

109.605

44.055

6.018

802.400

93.557

44.055

6.018

224.621

56.392

71.436

352.448

1.298.478

554.238

69.838

106.657

42.545

5.843

779.122

91.074

42.545

5.843

224.621

56.392

71.436

352.448

1.271.033

623.924

79.371

119.824

48.317

6.585

878.021

102.263

48.317

6.585

224.621

56.392

71.436

352.448

1.387.635

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

561.504

70.758

107.976

43.183

5.920

789.341

92.189

43.183

5.920

224.621

56.392

71.436

352.448

1.283.081

411.042

52.276

83.067

31.316

4.480

582.181

71.121

31.316

4.480

224.621

56.392

71.436

352.448

1.041.546

537.690

67.594

103.517

41.192

5.667

755.661

88.404

41.192

5.667

224.621

56.392

71.436

352.448

1.243.372

90031 Ђурица Милан
90032 Ђуришић
Живан
90036 Зиндовић
Драгољуб
90037 Лакатош
Љибушка

575.591

72.476

110.506

44.431

6.068

809.073

94.325

44.431

6.068

224.621

56.392

71.436

352.448

1.306.345

644.670

82.972

124.104

49.858

6.813

908.417

105.935

49.858

6.813

224.621

56.392

71.436

352.448

1.423.472

487.411

61.473

94.489

36.736

5.139

685.249

80.784

36.736

5.139

224.621

56.392

71.436

352.448

1.160.357

587.030

74.166

112.751

45.325

6.191

825.463

96.242

45.325

6.191

224.621

56.392

71.436

352.448

1.325.669

90039 Зирић Бојан
90040 Зорић
Гордана
90042 Исаиловић
Обрад

397.279

49.725

76.625

30.243

4.185

558.057

65.464

30.243

4.185

192.022

48.139

60.707

300.868

958.817

457.577

57.935

89.244

34.002

4.827

643.585

76.373

34.002

4.827

224.621

56.392

71.436

352.448

1.111.235

456.836

114.659

145.121

224.621

56.392

71.436

352.448

1.069.064

90043 Јаблановић
Александар

561.946

70.529

107.879

43.331

5.922

789.607

92.087

43.331

5.922

224.621

56.392

71.436

352.448

1.283.394

151.770

37.948

47.459

237.178

237.178

541.994

68.209

104.350

41.535

5.714

761.801

89.114

41.535

5.714

224.621

56.392

71.436

352.448

1.250.612

548.362

68.815

105.205

42.347

5.779

770.507

89.795

42.347

5.779

224.621

56.392

71.436

352.448

1.260.877

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

224.621

56.392

71.436

352.448

1.057.353

716.616

90044 Јарић Дражен
90045 Лукић Младен
90046 Лутовац
Виолета
90048 Јевтић Јовица
90051 Јовић
Радослав
90052 Јовичић
Александар
90053 Малетић
Александра
90054 Јозић Зоран
90055 Јоловић
Никола
90056 Малушић
Љиљана
90057 Ковачевић
Горан
90059 Ковачевић
Дејан
90060 Марковић
Александар
90062 Матић
Верољуб
90063 Милекић
Зоран

449.247

112.785

142.873

704.905

569.355

71.586

109.304

43.929

6.001

800.176

93.301

43.929

6.001

224.621

56.392

71.436

352.448

1.295.856

26.602

4.001

6.615

2.434

354

40.006

5.670

2.434

354

224.621

56.392

71.436

352.448

400.912

540.587

68.300

104.273

41.297

5.701

760.158

89.070

41.297

5.701

224.621

56.392

71.436

352.448

1.248.675

583.884

73.659

112.108

45.094

6.157

820.902

95.690

45.094

6.157

224.621

56.392

71.436

352.448

1.320.292

608.146

77.120

116.821

47.009

6.416

855.513

99.711

47.009

6.416

224.621

56.392

71.436

352.448

1.361.098

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

563.119

70.696

108.102

43.428

5.935

791.280

92.276

43.428

5.935

224.621

56.392

71.436

352.448

1.285.367

199.112

24.959

39.164

14.407

2.098

279.739

33.569

14.407

2.098

224.621

56.392

71.436

352.448

682.261

572.128

72.507

110.178

43.939

6.036

804.788

94.082

43.939

6.036

224.621

56.392

71.436

352.448

1.301.294
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90064 Милетић
Милија
90065 Милојевић
Милосав
90067 Милошевић
Владан
90068 Милошевић
Невенка
90069 Мирковић
Саша
90070 Митровић
Ненад
90071 Мићин Жарко
90073 Стојиљковић
Ивана
90074 Николић
Миљана
90075 Татомир
Небојша
90076 Николић
Ненад
90077 Тошанић
Милош
90078 Николић Танасијевић Надица
90080 Николић Сања
90081 Новаковић
Милан
90082 Орлић
Владимир
90084 Пајовић
Александар
90085 Пауљескић
Оливера
90086 Пауновић
Драган
90088 Петковић
Владимир
90090 Петровић
Небојша
90091 Пешић
Оливера
90092 Радичевић
Далибор
90094 Савовић
Биљана
90096 Стојковић
Велибор
90097 Стевановић
Марија
90098 Томашевић
Дамњановић Тања
90099 Стевановић
Милан
90101 Стојковић
Душица
90102 Ступар Душан
90103 Тошић
Велинка
90105 Турк Милена
90110 Цветановић
Милорад
90111 Шарац Сузана
90112 Шушњар
Катарина

569.838

71.947

109.581

43.854

6.009

801.230

93.556

43.854

6.009

224.621

56.392

71.436

352.448

1.297.098

599.447

76.171

115.298

46.227

6.326

843.468

98.428

46.227

6.326

224.621

56.392

71.436

352.448

1.346.898

593.445

75.139

114.026

45.817

6.260

834.688

97.332

45.817

6.260

224.621

56.392

71.436

352.448

1.336.545

586.698

74.060

112.649

45.323

6.187

824.917

96.151

45.323

6.187

224.621

56.392

71.436

352.448

1.325.026

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

224.621

56.392

71.436

352.448

1.318.268

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

224.621

56.392

71.436

352.448

1.254.167

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

582.681

544.312

73.487

68.306

111.903

104.650

44.971

41.812

6.144

5.736

819.186

764.817

95.519

89.354

44.971

41.812

6.144

5.736

584.946

73.810

112.310

45.183

6.168

822.417

95.861

45.183

6.168

224.621

56.392

71.436

352.448

1.322.078

539.373

67.718

103.772

41.369

5.684

757.916

88.614

41.369

5.684

224.621

56.392

71.436

352.448

1.246.031

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

582.325

73.436

111.808

44.969

6.140

818.678

95.434

44.969

6.140

224.621

56.392

71.436

352.448

1.317.669

578.254

72.856

111.023

44.642

6.097

812.871

94.766

44.642

6.097

224.621

56.392

71.436

352.448

1.310.824

432.697

54.630

84.567

31.941

4.563

608.398

72.399

31.941

4.563

224.621

56.392

71.436

352.448

1.069.750

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

595.711

75.346

114.449

45.985

6.283

837.774

97.693

45.985

6.283

224.621

56.392

71.436

352.448

1.340.184

631.041

80.386

121.345

48.741

6.661

888.173

103.581

48.741

6.661

224.621

56.392

71.436

352.448

1.399.605

171.338

24.492

33.616

13.621

1.850

244.917

28.683

13.621

1.850

224.621

56.392

71.436

352.448

641.519

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

551.349

69.309

106.012

42.372

5.811

774.855

90.515

42.372

5.811

224.621

56.392

71.436

352.448

1.266.002

553.446

69.609

106.416

42.542

5.834

777.847

90.859

42.542

5.834

224.621

56.392

71.436

352.448

1.269.529

507.390

64.206

98.297

38.358

5.352

713.604

84.025

38.358

5.352

224.621

56.392

71.436

352.448

1.193.787

577.366

72.729

110.883

44.540

6.087

811.604

94.650

44.540

6.087

224.621

56.392

71.436

352.448

1.309.329

151.770

37.948

47.459

237.178

237.178

557.710

70.217

107.270

42.852

5.879

783.928

91.591

42.852

5.879

224.621

56.392

71.436

352.448

1.276.699

566.430

71.169

108.742

43.693

5.970

796.003

92.822

43.693

5.970

224.621

56.392

71.436

352.448

1.290.936

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

584.160

74.048

112.407

44.955

6.163

821.733

95.972

44.955

6.163

224.621

56.392

71.436

352.448

1.321.272

590.976

74.729

113.536

45.618

6.233

831.092

96.914

45.618

6.233

224.621

56.392

71.436

352.448

1.332.305

340.398

47.788

66.680

26.127

3.635

484.627

56.987

26.127

3.635

224.621

56.392

71.436

352.448

923.824

562.360

70.588

107.961

43.361

5.926

790.197

92.157

43.361

5.926

224.621

56.392

71.436

352.448

1.284.091

570.459

71.744

109.520

44.015

6.013

801.751

93.485

44.015

6.013

224.621

56.392

71.436

352.448

1.297.712

558.110

70.040

107.171

43.004

5.882

784.208

91.487

43.004

5.882

224.621

56.392

71.436

352.448

1.277.029
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90113 Пантић
Крстимир

557.831

70.409

107.378

42.819

5.882

784.320

91.692

42.819

5.882

213.583

53.679

68.233

335.495

1.260.209

90262 Бабић Владо

532.240

67.342

102.820

40.526

5.614

748.542

87.849

40.526

5.614

199.786

50.260

64.077

314.123

1.196.654

90264 Јевтић Ивица
90353 Прибојац
Јелисавета
90354 Лакетић
Дарко
90358 Туцаковић
Сања
90359 Вукадиновић
Горан
10151 Кишмартон
Ото
10803 Раичевић
Радован
11003 Филиповић
Ана

532.240

67.342

102.820

40.526

5.614

748.542

87.849

40.526

5.614

199.786

50.260

64.077

314.123

1.196.654

265.476

38.144

53.380

21.509

2.933

381.442

45.559

21.509

2.933

213.928

53.751

68.267

335.947

787.389

547.235

69.014

105.404

41.927

5.770

769.350

90.016

41.927

5.770

224.621

56.392

71.436

352.448

1.259.512

33.705

8.322

9.987

52.014

52.014

199.786

50.260

64.077

314.123

827.335

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

90087 Перановић др
Александар
10993 Јанковић
Бранка
10997 Половина
Драган
10996 Младеновић
Горан
90263 Симић др
Весна
222124 Посланичка
група Демократска
странка
10004 Јерков
Александра
10015
Милисављевић др
Душан
10016 Мојовић
Горица
10054 Триван Јелена
10058 Миливојевић
Срђан
10131 Лучић
Љиљана
10139 Вучковић
Наташа
10148 Јовановић
Иван
10152 Колунџија
Нада
10153
Константиновић
Ненад

309.687

38.984

60.941

22.418

3.265

435.295

52.235

22.418

3.265

51.223

6.344

10.062

3.701

539

71.869

8.624

3.701

539

20.490

5.187

6.744

32.421

117.154

98.542

14.415

21.517

8.499

1.176

144.148

18.382

8.499

1.176

224.621

56.392

71.436

352.448

524.653

146.941

18.504

28.917

10.637

1.549

206.549

24.786

10.637

1.549

55.035

13.933

18.113

87.081

330.601

137.585

17.170

27.048

9.950

1.449

193.202

23.184

9.950

1.449

55.035

13.933

18.113

87.081

314.866

47.808

5.921

9.391

3.455

503

67.078

8.049

3.455

503

55.035

13.933

18.113

87.081

166.165

399.576

100.520

128.155

199.786

50.260

64.077

314.123

942.375

20.943.846

2.829.588

4.089.031

8.373.372

2.082.366

2.559.055

13.014.793

47.462.452

213.583

53.666

68.165

335.414

335.414

350.176

87.393

108.637

546.206

546.206

628.252
1.587.625

201.831

29.651.921

3.016.905

1.577.893

200.940

132.631

15.891

22.724

10.750

1.311

183.308

19.228

10.750

1.311

136.593

33.727

40.472

210.792

425.389

624.091

77.448

112.349

52.204

6.445

872.536

95.163

52.204

6.445

136.593

33.727

40.472

210.792

1.237.140

324.082

39.274

56.870

26.904

3.281

450.411

48.121

26.904

3.281

136.593

33.727

40.472

210.792

739.508

398.730

49.260

70.451

33.329

4.064

555.835

59.612

33.329

4.064

136.593

33.727

40.472

210.792

863.632

722.439

180.239

223.818

361.214

90.118

111.908

563.240

1.689.736

690.640

85.468

125.650

56.789

7.145

965.692

106.596

56.789

7.145

170.512

42.314

51.635

264.461

1.400.683

327.603

40.092

57.446

27.177

3.314

455.632

48.608

27.177

3.314

121.416

29.979

35.975

187.370

722.101

273.191

67.455

80.946

136.593

33.727

40.472

210.792

632.383

1.126.496

421.591

10154 Кунтић Петар
10159 Марјановић
Весна

641.764

79.939

115.607

53.716

6.631

897.657

97.923

53.716

6.631

136.593

33.727

40.472

210.792

1.266.719

1.038.933

130.842

193.718

82.632

10.823

1.456.947

164.856

82.632

10.823

361.214

90.118

111.908

563.240

2.278.498

10160 Миловановић
Радослав

560.050

69.554

99.993

47.304

5.769

782.670

84.609

47.304

5.769

136.593

33.727

40.472

210.792

1.131.144

1.082.071

136.923

201.473

86.523

11.279

1.518.270

171.395

86.523

11.279

361.214

90.118

111.908

563.240

2.350.707

602.513

74.413

108.382

50.360

6.217

841.884

91.803

50.360

6.217

136.593

33.727

40.472

210.792

1.201.055

641.591

77.448

112.349

52.204

6.445

890.036

95.163

52.204

6.445

136.593

33.727

40.472

210.792

1.254.640

1.228.394

157.682

229.418

98.331

12.836

1.726.661

195.189

98.331

12.836

361.214

90.118

111.908

563.240

2.596.257

10163 Мићуновић др
Драгољуб
10175 Самофалов
Константин
10177 Станковић
Живојин
10209 Чомић
Гордана
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10243 Виденовић
Маја
10253 Николић
Дејан
10260 Миковић
Срђан
10267 Трипић
Тамара
10270 Шутановац
Драган
10640 Јовановић
Владимир
10645 Мартиновић
Весна
10670 Обрадовић
Душан
10720 Божовић
Балша
10737 Панић Љубан
10742 Механџић
Ђурђић Јована
10745
Миросављевић
Милан
10746 Стојковић др
Миодраг
10783 Ђелић мр
Божидар
10814 Ранковић
Борис
10816 Стефановић
Борислав
90028 Ђилас Драган
90049 Јовановић
Јована
90061 Марковић
Јован

598.496

73.844

107.638

50.015

6.174

836.168

91.173

50.015

6.174

136.593

33.727

40.472

210.792

1.194.321

946.524

117.791

176.112

75.245

9.844

1.325.516

149.860

75.245

9.844

361.214

90.118

111.908

563.240

2.123.705

273.191

67.455

80.946

136.593

33.727

40.472

210.792

632.383

621.818

77.128

111.931

52.010

6.421

869.307

94.809

52.010

6.421

136.593

33.727

40.472

210.792

1.233.338

970.924

121.245

180.715

77.258

10.103

1.360.245

153.772

77.258

10.103

361.214

90.118

111.908

563.240

2.164.619

614.465

76.094

110.579

51.381

6.343

858.863

93.664

51.381

6.343

136.593

33.727

40.472

210.792

1.221.044

449.247

112.785

142.873

224.621

56.392

71.436

352.448

1.057.353

589.190

72.534

105.924

49.219

6.076

822.943

89.721

49.219

6.076

136.593

33.727

40.472

210.792

1.178.751

931.965

115.718

173.240

74.147

9.689

1.304.760

147.404

74.147

9.689

361.214

90.118

111.908

563.240

2.099.240

612.108

75.787

110.178

51.195

6.320

855.588

93.324

51.195

6.320

136.593

33.727

40.472

210.792

1.217.219

612.457

75.810

110.207

51.209

6.322

856.005

93.349

51.209

6.322

136.593

33.727

40.472

210.792

1.217.677

619.437

76.793

111.492

51.806

6.396

865.924

94.438

51.806

6.396

136.593

33.727

40.472

210.792

1.229.355

143.492

35.430

42.516

221.438

221.438

421.591

704.905

85.775

10.045

14.488

6.854

836

117.998

12.259

6.854

836

30.354

7.495

8.994

46.843

184.790

619.437

76.793

111.492

51.806

6.396

865.924

94.438

51.806

6.396

136.593

33.727

40.472

210.792

1.229.355

1.036.125

130.431

193.088

82.476

10.792

1.452.913

164.308

82.476

10.792

361.214

90.118

111.908

563.240

2.273.730

189.383

47.471

59.838

296.692

296.692

561.559

70.474

107.801

43.303

5.918

789.055

92.020

43.303

5.918

224.621

56.392

71.436

352.448

1.282.745

515.517

65.191

98.653

40.180

5.437

724.978

84.154

40.180

5.437

224.621

56.392

71.436

352.448

1.207.198

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

224.621

56.392

71.436

352.448

1.282.745

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

90106 Ћирић Горан
90108 Ћоровић Аида
10730 Влаховић
Теодора
10761 Лазић мр
Синиша
10848 Гордић
Владимир
10875 Крекић
Бранислав
10724 Кравчук
Јована
222125 Посланичка
група
Социјалдемократска
партија Србије
10200 Омеровић
Мехо

561.559

70.474

107.801

43.303

5.918

789.055

92.020

43.303

5.918

435.328

61.269

122.678

57.996

7.285

684.557

97.923

48.264

6.394

136.593

33.727

40.472

210.792

1.047.930

8.133.553

1.027.310

1.519.446

647.962

84.885

11.413.157

1.293.085

647.962

84.885

3.475.547

867.457

1.078.603

5.421.608

18.860.697

1.091.108

138.213

203.377

87.089

11.376

1.531.163

173.041

87.089

11.376

361.214

90.118

111.908

563.240

2.365.910

10271 Бауер др Иван

960.832

119.793

178.642

76.549

9.994

1.345.810

151.990

76.549

9.994

361.214

90.118

111.908

563.240

2.147.584

10661 Гогић Бранко
10689 Косановић
Мирна

374.258

45.755

66.026

31.235

3.809

521.083

55.868

31.235

3.809

136.593

33.727

40.472

210.792

822.788

389.618

47.898

68.813

32.554

3.970

542.852

58.226

32.554

3.970

136.593

33.727

40.472

210.792

848.393

1.093.586

138.722

204.501

86.939

11.414

1.535.162

174.064

86.939

11.414

361.214

90.118

111.908

563.240

2.370.818

1.069.324

135.134

199.174

85.396

11.145

1.500.173

169.454

85.396

11.145

361.214

90.118

111.908

563.240

2.329.408

177.168

24.408

31.730

15.011

1.831

250.146

26.848

15.011

1.831

136.593

33.727

40.472

210.792

504.628

10695 Маринковић
проф. др Владимир
10697 Мијатовић
Милорад
10824 Милекић
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Весна
10841 Савић Славица
10859 Цветићанин
Невен
90007 Бачевац
Муамер
90010 Бесаровић
Весна
90012 Бићанин
Милена
90016 Бошњак
Бранка
90033 Ђуровић
Бранко
90072 Несторовић
Љиљана
222126 Посланичка
група Јединствена
Србија
10065 Петровић
Петар

413.355

51.211

73.119

34.591

4.218

576.494

61.870

34.591

4.218

136.593

33.727

40.472

210.792

887.964

1.321

188

245

116

14

1.884

207

116

14

136.593

33.727

40.472

210.792

213.013

175.341

23.921

35.328

13.929

1.929

250.448

30.184

13.929

1.929

224.621

56.392

71.436

352.448

648.937

629.098

80.109

120.825

48.730

6.641

885.402

103.116

48.730

6.641

224.621

56.392

71.436

352.448

1.396.337

592.132

74.835

113.688

45.768

6.245

832.669

97.035

45.768

6.245

224.621

56.392

71.436

352.448

1.334.165

587.008

74.104

112.721

45.335

6.190

825.358

96.214

45.335

6.190

224.621

56.392

71.436

352.448

1.325.545

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

579.405

73.020

111.257

44.722

6.109

814.513

94.967

44.722

6.109

224.621

56.392

71.436

352.448

1.312.759

6.245.484

782.178

1.162.127

500.452

65.114

8.755.356

988.489

500.452

65.114

2.528.498

630.829

783.353

3.942.679

14.252.091

1.112.913

142.326

208.802

89.540

11.684

1.565.266

177.644

89.540

11.684

361.214

90.118

111.908

563.240

2.407.373

10118 Васић Зоран

654.338

81.707

117.917

54.791

6.764

915.517

99.880

54.791

6.764

136.593

33.727

40.472

210.792

1.287.744

10731 Вујић Војислав
10732 Косанић
Ђорђе
10733 Стојановић
Невена
10845 Комленовић
Радослав
90015 Кружевић
Срђан

954.061

118.840

177.390

75.976

9.923

1.336.189

150.929

75.976

9.923

361.214

90.118

111.908

563.240

2.136.256

942.846

117.257

175.287

75.048

9.804

1.320.243

149.142

75.048

9.804

361.214

90.118

111.908

563.240

2.117.478

921.551

114.250

171.297

73.279

9.579

1.289.955

145.754

73.279

9.579

361.214

90.118

111.908

563.240

2.081.807

564.100

70.123

100.733

47.654

5.812

788.422

85.235

47.654

5.812

136.593

33.727

40.472

210.792

1.137.915

529.439

66.534

101.997

40.486

5.580

744.036

87.117

40.486

5.580

224.621

56.392

71.436

352.448

1.229.667

90047 Јевђић Марија
10086 Марковић
Драган
222127 Посланичка
група Лига
социјалдемократа
Војводине

566.237

71.141

108.703

43.679

5.968

795.728

92.789

43.679

5.968

224.621

56.392

71.436

352.448

1.290.611

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

4.686.326

623.251

909.759

349.344

46.142

6.614.822

705.769

349.344

46.142

2.005.856

500.852

623.615

3.130.322

10.846.399

647.386

82.717

124.570

49.980

6.836

911.490

106.340

49.980

6.836

224.621

56.392

71.436

352.448

1.427.095

1.011.378

126.901

188.079

80.725

10.528

1.417.611

160.006

80.725

10.528

361.214

90.118

111.908

563.240

2.232.109

10230 Папуга Олена
10669 Стојшић
Ђорђе

992.881

124.326

184.698

79.174

10.334

1.391.413

157.140

79.174

10.334

361.214

90.118

111.908

563.240

2.201.300

361.214

90.118

111.908

563.240

563.240

10842 Чизик Карољ
10850 Андрић
Драган

647.039

80.680

116.576

54.168

6.687

905.150

98.744

54.168

6.687

136.593

33.727

40.472

210.792

1.275.540

273.191

67.455

80.946

136.593

33.727

40.472

210.792

632.383

90035 Лазић Нада

629.412

80.153

120.952

48.688

6.644

885.849

103.235

48.688

6.644

224.621

56.392

71.436

352.448

1.396.864

90261 Чапо Дејан
222129 Посланичка
група Српски покрет
обнове –
Демохришћанска
странка Србије
10018 Чикириз
Мирко

485.038

61.018

93.939

36.610

5.113

681.718

80.305

36.610

5.113

199.786

50.260

64.077

314.123

1.117.868

5.249.494

747.532

1.069.558

359.237

47.192

7.473.013

719.894

359.237

47.192

2.030.691

506.984

630.973

3.168.648

11.767.983

977.801

122.196

181.872

77.921

10.175

1.369.964

154.740

77.921

10.175

361.214

90.118

111.908

563.240

2.176.040

958.550

119.476

178.259

76.325

9.971

1.342.581

151.671

76.325

9.971

361.214

90.118

111.908

563.240

2.143.787

1.035.606

130.381

192.917

82.550

10.789

1.452.243

164.148

82.550

10.789

361.214

90.118

111.908

563.240

2.272.969

1.001.100

125.435

186.093

79.903

10.418

1.402.949

158.313

79.903

10.418

361.214

90.118

111.908

563.240

2.214.822

722.439

180.239

223.818

361.214

90.118

111.908

563.240

1.689.736

10104 Чанак Ненад
10221 Костреш Бојан

10245 Гојковић Жика
10248 Југовић
Александар
10252 Чотрић
Александар
10718 Батић Олгица

421.591
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90005 Косорић
Љиљана
222130 Посланичка
група Савез
војвођанских
Мађара
10069 Фремонд
Арпад

553.998

69.804

106.598

42.538

5.841

778.780

91.023

42.538

5.841

224.621

56.392

71.436

352.448

1.270.629

5.477.198

685.262

1.022.516

434.846

57.077

7.676.899

870.311

434.846

57.077

2.030.691

506.984

630.973

3.168.648

12.207.781

955.618

119.079

177.810

76.014

9.941

1.338.463

151.301

76.014

9.941

361.214

90.118

111.908

563.240

2.138.959

971.829

121.359

180.808

77.383

10.112

1.361.490

153.842

77.383

10.112

361.214

90.118

111.908

563.240

2.166.067

1.047.776

132.098

195.189

83.567

10.917

1.469.548

166.076

83.567

10.917

361.214

90.118

111.908

563.240

2.293.348

10185 Ковач Елвира

942.415

117.200

175.250

74.976

9.800

1.319.642

149.117

74.976

9.800

361.214

90.118

111.908

563.240

2.116.774

10671 Пек Золтан
90020 Вичек
Анамарија
222131 Посланичка
група Заједно за
Србију

991.571

124.134

184.417

79.088

10.320

1.389.530

156.897

79.088

10.320

361.214

90.118

111.908

563.240

2.199.075

567.989

71.391

109.042

43.818

5.987

798.228

93.078

43.818

5.987

224.621

56.392

71.436

352.448

1.293.559

2.037.689

286.987

397.055

148.532

18.197

2.888.461

267.583

148.532

18.197

819.558

202.360

242.832

1.264.750

4.587.524

10038 Ристић Бошко

273.191

67.455

80.946

136.593

33.727

40.472

210.792

632.383

10743 Чековић Сања
10744 Зеленовић
Небојша
10770 Ђидић
Миодраг
10644 Марковић
Милован
10885
Драгосављевић
Златко

666.728

83.453

120.200

55.852

6.895

933.127

101.814

55.852

6.895

136.593

33.727

40.472

210.792

1.308.479

523.545

64.534

93.327

44.151

5.384

730.941

78.969

44.151

5.384

136.593

33.727

40.472

210.792

1.070.237

574.225

71.546

102.582

48.529

5.918

802.801

86.800

48.529

5.918

136.593

33.727

40.472

210.792

1.154.841

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

10136 Варга Ласло
10165 Пастор Балинт

222132 Самостални
народни посланици

421.591

4.862.046

605.004

885.403

401.315

50.394

6.804.161

751.020

401.315

50.394

1.766.607

438.988

538.083

2.743.678

10.750.568

10229 Остојић Зоран
10232 Пелевић др
Борислав
10269 Трнавчевић
Захарије
10274 Тулимировић
Никола
10668 Јефић
Бранковић Сања

637.414

79.327

114.806

53.345

6.586

891.477

97.245

53.345

6.586

136.593

33.727

40.472

210.792

1.259.444

575.006

71.657

102.727

48.598

5.927

803.915

86.923

48.598

5.927

136.593

33.727

40.472

210.792

1.156.153

355.651

43.156

62.649

29.638

3.614

494.708

53.010

29.638

3.614

136.593

33.727

40.472

210.792

791.762

610.130

75.482

109.779

51.010

6.297

852.699

92.987

51.010

6.297

136.593

33.727

40.472

210.792

1.213.784

591.516

72.862

106.353

49.418

6.101

826.249

90.084

49.418

6.101

136.593

33.727

40.472

210.792

1.182.643

10723 Елфић Емир

608.203

75.155

109.351

50.811

6.273

849.793

92.624

50.811

6.273

136.593

33.727

40.472

210.792

1.210.292

10727 Гегић Бајро
90034 Живковић
Зоран
90083 Павићевић
Владимир

663.645

83.017

119.630

55.587

6.862

928.742

101.331

55.587

6.862

136.593

33.727

40.472

210.792

1.303.314

585.962

74.247

112.722

45.118

6.182

824.231

96.238

45.118

6.182

224.621

56.392

71.436

352.448

1.324.216

224.621

56.392

71.436

352.448

352.448

90089 Петрић Милан

234.519

224.621

56.392

71.436

352.448

745.719

136.593

33.727

40.472

210.792

210.792

10741 Јеремић Вук
222134 Посланичка
група СДА Санџака ПДД
10100 Халими Риза
10757 Имамовић
Енис
90026 Даздаревић
Сабина
90079 Камбери
Шаип
90109 Угљанин др
Сулејман

30.100

47.386

17.791

2.553

332.349

40.579

17.791

2.553

3.758.428

473.110

710.343

294.893

39.370

5.276.144

605.358

294.893

39.370

1.396.291

349.412

438.122

2.183.825

8.399.589

1.048.239

132.162

195.190

83.688

10.922

1.470.201

166.064

83.688

10.922

361.214

90.118

111.908

563.240

2.294.116

934.921

116.135

173.794

74.393

9.720

1.308.963

147.874

74.393

9.720

361.214

90.118

111.908

563.240

2.104.190

561.559

70.474

107.801

43.303

5.918

789.055

92.020

43.303

5.918

224.621

56.392

71.436

352.448

1.282.745

579.510

73.035

111.267

44.740

6.110

814.663

94.974

44.740

6.110

224.621

56.392

71.436

352.448

1.312.935

634.199

81.303

122.290

48.770

6.699

893.261

104.425

48.770

6.699

224.621

56.392

71.436

352.448

1.405.604
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222133 Посланичка
група Борис Тадић Социјалдемократска
странка, Заједно за
Србију, Зелени
Србије
10017 Каравидић
Бранка
10021 Веселиновић
др Јанко
10063 Ђуришић
Марко
10099 ХасановићКораћ Биљана
10273 Хомен
Слободан
10498 Богдановић С.
Горан
10725 Карић Иван
10747 Маловић
Снежана
10809 Петровић
Душан
10846 Сенић
Александар
90017 Брадић
Благоје
90093 Ракић
Миодраг
90100 Стојадиновић
Нинослав

Укупно

9.708.592

1.226.078

1.827.906

773.668

101.889

13.638.133

1.556.201

773.668

101.889

3.781.101

944.762

1.178.900

5.904.763

21.974.654

1.020.102

128.168

189.795

81.434

10.623

1.430.122

161.469

81.434

10.623

361.214

90.118

111.908

563.240

2.246.886

787.077

99.007

146.389

62.550

8.183

1.103.205

124.567

62.550

8.183

361.214

90.118

111.908

563.240

1.861.745

647.832

82.781

124.602

50.070

6.841

912.127

106.360

50.070

6.841

224.621

56.392

71.436

352.448

1.427.846

1.021.605

128.380

190.088

81.547

10.638

1.432.259

161.719

81.547

10.638

361.214

90.118

111.908

563.240

2.249.403

970.756

121.200

180.551

77.334

10.100

1.359.940

153.618

77.334

10.100

311.347

77.806

97.132

486.285

2.087.277

1.002.229

125.658

186.586

79.837

10.434

1.404.744

158.761

79.837

10.434

361.214

90.118

111.908

563.240

2.217.016

955.792

119.100

177.808

76.055

9.942

1.338.698

151.295

76.055

9.942

361.214

90.118

111.908

563.240

2.139.231

524.756

70.403

108.241

43.119

5.928

752.446

92.433

43.119

5.928

239.798

60.139

75.932

375.870

1.269.796

997.655

124.948

185.421

79.643

10.381

1.398.048

157.738

79.643

10.381

361.214

90.118

111.908

563.240

2.209.050

1.054.201

132.996

196.352

84.123

10.985

1.478.656

167.059

84.123

10.985

361.214

90.118

111.908

563.240

2.304.063

579.662

73.173

111.367

44.710

6.113

815.025

95.067

44.710

6.113

224.621

56.392

71.436

352.448

1.313.363

72.575

9.185

13.269

6.277

766

102.073

11.228

6.277

766

27.595

6.814

8.176

42.585

162.929

74.351

11.079

17.436

6.969

956

110.791

14.887

6.969

956

224.621

56.392

71.436

352.448

486.050

204.905.948

26.723.997

39.174.362

15.772.857

2.052.411

288.629.575

31.148.284

15.763.124

2.051.520

89.708.374

22.382.046

27.797.383

139.887.803

477.480.306
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Табела 4.

НАКНАДЕ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА ОСТВАРЕНЕ ПО ОДЛУКАМА АДМИНИСТРАТИВНОГ ОДБОРА ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2014.
ГОДИНЕ, ПО ПОСЛАНИЧКИМ ГРУПАМА

НАРОДНИ
ПОСЛАНИК
ПОСЛАНИЧКА ГРУПА

222110 Посланичка
група Демократска
странка Србије
10079 Пејчић
Александар
10087 Лапчевић
Милан
10188 Бановић
Донка
10212 Војић
Марковић Милица

415111 Накнаде
трошкова за
одвојен живот од
породице

10 Нето

11
Порез

0

0

415111
Накнаде
трошкова
за
одвојен
живот од
породице

415113 Накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и
именованих лица

10 Нето

0

11
Порез

0

0

12 ПИО

13
Здравствено
осигурање

14
Незапосленост

0

0

0

415113
Накнаде
трошкова за
смештај
изабраних,
постављених
и
именованих
лица

422131
Трошкови
смештаја
на
службеном
путу

422194 Накнада за
употребу сопственог
возила

10 Нето

0

0

422194
Накнада
за
употребу
сопственог
возила

Укупно

11 Порез

115.320

14.729

130.049

130.049

13.674

1.658

15.332

15.332

22.750

2.984

25.734

25.734

47.747

8.539

56.286

56.286

4.786

4.786

4.786

10751 Јакшић Марко

15.897

1.076

16.973

16.973

10755 Гајић Горица
222112 Посланичка
група Либерално
демократска
партија
10035 Мићић
Наташа
10234 Поповић
Јудита
10237 Хајдаревић
Кенан
10721 Геров
Радмила

10.466

472

10.938

10.938

3.419

0

3.419

798.349

222115 Посланичка
група Нова Србија

79.685

8.854

88.539

420.000

59.914

143.795

73.695

8.987

706.391

140.000

19.971

47.932

24.565

2.996

235.464

0

235.464
3.419

19.971

47.932

24.565

2.996

235.464

235.464
324.003

79.685

8.854

88.539

140.000

19.971

47.932

24.565

2.996

235.464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84.304

9.367

93.671

3.419

140.000

0

10047 Ђерић Злата
10176 Спасојевић
Срђан
10194 Маркићевић
Мирослав
10641 Јовановић
Драган
10672 Станојевић
Велимир
10677 Рајчић Дејан
222116 Посланичка
група ПУПС

3.419

140.000

19.971
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47.932

24.565

2.996

235.464

1.850

2.200.816

217.457

2.418.273

2.418.273

744.444

77.994

822.438

822.438

18.200

1.973

20.173

20.173

492.894

43.907

536.801

536.801

316.398

30.529

346.927

346.927

606.090

60.636

666.726

666.726

22.790

2.418

25.208

25.208

3.138.981

319.947

3.459.224

3.790.208

84

10076 Чолаковић
Момо
10712 Јеремић
Слободан
10729 Величковић
Слободан
10736 Милошевић
Љубица
10738 Пауновић
Вера
10739 Протић
Чедомир
10740 Стошић
Милорад
10769 Ковачевић
Борисав
10772 Дроњак
Милица

84.304

9.367

93.671

140.000

19.971

47.932

24.565

2.996

317.462

34.877

352.339

352.339

22.750

2.984

25.734

25.734

27.300

3.995

31.295

31.295

235.464

329.134

1.850

306.358

29.763

336.417

336.417

10.484

949

11.433

11.433

738.499

76.462

814.961

816.811

4.536

4.536

4.536
14.217

1.252

15.469

15.469

343.858

34.512

378.370

378.370

350.502

34.962

385.464

385.464

672.537

68.470

741.007

741.007

330.478

31.721

362.199

362.199

5.235.154

524.574

5.759.728

5.767.357

389.441

35.857

425.298

425.298

440.830

43.611

484.441

484.441

513.686

51.336

565.022

565.022

13.642

1.144

14.786

14.786

289.806

37.157

326.963

326.963

10662 Динић Ивана

789.978

79.074

869.052

869.052

10679 Степић Весна

4.558

4.558

4.558

10680 Јовицки Весна
10682 Спасојевић
Сузана
10684 Јовановић
Неђо
10708 Стојчић
Мирољуб

5.926

5.926

5.926

90001 Кораћ Милан
90019 Вељковић
Јелисавета
90095 Станковић
Мирољуб
90107 Ћорилић
Милена
222117 Посланичка
група СПС
10094 Ђукић
Дејановић Славица
10098 Милићевић
Ђорђе
10164 Михајловић
Милетић
10257 Касаловић
Зоран
10259 Раденковић
Дејан

0

0

0

0

10760 Богосављевић
- Бошковић Снежана
10764 Влајковић
Славољуб
10765 Ђорђевић (
Кркић) Бојана
10771 Стевић
Звонимир
10910 Пауновић
Снежана
90038 Зиндовић
Миљана
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0

0

0

0

0

7.629

3.989

204.827

19.806

224.633

228.622

601.835

58.796

660.631

660.631

34.292

6.239

40.531

40.531

39.541

3.798

43.339

43.339

22.790

3.684

26.474

26.474

8.661

544

9.205

9.205

472.039

48.090

520.129

520.129

1.368

1.368

242.765

242.765

1.368
219.110

23.655
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90041 Латковић
Милан
90050 Максимовић
Синиша
90058 Мараш
Марјана
80736 Топић
Гордана
222119 Посланичка
група Уједињени
региони Србије
10085 Травар
Миљевић Јелена
10124 Илић мр
Владимир
10211 Стојановић
Плавшић Снежана
10225 Митровић
Бранислав
10667 Ђуковић (
Мијатов) Драгана
10683 Јоковић Иван
10705 Савељић
Славица
10768 Новковић Ана
10854 Стевановић
Рајко
222123 Посланичка
група Српска
напредна странка
10031 Поскурица
Милета
10045 Будимировић
Јелена
10052 Тошковић
Вучета
10059 Мартиновић
Александар
10075 Мијатовић
Предраг
10091 Кнежевић
Милан

3.640

159.370

17.708

177.078

280.000

39.943

95.863

49.130

5.992

470.927

0

335.872

32.693

368.565

368.565

626.784

62.366

689.150

692.790

133.414

10.661

144.075

144.075

86.754

6.062

92.816

92.816

101.744

11.256

113.000

761.005

4.558

4.558

4.558
20.484

2.481

22.965

22.965

13.674

1.658

15.332

15.332

18.200

1.973

20.173

20.173

79.685

8.854

88.539

140.000

19.971

47.932

24.565

2.996

235.464

324.003

79.685

8.854

88.539

140.000

19.971

47.932

24.565

2.996

235.464

324.003
13.674

898

2.726

14.572

14.572

2.726

2.726

28.428

4.246

32.674

32.674

54.582.363

5.395.476

59.977.839

61.731.604

589.367

60.238

649.605

649.605

9.116

322

9.438

9.438

443.847

43.715

487.562

487.562

227.622

20.799

248.421

248.421

332.699

31.648

364.347

364.347

552.209

54.783

606.992

606.992

10112 Бечић Игор
10151 Кишмартон
Ото

633.927

64.942

698.869

698.869

6.610

88

6.698

6.698

10186 Антић Зоран
10187 Арсић
Верољуб

534.400

54.006

588.406

588.406

512.239

49.499

561.738

561.738

22.750

2.984

25.734

25.734

281.581

26.405

307.986

307.986

10218 Бабић Зоран
10222 Максимовић
Саша
10266 Алексић
Ирена

873.913

92.888

966.801

966.801

638.958

64.925

703.883

703.883

696.653

73.456

770.109

770.109

10638 Шајин Срдјан

3.419

3.419

3.419

287.052

31.895

318.947

840.000

119.829

10190 Занков Стефан
10210 Шормаз
Драган
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304.565

130.414

17.975

1.412.782

22.035
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10666 Илић - Стошић
Биљана

631.514

10674 Томић Драган
10675 Пантић Пиља
Биљана

64.858

4.512

696.372

696.372

4.512

4.512

383.942

37.843

421.785

421.785

727.573

72.778

800.351

800.351

1.073.422

113.855

1.187.277

1.187.277

394.077

42.106

436.183

436.183

245.851

23.567

269.418

269.418

789.486

80.283

869.769

869.769

1.368

1.368

18.184

2.153

20.337

314.667

10728 Бојанић Зоран

728.377

73.863

802.240

802.240

10750 Муковић Мујо
10752 Радојевић
Александар
10753 Ковачевић
Милан

1.019.872

105.612

1.125.484

1.125.484

525.597

48.306

573.903

573.903

387.400

35.111

422.511

422.511

10754 Сушец Жељко

103.216

8.249

111.465

111.465

897.078

90.296

987.374

987.374

453.217

44.229

497.446

497.446

847.318

85.404

932.722

932.722

884.707

86.186

970.893

970.893

56.092

11.084

67.176

67.176

9.100

642

9.742

9.742

688.451

68.471

756.922

756.922

1.049

1.049

10676 МрдаковићТодоровић Љубица
10678 Николић
Драган
10702 Николић
Миодраг
10704 Ристичевић
Маријан
10706 Стојановић
Момир
10709 Спировски
Миле

1.368

10717 Гојковић Маја

10756 Јевтовић Вукојичић Миланка
10758 Обрадовић
Јасмина
10759 Гирић
Нинослав
10801 Тодоровић С.
Драган
10803 Раичевић
Радован
10804 Радовановић
Тања
10805 Берић
Небојша
10807 Обрадовић
Марија
10843 Живковић
Милинко
10844 Костић
Радмило
10847 Ракоњац
Весна
10855 Јаковљевић
Бојан

175.000

24.964

64.907

25.713

3.745

294.330

1.049

214.335

23.815

238.150

455.000

64.907

10876 Вијук Катица
10905 Перић
Слободан
10928 Нектаријевић
Дејан
80731 Јанковић
Душан
90000 Алексић
Драган
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161.769

73.845

9.736

604.736

50.358

655.094

655.094

870.199

86.817

957.016

957.016

765.257

1.003.406
15.042

3.633

5.926

18.675

18.675

5.926

5.926

507.362

52.287

559.649

559.649

269.963

25.892

295.855

295.855

249.226

22.120

271.346

271.346

519.981

50.105

570.086

570.086
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90002 Анастасов
Адриана
90003 Андрејевић
Дејан
90006 Баришић
Драгана
90008 Костић
Владета
90009 Бероња
Љиљана

698.727

67.085

765.812

765.812

441.641

48.381

490.022

490.022

732.354

74.302

806.656

806.656

570.351

60.610

630.961

630.961

552.604

54.795

607.399

607.399

393.611

38.033

431.644

431.644

799.392

79.529

878.921

878.921

686.963

73.567

760.530

760.530

537.354

51.132

588.486

588.486

559.157

55.968

615.125

615.125

401.596

39.064

440.660

440.660

895.197

87.876

983.073

983.073

555.121

55.541

610.662

610.662

446.750

44.082

490.832

490.832

982.463

100.232

1.082.695

1.082.695

192.281

16.887

209.168

209.168

90039 Зирић Бојан

350.357

37.547

387.904

387.904

90040 Зорић Гордана
90042 Исаиловић
Обрад
90043 Јаблановић
Александар

208.899

21.139

230.038

230.038

170.572

15.212

185.784

185.784

172.077

17.738

189.815

189.815

90044 Јарић Дражен

283.261

30.783

314.044

314.044

90045 Лукић Младен
90046 Лутовац
Виолета

579.842

57.611

637.453

637.453

650.914

64.857

715.771

715.771

774.193

75.713

849.906

849.906

567.380

53.292

620.672

620.672

90013 Крлић Мирко
90014 Богатиновић
Жарко
90018 Васиљевић
Братимир
90023 Вукмирица
Светислав
90024 Вучетић
Јездимир
90025 Гвозденовић
др Слободан
90027 Димитров
Владица
90029 Ђоковић
Мирјана
90032 Ђуришић
Живан
90036 Зиндовић
Драгољуб
90037 Лакатош
Љибушка

90048 Јевтић Јовица
90051 Јовић
Радослав
90053 Малетић
Александра

356.606

34.021

390.627

390.627

90054 Јозић Зоран
90055 Јоловић
Никола
90057 Ковачевић
Горан
90059 Ковачевић
Дејан
90063 Милекић
Зоран
90064 Милетић
Милија

630.438

60.662

691.100

691.100

813.693

73.144

886.837

886.837

594.934

59.964

654.898

654.898

428.370

41.830

470.200

470.200

482.061

46.274

528.335

528.335

791.451

78.833

870.284

870.284

90065 Милојевић

344.596

32.053

376.649

376.649
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Милосав
90067 Милошевић
Владан
90068 Милошевић
Невенка
90070 Митровић
Ненад

468.700

46.192

514.892

514.892

701.479

69.224

770.703

770.703

1.072.542

106.335

1.178.877

1.178.877

379.006

36.045

415.051

415.051

661.524

66.245

727.769

727.769

246.227

23.105

269.332

291.367

548.329

52.929

601.258

601.258

295.476

28.567

324.043

324.043

71.525

4.927

76.452

76.452

415.342

40.548

455.890

455.890

523.902

51.722

575.624

575.624

565.054

54.315

619.369

619.369

530.042

50.891

580.933

580.933

139.888

11.363

151.251

151.251

860.241

87.603

947.844

947.844

669.068

65.530

734.598

734.598

429.010

41.047

470.057

470.057

804.160

80.999

885.159

885.159

239.269

25.895

265.164

265.164

398.237

38.053

436.290

436.290

595.261

59.177

654.438

654.438

734.425

71.049

805.474

805.474

218.435

20.227

238.662

238.662

79.499

4.993

84.492

84.492

194.493

20.920

215.413

649.406

90262 Бабић Владо

542.945

53.256

596.201

596.201

90264 Јевтић Ивица
90353 Прибојац
Јелисавета
90354 Лакетић
Дарко
90358 Туцаковић
Сања

284.303

27.080

311.383

311.383

631.576

63.104

694.680

694.680

784.895

79.208

864.103

864.103

73.247

7.448

80.695

80.695

90359 Вукадиновић

691.291

68.248

759.539

759.539

90071 Мићин Жарко
90073 Стојиљковић
Ивана
90074 Николић
Миљана
90075 Татомир
Небојша
90077 Тошанић
Милош

22.035

90078 Николић Танасијевић Надица
90081 Новаковић
Милан
90084 Пајовић
Александар
90085 Пауљескић
Оливера
90086 Пауновић
Драган
90088 Петковић
Владимир
90091 Пешић
Оливера
90092 Радичевић
Далибор
90094 Савовић
Биљана
90096 Стојковић
Велибор
90097 Стевановић
Марија
90098 Томашевић
Дамњановић Тања
90103 Тошић
Велинка
90105 Турк Милена
90110 Цветановић
Милорад
90112 Шушњар
Катарина
90113 Пантић
Крстимир

72.718

8.080

80.798

210.000

29.957
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77.889

30.856

4.494

353.195
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Горан
10993 Јанковић
Бранка
10996 Младеновић
Горан
90087 Перановић др
Александар
11003 Филиповић
Ана
90263 Симић др
Весна
11017 Маринковић
Горјана
222124 Посланичка
група Демократска
странка
10004 Јерков
Александра
10015
Милисављевић др
Душан
10058 Миливојевић
Срђан
10148 Јовановић
Иван

197.817

16.074

213.891

213.891

347.501

28.363

375.864

375.864

437.836

42.072

479.908

479.908

80.662

5.602

86.264

86.264

744.933

72.562

817.495

817.495

5.869

5.869

5.869

0

0

0

10154 Кунтић Петар
10160 Миловановић
Радослав
10177 Станковић
Живојин
10209 Чомић
Гордана

140.000

140.000

19.971

19.971

47.932

47.932

24.565

24.565

2.996

2.996

235.464

0

4.260.604

401.721

4.662.625

4.898.089

343.126

33.499

376.625

376.625

530.137

52.060

582.197

582.197

9.116

345

9.461

9.461

186.502

13.043

199.545

199.545

8.661

244

9.205

9.205

6.837

139

6.976

6.976

235.464

235.464
410.106

39.698

449.804

449.804

10253 Николић Дејан
10260 Миковић
Срђан
10645 Мартиновић
Весна
10730 Влаховић
Теодора
10746 Стојковић др
Миодраг
10761 Лазић мр
Синиша
10816 Стефановић
Борислав
10848 Гордић
Владимир
90049 Јовановић
Јована
90061 Марковић
Јован

488.088

45.910

533.998

533.998

2.052

2.052

2.052
46.730

2.816

49.546

49.546

9.100

320

9.420

9.420

40.878

4.675

45.553

45.553

18.200

1.973

20.173

20.173

270.202

24.421

294.623

294.623

9.084

638

9.722

9.722

465.505

46.282

511.787

511.787

440.085

41.390

481.475

481.475

90106 Ћирић Горан

625.117

60.818

685.935

685.935

90108 Ћоровић Аида
222125 Посланичка
група
Социјалдемократска
партија Србије
10200 Омеровић
Мехо

351.078

33.451

384.529

384.529

1.337.991

132.743

1.470.734

1.470.734

18.136

815

18.951

18.951

0

0

0

0
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10697 Мијатовић
Милорад
90007 Бачевац
Муамер
222126 Посланичка
група Јединствена
Србија
10065 Петровић
Петар

492.003

48.879

540.882

540.882

827.852

83.049

910.901

910.901

3.371.242

343.461

3.714.703

3.714.703

693.008

73.320

766.328

766.328

6.813
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6.879

6.879

10731 Вујић Војислав
10732 Косанић
Ђорђе
10733 Стојановић
Невена
10845 Комленовић
Радослав
90015 Кружевић
Срђан

790.368

83.801

874.169

874.169

604.248

61.135

665.383

665.383

243.451

22.867

266.318

266.318

33.242

3.644

36.886

36.886

357.042

34.114

391.156

391.156

90047 Јевђић Марија
10086 Марковић
Драган
222127 Посланичка
група Лига
социјалдемократа
Војводине

529.495

53.275

582.770

582.770

113.575

11.238

124.813

124.813

1.753.349

171.089

1.924.438

1.924.438

90.444

8.383

98.827

98.827

10221 Костреш Бојан

234.664

22.681

257.345

257.345

10230 Папуга Олена
10669 Стојшић
Ђорђе

501.580

49.723

551.303

551.303

240.648

23.277

263.925

263.925

8.775

1.534

10.309

10.309

17.291

1.503

18.794

18.794

90035 Лазић Нада

389.922

38.145

428.067

428.067

90261 Чапо Дејан
222129 Посланичка
група Српски покрет
обнове –
Демохришћанска
странка Србије
10018 Чикириз
Мирко

270.025

25.843

295.868

295.868

1.976.131

198.665

2.174.796

2.183.073

642.324

66.136

708.460

708.460

695.493

69.569

765.062

773.339

23.488

3.839

27.327

27.327

72.528

5.382

77.910

77.910

542.298

53.739

596.037

596.037

3.484.655

352.421

3.837.079

7.674.155

630.132

62.832

692.964

1.385.928

711.180

73.420

784.600

1.569.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10118 Васић Зоран

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10104 Чанак Ненад

10842 Чизик Карољ
10850 Андрић
Драган

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10245 Гојковић Жика
10248 Југовић
Александар
10718 Батић Олгица
90005 Косорић
Љиљана
222130 Посланичка
група Савез
војвођанских
Мађара
10069 Фремонд
Арпад

8.277

8.277

0

0

0

0

10136 Варга Ласло
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0
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10165 Пастор Балинт

680.194

70.188

750.383

1.500.765

10185 Ковач Елвира

373.565

36.732

410.298

820.595

10671 Пек Золтан
90020 Вичек
Анамарија
222131 Посланичка
група Заједно за
Србију

692.580

70.739

763.319

1.526.638

397.004

38.510

435.514

871.028

73.189

7.833

81.022

81.022

10038 Ристић Бошко
10644 Марковић
Милован

22.675

2.968

25.643

25.643

9.556

371

9.927

9.927

10743 Чековић Сања
10770 Ђидић
Миодраг

13.674

826

14.500

14.500

27.284

3.669

30.953

30.953

24.931

1.390

26.321

26.321

11.395

577

12.547

12.547

13.536

813

14.349

14.349

3.552.705

353.511

3.906.216

3.906.216

802.738

80.841

883.579

883.579

807.358

81.602

888.960

888.960

763.786

74.976

838.762

838.762

706.590

70.577

777.167

777.167

472.233

45.516

517.749

517.749

4.317.160

423.975

4.741.135

4.769.742

618.945

62.227

681.172

681.172

384.133

37.036

421.169

429.396

346.253

33.614

379.867

379.867

736.598

73.739

810.337

810.337

140.178

12.173

152.351

152.351

256.298

23.852

280.150

280.150

447.495

43.837

491.332

491.332

738.612

73.428

812.040

812.040

222132 Самостални
народни посланици
10668 Јефић
Бранковић Сања
10723 Елфић Емир
222134 Посланичка
група СДА Санџака ПДД
10100 Халими Риза
10757 Имамовић
Енис
90026 Даздаревић
Сабина
90079 Камбери
Шаип
90109 Угљанин др
Сулејман
222133 Посланичка
група Борис Тадић Социјалдемократска
странка, Заједно за
Србију, Зелени
Србије
10017 Каравидић
Бранка
10021 Веселиновић
др Јанко
10099 ХасановићКораћ Биљана
10498 Богдановић С.
Горан

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.607

8.227

10725 Карић Иван
10809 Петровић
Душан
10846 Сенић
Александар
90017 Брадић
Благоје
90100 Стојадиновић
Нинослав
Укупно

0

610.411

67.823

678.234

1.820.000

259.629
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640.085

302.368

38.945

3.061.027

20.380

648.648

64.069

712.717

733.097

68.398

89.529.754

8.868.909

98.398.663

106.045.336
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Табела 5

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА У ИНОСТРАНСТВО ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА
2014. ГОДИНЕ ПО ПОСЛАНИЧКИМ ГРУПАМА
*422211 - Дневница за службено путовање у иностранство исплаћује се народном посланику у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних
службеника и намештеника "Сл. гласник РС" број 86/07, док се сви остали трошкови службених путовања у иностранство плаћају по приложеном рачуну

422211
Трошкови
дневница за
службени пут
у
иностранство

422221 Трошкови
превоза за
службени пут у
инострантво(авион,
аутобус, воз и сл.)

422231
Трошкови
смештаја на
службеном
путу у
инострантво

422299
Остали
трошкови за
службени
пут у
инострантво

169.630,21

111.203,00

162.839,09

10.858,83

454.531,13

10012 Алигрудић Милош

101.692,99

111.203,00

162.839,09

8.445,33

384.180,42

10034 Обрадовић Радојко

31.296,97

0,00

1.682,50

32.979,47

10087 Лапчевић Милан

15.231,16

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
ПОСЛАНИЧКА ГРУПА

222110 Посланичка група Демократска странка Србије

10711 Рашковић - Ивић Санда

Свега

15.231,16
731,00
4.628,85

22.140,09
679.423,63

731,00

22.140,09

320.554,24
139.522,97

3.897,85
12.934,60

657.283,54
596.218,08

94.281,00

59.779,78

2.940,00

188.982,21

181.043,08
53.412,18

136.455,00
132.388,00

79.743,19
103.131,05

9.994,60
5.376,00

407.235,87
294.307,23

10738 Пауновић Вера

40.567,57

132.388,00

74.671,05

3.651,00

251.277,62

10740 Стошић Милорад

12.844,61

28.460,00

805,00

42.109,61

978.528,00

1.205.030,06

920,00
49.347,17

920,00
2.956.157,61

10094 Ђукић Дејановић Славица

35.738,00

36.852,66

10134 Бајатовић Душан

51.995,00

222112 Посланичка група Либерално демократска партија
10192 Кораћ Жарко
10719 Булајић Светислава
222115 Посланичка група Нова Србија
10047 Ђерић Злата
10860 Филиповски Дубравка
222116 Посланичка група ПУПС

21.409,09
205.216,53

0,00
149.024,00

21.409,09

0,00

183.807,45
213.024,51

149.024,00
230.736,00

31.981,43

320.554,24

10810 Петровић Мира
222117 Посланичка група СПС

10164 Михајловић Милетић
10259 Раденковић Дејан
10657 Вукомановић др Дијана
10663 Драгаш Мирјана
10698 Миладиновић Стефана

723.252,38

4.778,13

8.615,00

1.031,00

14.424,13

71.886,00

113.801,86

5.511,00

254.138,75

224.222,66

324.460,00

297.215,00

12.797,00

858.694,66

8.615,00

1.531,00

14.934,73

184.863,77

10.043,67

444.244,03

731,00

29.201,00

9.966,00

931.437,10

804,50

4.986,07

1.105,00

78.401,94

4.788,73
169.496,59

79.840,00
28.470,00

123.698,33

272.734,00

10851 Анђелковић Зоран

4.181,57

10894 Драгојевић Срђан

3.823,94

43.445,00

90041 Латковић Милан

23.299,12

69.960,00

90058 Мараш Марјана

102.023,42
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52.857,00

62.939,89

10763 Радовановић Зоран
10806 Обрадовић проф др. Жарко

72.590,66
862,00

525.038,77
30.028,00

93.259,12
4.965,00

106.988,42
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222119 Посланичка група Уједињени региони Србије
10085 Травар Миљевић Јелена
10124 Илић мр Владимир

106.860,73

59.880,00

139.367,11

2.141,86

100,00

308.249,70
100,00

106.760,73
3.174.370,75

59.880,00
4.648.692,00

10031 Поскурица Милета

24.545,66

47.923,00

10075 Мијатовић Предраг

23.299,12

69.960,00

10112 Бечић Игор

144.897,08

51.346,00

23.656,08

9.453,27

229.352,44

10187 Арсић Верољуб

195.179,93

297.445,00

454,35

8.236,00

501.315,28

10210 Шормаз Драган

49.248,18

276.478,00

147.314,38

9.643,00

482.683,56

162.709,90

425.216,00

296.326,10

24.064,91

908.316,91

222123 Посланичка група Српска напредна странка

10218 Бабић Зоран

139.367,11
4.561.670,73

2.141,86
258.787,45

308.149,70
12.643.520,93

1.345,00

73.813,66
93.259,12

10222 Максимовић Саша

42.613,99

59.675,00

179.140,21

2.710,00

284.139,21

10266 Алексић Ирена

76.617,72

132.109,00

154.612,13

3.813,00

367.151,85

952,00

20.011,00

10659 Вујовић Ирена
10664 Дрецун Милован

19.059,00
30.973,91

50.760,00

15.439,16

1.105,00

98.278,07

10665 Ђуровић Александра

803.917,24

922.564,00

1.374.017,57

46.822,05

3.147.320,86

10675 Пантић Пиља Биљана

84.633,48

139.544,00

142.326,21

4.360,00

370.863,69

10676 Мрдаковић-Тодоровић Љубица

23.299,12

69.960,00

10690 Линта Миодраг

29.379,27

10693 Марковић Весна

86.249,37

72.981,00

10696 Мијатовић Јелена

98.804,42

10706 Стојановић Момир

25.811,60

10707 Стојмировић Љубиша
10717 Гојковић Маја
10752 Радојевић Александар

4.356,00

33.735,27

48.537,67

3.617,00

211.385,04

35.738,00

158.720,77

2.451,00

295.714,19

50.760,00

15.439,16

1.105,00

93.115,76

49.550,27

88.943,00

72.886,94

2.546,00

213.926,21

207.171,42

332.396,00

129.060,04

10.595,55

679.223,01

38.484,07

94.786,00

76.416,01

3.608,00

213.294,08

1.605,00

8.726,70

10754 Сушец Жељко

7.121,70

10756 Јевтовић - Вукојичић Миланка

4.930,65

10758 Обрадовић Јасмина

10805 Берић Небојша
10807 Обрадовић Марија

4.930,65

25.811,60

50.760,00
59.675,00

44.561,63

136.455,00

10759 Гирић Нинослав
10779 Блажић Бранислав

93.259,12

15.439,16

1.105,00

93.115,76

99.452,00

1.252,00

160.379,00

79.743,19

3.456,00

264.215,82

958,00

5.852,52

660.810,13

21.431,32

1.433.857,35

40.040,00

17.576,57

92.331,90

4.894,52
370.266,90

381.349,00

10811 Пралица Зоран

34.715,33

10813 Ракић Катарина

104.439,08

175.231,00

21.005,00

13.023,85

313.698,93

94.655,06

119.650,00

131.940,50

6.521,80

352.767,36

10828 Томић Александра
10844 Костић Радмило

6.009,91

10847 Ракоњац Весна

4.930,65

90023 Вукмирица Светислав

5.270,30

90027 Димитров Владица

3.823,94

0,00

43.445,00

892,80

6.902,71

1.031,00

5.961,65

8.615,00

1.031,00

14.916,30

30.028,00

1.105,00

78.401,94

1.031,00

1.031,00

26.787,83

134.160,73

1.531,00

8.430,93

7.591,00

647.367,56

1.105,00

1.105,00

1.105,00

48.002,96

90030 Ђукановић Владимир
90031 Ђурица Милан

30.639,90

90036 Зиндовић Драгољуб

6.899,93

90052 Јовичић Александар

62.106,60

20.143,00
205.606,00

56.590,00
372.063,96

90053 Малетић Александра
90056 Малушић Љиљана
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23.636,96

0,00

23.261,00
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90069 Мирковић Саша

29.380,00

1.105,00

30.485,00

90071 Мићин Жарко

29.380,00

1.105,00

30.485,00

457,50

5.200,33

710,00

122.556,26

90080 Николић Сања

4.742,83

90082 Орлић Владимир

27.254,26

90085 Пауљескић Оливера

13.213,90

90101 Стојковић Душица

97.059,35

50.150,00

44.442,00

3.235,00

194.886,35

992.458,83

59.675,00
1.336.818,00

99.452,00
1.734.678,52

1.252,00
43.316,21

160.379,00
4.107.271,56

1.104,00

13.303,36

90102 Ступар Душан
222124 Посланичка група Демократска странка

50.150,00

44.442,00

13.213,90

10004 Јерков Александра

12.199,36

10016 Мојовић Горица

39.103,50

10139 Вучковић Наташа

410.024,71

602.945,00

899.502,85

18.481,86

1.930.954,42

10159 Марјановић Весна

189.247,69

181.990,00

294.775,71

5.055,35

671.068,74

15.654,76

951,50

27.274,69

345.604,98

11.506,50

1.078.511,21

4.965,00

106.988,42

10175 Самофалов Константин

79.688,21

10.668,43

10209 Чомић Гордана

229.191,73

10253 Николић Дејан

102.023,42

10720 Божовић Балша

492.208,00

118.791,72

613.809,35

59.675,00
635.061,00

99.452,00
926.960,86

1.252,00
46.132,71

160.379,00
2.221.963,93

10200 Омеровић Мехо

147.334,04

214.382,00

288.637,66

10.387,00

660.740,71

10271 Бауер др Иван

188.743,82

79.664,00

100.323,00

8.899,00

377.629,82

10695 Маринковић проф. др Владимир

147.563,56

181.654,00

280.975,55

22.734,21

632.927,32

10697 Мијатовић Милорад

126.343,99

115.916,00

226.996,65

3.007,50

472.264,14

90072 Несторовић Љиљана

3.823,94
74.545,47

43.445,00
120.752,00

30.028,00
222.081,21

1.105,00
3.161,50

78.401,94
420.540,19

10.415,23

27.552,00

23.256,00

804,50

62.027,73

64.130,24
112.483,95

93.200,00
67.925,00

198.825,21
0,00

2.357,00
7.021,50

358.512,46
187.430,45

112.483,95

38.900,00

5.769,50

157.153,45

222125 Посланичка група Социјалдемократска партија Србије

222126 Посланичка група Јединствена Србија
10065 Петровић Петар
10733 Стојановић Невена
222127 Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине
10221 Костреш Бојан
10230 Папуга Олена

29.025,00

29.025,00

90035 Лазић Нада
222129 Посланичка група Српски покрет обнове – Демохришћанска странка Србије

160.026,90

10248 Југовић Александар

208.038,00

239.485,00

1.252,00
12.985,50

1.252,00
620.535,40

89.855,00

145.820,00

2.469,00

238.144,00

10252 Чотрић Александар

150.963,30

118.183,00

93.665,00

7.300,50

370.111,80

10718 Батић Олгица

9.063,60
373.596,02

466.817,00

606.920,54

3.216,00
20.931,50

12.279,60
1.468.265,06

51.769,17

70.034,00

61.644,83

222130 Посланичка група Савез војвођанских Мађара
10136 Варга Ласло
10165 Пастор Балинт

102.023,42

10185 Ковач Елвира

162.782,11

332.698,00

10671 Пек Золтан

15.248,99

64.085,00

90020 Вичек Анамарија

41.772,33
0,00

48.500,00

126.614,47

48.500,00
21.569,00

222132 Самостални народни посланици
10229 Остојић Зоран
222134 Посланичка група СДА Санџака - ПДД
10757 Имамовић Енис
90026 Даздаревић Сабина
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1.572,00

185.020,00

4.965,00

106.988,42

10.991,50

1.051.747,32

1.910,00

81.243,99

0,00

1.493,00
0,00

43.265,33
48.500,00

54.454,00

7.822,00

48.500,00
210.459,47

1.605,00

8.625,98

6.217,00

201.833,49

545.275,71

7.020,98
119.593,49

21.569,00

54.454,00
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222133 Посланичка група Борис Тадић - Социјалдемократска странка, Заједно за Србију, Зелени
Србије

558.671,91

367.995,00

780.754,21

25.281,00

1.732.702,13

10021 Веселиновић др Јанко

54.920,30

10498 Богдановић С. Горан

85.548,50

20.143,00

56.590,00

4.581,00

136.234,30

35.738,00

158.720,77

368.745,23

285.114,00

565.186,94

280.007,27

10809 Петровић Душан
10846 Сенић Александар
90017 Брадић Благоје

4.930,65

90100 Стојадиновић Нинослав
Свега
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17.644,00

1.236.690,18

1.031,00

5.961,65

44.527,23

27.000,00

256,50

2.025,00

73.808,73

7.657.974,20

9.583.926,00

11.197.449,61

510.726,68

28.950.076,49
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Табела 6.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА У ЗЕМЉИ И ОСТАЛИ ИЗВРШЕНИ
РАСХОДИ
ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ПО ПОСЛАНИЧКИМ ГРУПАМА

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
ПОСЛАНИЧКА ГРУПА

222110 Посланичка група Демократска странка
Србије

413161
Паркирање

29.220,00

421121
Трошкови
банкарских
услуга

4.417,12

10034 Обрадовић Радојко

2.500,00

10087 Лапчевић Милан

1.000,00

10106 Радовић Милица

422111
Трошкови
дневница
(исхране) на
службеном
путу

4.099,89

422121
Трошкови
превоза на
службеном
путу у земљи
(авион,
аутобус, воз,
и сл.)

422131
Трошкови
смештаја на
службеном
путу

422191
Превоз у
јавном
саобраћају

0,00

0,00

11.740,00

49.477,01
2.500,00

3.050,89

5.220,00

27.255,00

9.270,89
27.255,00

10212 Војић Марковић Милица

640,00

10711 Рашковић - Ивић Санда

1.049,00

640,00
1.049,00

10755 Гајић Горица
10808 Петковић Петар

Свега

5.880,00
1.965,00

5.880,00
1.965,00

10909 Милутиновић Марко

917,12

917,12

222112 Посланичка група Либерално демократска
партија

917,12

917,12

10006 Андрић Иван

917,12

917,12

222115 Посланичка група Нова Србија

5.595,00

10047 Ђерић Злата

2.835,00

10860 Филиповски Дубравка

2.760,00

222116 Посланичка група ПУПС
10076 Чолаковић Момо
10241 Арсеновић Константин
10712 Јеремић Слободан
10738 Пауновић Вера

500,00

95.615,00

2.297,00

98.330,00

106.722,00

624,00

98.330,00

101.789,00

1.673,00
2.760,00

4.933,00
1.850,00

560,00

100.785,00

3.050,00

3.050,00

16.640,00

16.640,00

75,00

75,00

650,00

10740 Стошић Милорад

22.100,00

10769 Ковачевић Борисав

41.285,00

90001 Кораћ Милан

2.405,00

90019 Вељковић Јелисавета

4.580,00

90095 Станковић Мирољуб

3.530,00

90107 Ћорилић Милена

650,00

90266 Банац Гроздана

650,00

222117 Посланичка група СПС

500,00

22.935,00
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1.841,00

2.491,00
1.850,00

23.950,00
41.285,00
560,00

609,00

2.965,00
5.189,00
3.530,00

310,00

960,00
650,00

3.000,00

8.111,00

7.629,00

4.250,00

45.925,00
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10030 Петронијевић Милисав

650,00

650,00

10098 Милићевић Ђорђе

650,00

650,00

10164 Михајловић Милетић

1.355,00

10259 Раденковић Дејан

3.890,00

10657 Вукомановић др Дијана

7.145,00

500,00

1.521,00

3.376,00
3.890,00

500,00

7.645,00

10662 Динић Ивана

2.050,00

10663 Драгаш Мирјана

1.521,00

1.521,00

10682 Спасојевић Сузана

3.989,00

10684 Јовановић Неђо
10698 Миладиновић Стефана
10771 Стевић Звонимир

650,00

90038 Зиндовић Миљана
90041 Латковић Милан

3.989,00

3.100,00

3.100,00

1.049,00

1.699,00

6.230,00

10851 Анђелковић Зоран

6.230,00
1.500,00

1.500,00

650,00
1.715,00

2.050,00

650,00
500,00

2.215,00

90050 Максимовић Синиша

610,00

90058 Мараш Марјана

310,00

3.640,00

4.250,00
310,00

90066 Милосављевић Ненад

2.200,00

2.200,00

222119 Посланичка група Уједињени региони
Србије

630,00

630,00

10667 Ђуковић ( Мијатов) Драгана

630,00

630,00

222123 Посланичка група Српска напредна странка

221.195,00

14.062,02

10031 Поскурица Милета
10045 Будимировић Јелена
10052 Тошковић Вучета

2.040,00
3.100,00
3.538,67
500,00

650,00

3.129,00

3.320,00

1.100,00
2.070,00

52.270,00

650,00

3.480,00
1.049,00

1.120,00

10678 Николић Драган

650,00

10690 Линта Миодраг

1.120,00
500,00

1.150,00
650,00

2.000,00

10696 Мијатовић Јелена

55.730,00

10706 Стојановић Момир

16.920,00

54.340,00
650,00

1.000,00
1.049,00

650,00

6.949,00
3.878,67

1.100,00

10676 Мрдаковић-Тодоровић Љубица

10709 Спировски Миле

3.538,67

3.228,67

10666 Илић - Стошић Биљана

10707 Стојмировић Љубиша

3.600,00
855,00

10653 Атлагић Марко

10674 Томић Драган

2.103,00

855,00

2.480,00

460.369,92
180,00

500,00

10266 Алексић Ирена

10665 Ђуровић Александра

165.500,00

2.040,00

10187 Арсић Верољуб

10659 Вујовић Ирена

22.035,00

180,00

10112 Бечић Игор
10218 Бабић Зоран

2.070,00

2.103,00

10075 Мијатовић Предраг
10081 Миладиновић Љиљана

35.507,90

2.000,00
3.950,00
1.544,00

59.680,00
18.464,00

650,00

650,00

9.195,00

9.195,00

10717 Гојковић Маја

75,00

10750 Муковић Мујо

650,00

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

1.500,00

1.575,00
650,00
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10752 Радојевић Александар
10753 Ковачевић Милан

500,00
360,00

360,00

10754 Сушец Жељко

1.239,00

10756 Јевтовић - Вукојичић Миланка
10759 Гирић Нинослав

500,00
1.239,00

620,00

620,00

42.935,00

42.935,00

10779 Блажић Бранислав

2.170,00

2.170,00

10801 Тодоровић С. Драган

1.500,00

10805 Берић Небојша
10807 Обрадовић Марија
10811 Пралица Зоран

1.560,00

650,00

3.060,00
650,00

2.285,00

3.462,02

5.747,02

650,00

1.500,00

2.150,00

10813 Ракић Катарина

3.228,67

10828 Томић Александра

650,00

10844 Костић Радмило

420,00

3.228,67
650,00

3.150,89

10847 Ракоњац Весна

3.570,89
70.200,00

70.200,00

10855 Јаковљевић Бојан

2.730,00

2.730,00

10905 Перић Слободан

13.860,00

13.860,00

80731 Јанковић Душан

650,00

650,00

90000 Алексић Драган

650,00

650,00

90002 Анастасов Адриана
90006 Баришић Драгана

6.050,00

6.050,00

2.100,00

2.100,00

90008 Костић Владета

650,00

650,00

90009 Бероња Љиљана

650,00

650,00

90011 Бирманчевић Бобан

23.720,00

23.720,00

90014 Богатиновић Жарко

650,00

650,00

90021 Влаховић Соња

650,00

650,00

90023 Вукмирица Светислав

650,00

90024 Вучетић Јездимир

650,00

90025 Гвозденовић др Слободан

650,00

500,00

650,00
650,00

90027 Димитров Владица
90029 Ђоковић Мирјана
90031 Ђурица Милан

1.150,00

1.545,00

1.545,00

624,00

624,00

500,00

500,00

90032 Ђуришић Живан

650,00

90037 Лакатош Љибушка

650,00

90040 Зорић Гордана

650,00

650,00

1.415,00

1.415,00

650,00

650,00

90042 Исаиловић Обрад
90045 Лукић Младен

3.140,00
1.233,00

90046 Лутовац Виолета

3.790,00
1.883,00

6.000,00

6.000,00

90048 Јевтић Јовица

650,00

650,00

90051 Јовић Радослав

650,00

650,00

90052 Јовичић Александар

650,00

650,00

90055 Јоловић Никола

650,00

650,00

90056 Малушић Љиљана

624,00

90064 Милетић Милија
90065 Милојевић Милосав
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624,00
1.100,00

609,00

1.100,00
609,00
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90068 Милошевић Невенка

3.330,00

90070 Митровић Ненад

4.775,00

90074 Николић Миљана

650,00

609,00

3.330,00
5.384,00

22.035,00

22.685,00

90076 Николић Ненад

3.830,00

3.830,00

90077 Тошанић Милош

1.300,00

1.300,00

90078 Николић - Танасијевић Надица

650,00

650,00

90082 Орлић Владимир

650,00

650,00

90084 Пајовић Александар

650,00

650,00

90088 Петковић Владимир

650,00

650,00

3.095,00

3.095,00

90090 Петровић Небојша
90092 Радичевић Далибор

650,00

650,00

90096 Стојковић Велибор

650,00

650,00

90098 Томашевић Дамњановић Тања

650,00

3.100,00

90099 Стевановић Милан

1.050,00

90101 Стојковић Душица
90103 Тошић Велинка

3.750,00

500,00

1.050,00
500,00

650,00

700,00

1.350,00

90105 Турк Милена

609,00

609,00

90111 Шарац Сузана

624,00

624,00

90112 Шушњар Катарина

1.685,00

90113 Пантић Крстимир

1.820,00

1.685,00
1.820,00

90262 Бабић Владо

650,00

90264 Јевтић Ивица

650,00

650,00

90359 Вукадиновић Горан

650,00

650,00

222124 Посланичка група Демократска странка

10.730,00

7.764,18

10139 Вучковић Наташа

6.441,11

4.745,00

11.380,00

18.950,29

500,00

500,00

10153 Константиновић Ненад

1.148,69

1.148,69

10159 Марјановић Весна

1.156,49

1.156,49

10160 Миловановић Радослав

4.745,00

10209 Чомић Гордана

3.235,08

10253 Николић Дејан
10730 Влаховић Теодора
10737 Панић Љубан

4.745,00

3.212,44

6.447,52

3.228,67

3.228,67

575,10

575,10

1.148,82

1.148,82

222125 Посланичка група Социјалдемократска
партија Србије

44.655,00

2.927,23

11.545,67

59.127,90

10200 Омеровић Мехо

11.840,00

500,00

5.882,00

18.222,00

3.228,67

3.228,67

10271 Бауер др Иван
10661 Гогић Бранко

165,00

165,00

10689 Косановић Мирна

5.550,00

5.550,00

10695 Маринковић проф. др Владимир

4.200,00

927,23

1.521,00

650,00

1.500,00

914,00

10697 Мијатовић Милорад
10824 Милекић Весна

6.648,23
3.064,00

12.940,00

12.940,00

90007 Бачевац Муамер

650,00

650,00

90010 Бесаровић Весна

650,00

650,00

1.235,00

1.235,00

90016 Бошњак Бранка
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90033 Ђуровић Бранко

5.300,00

5.300,00

90072 Несторовић Љиљана

1.475,00

1.475,00

222126 Посланичка група Јединствена Србија

81.115,00

10065 Петровић Петар

61.295,00

61.295,00

10731 Вујић Војислав

2.225,00

2.225,00

10732 Косанић Ђорђе

1.445,00

1.445,00

10733 Стојановић Невена

6.415,00

90015 Кружевић Срђан
90047 Јевђић Марија
10086 Марковић Драган

310,00

81.425,00

310,00

6.725,00

980,00

980,00

8.105,00

8.105,00

650,00

650,00

222127 Посланичка група Лига социјалдемократа
Војводине

7.862,67

10221 Костреш Бојан

3.228,67

10230 Папуга Олена

3.100,00

2.350,00

5.450,00

90035 Лазић Нада

1.534,00

630,00

2.164,00

8.660,00

85.415,56

222129 Посланичка група Српски покрет обнове –
Демохришћанска странка Србије

28.645,00

10018 Чикириз Мирко

20.845,00

310,00

10245 Гојковић Жика

165,00

3.496,23

10248 Југовић Александар

650,00

10252 Чотрић Александар

6.335,00

10718 Батић Олгица
90005 Косорић Љиљана

3.500,00

36.333,56

2.980,00

3.228,67

8.277,00

21.155,00
8.277,00

11.938,23
650,00

3.000,00

32.527,33

4.140,00

500,00
4.520,00
1.000,00

10069 Фремонд Арпад
10165 Пастор Балинт
10185 Ковач Елвира

46.002,33
500,00

650,00

222130 Посланичка група Савез војвођанских
Мађара

10.842,67

5.170,00

4.272,78

5.272,78

125,11

125,11

3.228,67

3.228,67

919,00

919,00

10671 Пек Золтан

500,00

500,00

90020 Вичек Анамарија

500,00

500,00

222132 Самостални народни посланици

60.060,00

16.190,00

10229 Остојић Зоран

23.345,00

23.345,00

10274 Тулимировић Никола

495,00

495,00

10723 Елфић Емир

255,00

255,00

90034 Живковић Зоран

18.065,00

18.065,00

90083 Павићевић Владимир

17.900,00

16.190,00

76.250,00

34.090,00

222134 Посланичка група СДА Санџака - ПДД

3.228,67

3.228,67

90026 Даздаревић Сабина

3.228,67

3.228,67

900007 Српска радикална странка

910,00

10013 Живановић Србољуб
10217 Тодоровић Х. Драган

1.100,00

2.010,00

1.100,00

1.100,00

910,00

222133 Посланичка група Борис Тадић Социјалдемократска странка, Заједно за Србију,
Зелени Србије
10021 Веселиновић др Јанко
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910,00

1.500,00
500,00

12.930,34

28.607,00

3.180,00

46.217,34

8.227,00

3.180,00

11.907,00
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10099 Хасановић-Кораћ Биљана
10498 Богдановић С. Горан
10846 Сенић Александар

1.000,00

609,00

609,00

1.218,00

1.218,00

8.032,34

9.032,34

90017 Брадић Благоје

1.521,00

90100 Стојадиновић Нинослав

1.550,00

Укупно

590.575,00
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135.700,59

1.521,00
20.380,00
2.070,00

68.398,00

21.930,00
317.235,00

1.153.566,26
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за административно - буџетска и
мандатно - имунитетска питања
21 број: 400-4404/14
05.12.2014. године
Београд

ПРЕДЛОГ
СКУПШТИНСКОГ БУЏЕТА
ЗА 2015. ГОДИНУ

Београд, 2014. године
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СКУПШТИНСКИ БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим предлогом скупштинског буџета за 2015. годину утврђује се обим
потребних средстава за финансирање надлежности Народне скупштине за
2015. годину, у складу са буџетским класификацијама утврђеним Законом о
буџетском систему.
Члан 2.
Расходи и издаци Народне скупштине за 2015. годину утврђују се у
укупном износу од 1.781.786.000 динара. Утврђени износ расхода
финансираће се из буџета Републике Србије.
Члан 3.
Утврђени износ укупних расхода састоји се од:
ФУНКЦИЈА 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Програм: Политички систем - законодавнa власт
Сврха програма: Народна скупштина је највише представничко тело и
носилац уставотворне и законодавне власти у Републици Србији, која у
оквиру својих надлежности врши: представничку, законодавну, изборну и
контролну функцију.
Правни основ за спровођење програма: Чланом 4. Устава Републике
Србије утврђено је начело поделе власти на три гране: законодавну, извршну
и судску.
Чл. 98 - 110. Устава утврђен је положај, надлежност, састав Народне
скупштине, избор народних посланика и конституисање Народне скупштине,
положај народних посланика, имунитет народног посланика, председник и
потпредседници Народне скупштине, начин одлучивања у Народној
скупштини, заседања Народне скупштине, право предлагања закона,
референдум и распуштање Народне скупштине.
Законом о Народној скупштини утврђен је положај, надлежност, организација
и начин рада и одлучивања Народне скупштине, положај, права и дужности
народних посланика, амблеми, симболи и обележја Народне скупштине,
однос Народне скупштине према другим државним органима, међународна
сарадња, управљање имовином коју користи Народна скупштина,
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финансирање Народне скупштине, положај Службе Народне скупштине, као
и друга питања од значаја за рад Народне скупштине.
Пословником Народне скупштине уређују се организација и рад Народне
скупштине и начин остваривања права и дужности народних посланика, у
складу са Законом о Народној скупштини.
Одговорно лице програма: генерални секретар Народне скупштине (члан
64. Закона о Народној скупшини, чл. 35. и 293. Пословника Народне
скупштине и тачка 6. Одлуке о организацији и раду Службе Народне
скупштине).
Опис програма: Народна скупштина као носилац уставотворне и
законодавне власти: доноси и мења Устав; одлучује о промени границе
Републике
Србије;
расписује
републички
референдум;
потврђује
међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог
потврђивања; одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање;
надзире рад служби безбедности; доноси законе и друге опште акте из
надлежности Републике Србије; даје претходну сагласност на статут
аутономне покрајине; усваја стратегију одбране; усваја план развоја и
просторни план; усваја буџет и завршни рачун Републике Србије, на предлог
Владе; даје амнестију за кривична дела; бира судије Уставног суда и
одлучује о њиховом разрешењу и престанку мандата; бира председника
Врховног касационог суда, председнике судова, Републичког јавног тужиоца
и јавне тужиоце и одлучује о престанку њихове функције; бира судије и
заменике јавних тужилаца, у складу са Уставом и законом; бира и разрешава
гувернера Народне банке Србије и Савет гувернера; бира и разрешава
Заштитника грађана; бира и разрешава и друге функционере одређене
законом; врши надзор над радом: Владе и одлучује о престанку мандата
Владе и министара; служби безбедности; гувернера Народне банке Србије;
Заштитника грађана; других органа и тела у складу са законом; разматра
представке и предлоге грађана; одржава састанке са грађанима у Народној
скупштини и у канцеларијама Народне скупштине ван седишта Народне
скупштине (народни посланици).
Народна скупштина у оквирима својих надлежности остварује међународну
сарадњу у циљу очувања и развоја мира, добросуседских односа и
равноправне сарадње са свим народима и државама света (упућивање
сталних делегација у парламентарне скупштине међународних организација;
размена делегација са међународним организацијама; учешће народних
посланика на конференцијама и саветовањима; интерпарламентарни дијалог
и други облици сарадње са Европским парламентом; покретање и учешће на
заједничким пројектима са представничким телима других држава,
парламентарним скупштинама и међународним организацијама; упућивање
делегације Народне скупштине, председника Народне скупштине или
појединих народних посланика у посете представничким телима других
држава и пријем делегација представничких тела других држава; размена
информација, других материјала и публикација; образовање посланичких
група пријатељства).
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Циљ програма: Вршење надлежности Народне скупштине у складу са
Уставом, законима и Пословником Народне скупштине и начелом владавине
права које се остварује слободним и непосредним изборима, уставним
јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском
влашћу и повиновањем власти Уставу и закону.
Индикатор: Унапређење законодавства, јавних политика и процедура за
њихово спровођење, обезбеђење политичке стабилности, правне сигурности
и стварање амбијента за економски просперитет Републике Србије и њених
грађана.
Програмска активност: Вршење функције народног посланика
Сврха програмске активности: Народну скупштину чини 250 народних
посланика који се бирају на слободним и непосредним изборима, тајним
гласањем, по правилу на сваке четири године. Народни посланици
представљају грађане који су носиоци суверенитета. Народни посланик стиче
права и дужности утврђене Уставом и законом даном потврђивања мандата.
Правни основ за спровођење програмске активности:
Правни основ садржан је у чл. 102, 103, 107. и 108. Устава (мандат народног
посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у Народној
скупштини и траје четири године, народни посланик слободно располаже
својим мандатом, ужива имунитет, и има право предлагања закона, других
прописа и општих аката).
Чл. 36 - 46. Закона о Народној скупштини уређују се положај, права и
дужности народних посланика које стиче даном потврђивања мандата.
Чл. 283 – 288. Пословника Народне скупштине уређују се права и дужности
народних посланика и начин њиховог остваривања.
Одговорно лице за спровођење програмске активности: генерални
секретар Народне скупштине
Опис програмске активности: Народни посланик: предлаже законе и друге
акте; предлаже аутентично тумачење закона; подноси амандмане на
предлоге закона и других аката; учествује у расправи и одлучивању о
предлогу закона и других аката на седницама Народне скупштине и њених
радних тела; учествује у подношењу предлога за расписивање референдума
о питањима која се уређују законом; подноси предлог за образовање
комисије или анкетног одбора; подноси предлог за спровођење јавног
слушања о питањима од јавног интереса; предлаже измене и допуне
предложеног дневног реда; поставља посланичка питања; учествује у
подношењу интерпелације и предлога за гласање о неповерењу Влади или
члану Владе; одржава конференције за новинаре у просторијама Народне
скупштине; предузима и друге радње у вршењу посланичке функције, у
складу са Пословником Народне скупштине.
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Народни посланик је дужан да: учествује у раду Народне скупштине и њених
одбора; поступа у складу са одлукама надлежног одбора Народне скупштине,
којима се уређују права и дужности народних посланика; чува податке који
представљају тајну и после престанка посланичке функције; својим укупним
понашањем чува углед, поштује достојанство и ред на седници Народне
скупштине, одбора и посланичких група; обраћа се другим народним
посланицима са уважавањем, без увредљивих израза и изношења чињеница
и оцена које се односе на приватни живот других лица; односи се одговорно и
рационално према средствима буџета Републике Србије која су намењена за
рад Народне скупштине; подноси извештај надлежном државном органу о
својој имовини и приходима, у складу са законом и извршава друге обавезе у
складу са законом и Пословником Народне скупштине.
Народни посланик има право да буде благовремено и потпуно обавештен о
свим питањима из надлежности Народне скупштине, као и право да тражи
обавештења која су му потребна за обављање посланичке функције од
председника Народне скупштине, председника одбора и других радних тела
Народне скупштине, председника Владе, члана Владе и функционера у
другим републичким органима и организацијама.
Народни посланик има право на: плату; накнаду трошкова за вршење
посланичке функције (посланички додатак); трошкове коришћења приватног
аутомобила; трошкове хотелског смештаја за време одржавања седница
Народне скупштине и њених радних тела (посланичка накнада); трошкове
службеног путовања у земљи и иностранству; накнаду за закуп стана у
Београду; накнаду трошкова за одвојени живот; отпремнину; бесплатан
превоз у железничком, друмском, јавном градском и речном саобраћају на
територији Републике Србије; разлику између посланичке плате и зараде коју
остварује у радном односу; месечну накнаду у висини 80 посто од посланичке
плате због обављања самосталне делатности; накнаду плате по престанку
посланичке функције у висини плате коју је имао на дан престанка функције,
а најдуже три месеца, право на накнаду плате ако му је престала функција
народног посланика у време трудноће и порођаја, у висини плате коју је имао
на дан престанка функције, а најдуже годину дана и др.
Циљ програмске активности: Спровођење законодавне,
изборне и представничке функције Народне скупштине

контролне,

Индикатор програмске активности:
-

-

Народна скупштина је надлежна да позива чланове Владе на седницу
Народне скупштине на којој се постављају посланичка питања или
питања у вези са актуелном темом : Да / Не
Број писмених питања за чланове Владе: а) која су упућена, б) на која
је одговорено, годишње а) Број: ______
Народна скупштина је надлежна да добије све релевантне документе
од извршне власти: Да / Не
Проценат седница одбора на годишњем нивоу на којима се разматра
надзор над радом Владе, односно министарстава: _____%
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-

-

Проценат разматраних предлога закона на седницама Народне
скупштине који садрже: а) родну анализу, б) фискалну анализу и ц)
анализу са аспекта људских права а) _____%
Број сати: а) седница Народне скупштине, б) седница одбора на којима
се разматрају предлози закона а) Број: ______

ФУНКЦИЈА 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Економска
класификација

411
4111
412
4121
4122
4123
413
4131
414
4141
415
4151
417
4171
421
4211
4214
422
4221
4222
423
4234
4237
4239
482
4824
483
4831

Намена средстава
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате, додаци и накнаде запослених
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
НАКНАДЕ У НАТУРИ
Накнаде у нaтури
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Накнаде трошкова за запослене

Средства из
буџета
275.000.000
275.000.000
49.226.000
33.000.000
14.163.000
2.063.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК
Посланички додатак
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских услуга

130.000.000
130.000.000
100.000
50.000

Услуге комуникација
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови службених путовања у земљи

50.000
150.000.000
125.000.000

Трошкови службених путовања у иностранство
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге информисања
Репрезентација
Остале услуге
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД
ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ

25.000.000
100.000
20.000
50.000
30.000

Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом

1.000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА

1.000

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела

1.000

УКУПНО ФУНКЦИЈА 110:
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ФУНКЦИЈА 130 - Опште услуге
Програм: Функционисање Службе Народне скупштине
Сврха програма: Обављање стручних, административно-техничких и других
послова за потребе Народне скупштине и њених радних тела, народних
посланика, председника и потпредседника Народне скупштине, посланичких група
у Народној скупштини, Републичке изборне комисије, као и других послова у
складу са законом, Пословником Народне скупштине и другим актима Народне
скупштине и њених радних тела.
Правни основ за спровођење програма: Правни основ је садржан у чл. 68 – 70.
Закона о Народној скупштини којима је утврђено да стручне и друге послове за
потребе Народне скупштине обавља Служба Народне скупштине којом руководи
генерални секретар, да се организација и рад Службе уређује одлуком Народне
скупштине, као и да се на права и обавезе државних службеника и намештеника у
Служби примењују закони и други прописи који се односе на државне службенике
и намештенике у државним органима, општи прописи о раду и посебан колективан
уговор за државне органе.
Одлуком о организацији и раду Службе Народне скупштине уређују се
организација и рад Службе, утврђују организационе јединице у оквиру којих се
групишу истоврсни или сродни и међусобно повезани послови, одређују и
разврставају положаји и радна места запослених у Служби и уређују друга питања
од значаја за рад Службе.
Чланом 293. Пословника утврђују се послови које Служба обавља за потребе
Народне скупштине и њених радних тела, народних посланика, председника и
потпредседника Народне скупштине и посланичких група у Народној скупштини.
Одговорно лице за спровођење програма: генерални секретар Народне
скупштине
Опис програма: Служба Народне скупштине обавља стручне и друге послове за
потребе Народне скупштине и њених радних тела, народних посланика,
председника и потпредседника Народне скупштине и посланичких група у
Народној скупштини, и то: припрема и организује седнице Народне скупштине и
њених радних тела и израђује извештаје, записнике и стенографске белешке са
тих седница; израђује текстове усвојених закона и других општих аката, ради
објављивања; припрема и чува изворнике закона и других општих аката које
доноси Народна скупштина; припрема пројекције потребних средстава за рад
Народне скупштине и њених радних тела; обавља стручне и друге послове у вези
с остваривањем међународне парламентарне сарадње; припрема предлоге аката
и других материјала на захтев народних посланика и радних тела Народне
скупштине; даје усмена и писана стручна мишљења о питањима из надлежности
Народне скупштине, на захтев народних посланика, радних тела Народне
скупштине и посланичких група у Народној скупштини; обрађује и прослеђује
представке и предлоге надлежном органу и обавештава њихове подносиоце о
томе; прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење и размену информативно-
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документационе материјале потребне за рад народних посланика, радних тела
Народне скупштине и посланичких група у Народној скупштини; организује
сарадњу с представницима средстава јавног информисања и обезбеђује услове за
њихов рад; обавља послове у вези с остваривањем статусних и материјалних
права народних посланика; уређује и издаје одговарајуће публикације
информативног карактера; обавља послове канцеларијског пословања,
рачуноводствених, материјално-финансијских и административно-техничких
послова.
Циљ програма: Обезбеђивање услова за стручно, квалитетно, ефикасно и
економично обављање послова за потребе Народне скупштине и њених радних
тела, народних посланика, председника и потпредседника Народне скупштине,
посланичких група у Народној скупштини и Републичке изборне комисије,
стварање организационих, кадровских и других услова за обављање послова ради
остваривања надлежности Народне скупштине.
Индикатор програма:
- Мера у којој запослени пружају стручну подршку народним посланицима за
потребе истраживања: Значајна / осредња / ниска
- Народна скупштина активно објављује информације о свом раду: Значајна /
осредња / ниска
Програмска активност: пружање стручне подршке народним посланицима у
обављању посланичке функције
Сврха програмске активности: Стручно, квалитетно, ефикасно, економично,
непристрасно и политички неутрално обављање послова за потребе народних
посланика
Правни основ за спровођење програмске активности:
Правни основ је садржан у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Народне скупштине 03 број 02-3937/11 од 21. новембра
2011. године са изменама и допунама од 18. децембра 2012. године и 29. априла
2013. године, којим се утврђују: назив и делокруг унутрашњих јединица,
овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица, начин сарадње
Службе Народне скупштине са другим органима и организацијама, радна места
државних службеника на положају, извршилачка радна места по сваком звању (за
државне службенике) и свакој врсти радних места (за намештенике), називи
радних места, описи послова радних места и звања (за државне службенике),
односно врсте (за намештенике) у која су радна места разврстана, услови за рад
запосленог на радном месту, као и број државних службеника на положају,
државних службеника на извршилачким радним местима и намештеника за свако
радно место.
Одговорно лице програма програмске активности: генерални секретар
Народне скупштине
Опис програмске активности: У Служби Народне скупштине обављају се
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разноврсни послови који обухватају: анализу закона, предлога закона и других
аката из делокруга рада одбора; припрему и организовање седница радних тела,
израду извештаја и припрему аката и информација о питањима која се разматрају
на седницама радних тела; давању стручних мишљења у вези с питањима која
разматрају радна тела; припреми амандмана на предлоге закона, других прописа
и општих аката за потребе одбора; праћење извршавања закључака радних тела,
израду аката од значаја за спровођење контролне, односно изборне функције
Народне скупштине; организовање јавног слушања; припрему анализа и
информација о иницијативама, петицијама, представкама и предлозима грађана,
удружења и организација; стручну и административну подршку народним
посланицима (припрема и стручна обрада амандмана који се подносе на предлоге
закона и других аката, пружање стручне помоћи народним посланицима у вези са
применом важећих прописа и применом Пословника и других аката Народне
скупштине); стручну припрему и организовање састанака народних посланика са
грађанима, представницима државних органа, организација и тела; анализу
предлога закона и другог општег акта са аспекта усклађености прописа са
прописима ЕУ; израду табеле о усклађености предлога закона и другог општег
акта које подносе народни посланици, са прописима ЕУ; припрему упоредних
прегледа прописа ЕУ и информације о потреби усаглашавања важећих прописа са
прописима ЕУ; остваривање сарадње са: Делегацијом ЕУ у Београду,
дипломатским мисијама земаља чланица ЕУ и мисијама других међународних
организација и организацијама цивилног друштва.
Обављање наведених послова захтева стално стручно усавршавање запослених у
Служби Народне скупштине кроз радионице, семинаре и друге начине у циљу
размене искустава са државним службеницима земаља чланица ЕУ како би се
усагласило пословање у складу са захтевима ЕУ.
Циљ програмске активности: Обезбеђивање континуираног развоја Службе,
отвореност за увођење савремених технологија, јачање одговорности запослених
у Служби у циљу благовременог и квалитетног обављања послова и стварање
основа за стално стручно усавршавање и напредовање запослених у Служби,
сагласно потребама и могућностима Народне скупштине.
Индикатор програмске активности:
- Постојање програма стручног усавршавања за запослене у Служби: Да / Не
- Број обука и семинара за запослене у Служби: Број
- Информације о раду Народне скупштине постављају се на интернет страници: Да
/ Не
ФУНКЦИЈА 130 - Опште услуге
Економска
класификација

411
4111

Намена средстава

Средства из
буџета

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411.752.000

Плате, додаци и накнаде запослених

411.752.000

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

73.706.000

4121

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

49.411.000

4122

Допринос за здравствено осигурање

21.206.000

412
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4123

Допринос за незапосленост

3.089.000

НАКНАДЕ У НАТУРИ

1.000

4131

Накнаде у натури

1.000

4141

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Накнада за време одсуствовања с посла на терет
фондова
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом

413
414

4144
415
4151
416
4161

2.500.000
1.000.000

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

18.000.000

Накнаде трошкова за запослене
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
Награде запосленима и остали посебни расходи

18.000.000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

421

3.500.000

5.000.000
5.000.000
179.300.000

4211

Трошкови платног промета и банкарских услуга

4212

Енергетске услуге

53.000.000

4213

Комуналне услуге

25.000.000

4214

Услуге комуникација

94.400.000

4215

Трошкови осигурања

4.000.000

4216

Закуп имовине и опреме

1.000.000

4219

Остали трошкови

1.000.000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

422
4221

Трошкови службених путовања у земљи

4222

Трошкови службених путовања у иностранство
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

423

900.000

16.200.000
4.400.000
11.800.000
127.600.000

4231

Административне услуге

19.950.000

4232

Компјутерске услуге

26.600.000

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених

15.850.000

4234

Услуге информисања

23.600.000

4235

Стручне услуге

26.500.000

4237

Репрезентација

5.900.000

4239

Остале опште услуге

9.200.000

424
4243

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

500.000

Медицинске услуге

500.000

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

77.000.000

4251

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

48.000.000

4252

Текуће поправке и одржавање опреме

29.000.000

МАТЕРИЈАЛ

69.750.000

4261

Административни материјал

47.750.000

4263

Материјали за образовање и усавршавање запослених

4267

Медицински материјал

4268

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

7.000.000

4269

Материјали за посебне намене

5.900.000

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

20.000.000

4621

Текуће дотације међународним организацијама

20.000.000

425

426

462
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ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД
ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ

1.000

4824

Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом

1.000
1.000

4831

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

482

483

511
5113
5114
512
5122

1.000
100.000.000

Капитално одржавање зграда и објеката

95.000.000

Пројектно планирање

5.000.000

МАШИНЕ И ОПРЕМА

37.000.000

Административна опрема

37.000.000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

515
5151

Нематеријална имовина

УКУПНО ФУНКЦИЈА 130:

5.000.000
5.000.000
1,144,311,000

ФУНКЦИЈА 130 - Опште услуге – Републичка изборна комисија
Програмска активност: Oбезбеђивање услова за рад Републичке изборне
комисије
Сврха програмске активности: Обезбеђивање финансијских средстава за
финансирање редовног рада Републичке изборне комисије у 2015. години и,
обављање стручних, административно-техничких и других послова за
потребе Републичке изборне комисије од стране Службе Народне скупштине
Правни основ програмске активности: На основу члана 35. Закона о
избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03–одлука
УС, 72/03-др. закон, 18/04, 85/05-др. закон, 101/05-др. закон, 104/09-др. закон,
28/11-одлука УС и 36/11), услове за рад Републичке изборне комисије
обезбеђује Народна скупштина.
У складу са тачком 2. Одлуке о организацији и раду Службе Народне
скупштине, Служба Народне скупштине обавља стручне, административнотехничке и друге послове за потребе Републичке изборне комисије.
Опис програмске активности: Републичка изборна комисија је орган за
спровођење избора образован Законом о избору народних посланика.
На основу члана 6. Закона о избору народних посланика (у даљем
тексту: Закон), Републичка изборна комисија је орган за спровођење избора
за народне посланике Народне скупштине.
У складу са чланом 92. Закона, Републичка изборна комисија врши
попуну упражњеног посланичког места, у случају престанка мандата
народног посланика пре истека времена на које је изабран.
На основу члана 7. Закона о избору председника Републике
(„Службени гласник РС“, бр. 111/07 и 104/09), Републичка изборна комисија је
орган који спроводи изборе за председника Републике.
На основу члана 60. став 1. Закона о националним саветима
националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – одлука УС и
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55/14), Републичка изборна комисија је орган надлежан за спровођење
непосредних избора за чланове националних савета националних мањина.
У складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних
мањина, Републичка изборна комисија врши попуну упражњеног места члана
националног савета националне мањине, у случају престанка мандата члана
националног савета пре истека времена на које је изабран.
У 2015. години није планирано одржавање избора за народне
посланике Народне скупштине (последњи избори су одржани марта
2014. године, тако да би наредни требало да се одрже 2018. године),
нити је планирано одржавање избора за председника Републике
(последњи избори су одржани маја 2012. године, тако да би наредни
требало да се одрже 2017. године), као ни непосредних избора за
чланове националних савета националних мањина (последњи
непосредни избори су одржани октобра 2014. године, тако да ће се
наредни непосредни избори одржати 2018. године). Имајући наведено у
виду, у 2015. години, Народна скупштина треба да обезбеди услове за
редован рад Републичке изборне комисије, који подразумева евентуалну
попуну упражњених места народних посланика, односно чланова
националних савета националних мањина, у случају да неком народном
посланику, односно члану националног савета престане мандат пре истека
времена на које је изабран. Имајући у виду да Републичка изборна комисија
ради у седницама, активности Службе Народне скупштине су усмерене на
припрему и организацију седница Републичке изборне комисије, укључујући и
израду аката проистеклих из одлука донетих на тим седницама. Осим тога,
Служба Народне скупштине обавља и друге стручне и административне
послове за потребе Републичке изборне комисије у циљу извршавања
законских обавеза као нпр. поступање по захтевима за приступ
информацијама од јавног значаја.
Финансијска средства планирана за ову програмску активност
планирају се и за покривање трошкова Републичке изборне комисије у складу
са Одлуком Републичке изборне комисије о накнадама и другим трошковима
везаним за рад Републичке изборне комисије 02 Број 120-163/09 од 15. јула
2009. године.
Циљ програмске активности: Стручно, благовремено и потпуно
извршавање послова неопходних за несметан рад Републичке изборне
комисије
Индикатор програмске активности:
Проценат седница Републичке изборне комисије на годишњем нивоу
на којима се врши попуна упражњених места у Народној скупштини: _____%
Проценат седница Републичке изборне комисије на годишњем нивоу
на којима се врши попуна упражњених места у националним саветима
националних мањина: _____%
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Економска
класификација

Намена средстава

План за 2015.
годину

1

2

3

416
4161

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
Награде запоселнима и остали посебни расходи
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

421
4214

22.645.000
22.645.000
600.000

Услуге комуникација

600.000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.600.000

4221

Трошкови службених путовања у земљи

1.300.000

4222

Трошкови службених путовања у иностранство

300.000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

800.000

422

423
4231

Aдминистративне услуге

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених

150.000

4234

Услуге информисања

100.000

4235

Стручне услуге

200.000

4237

Репрезентација

100.000

4239

Остале опште услуге

200.000

МАТЕРИЈАЛ

100.000

Административни материјал

100.000

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

300.000

Текуће дотације међународним организацијам

300.000

426
4261
462
4621
482
4824
483
4831

50.000

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД
ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ
Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти
другом
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела
УКУПНО

1.000
1.000
1.000
1.000
26.047.000

Одговорно лице: генерални секретар Народне скупштине и председник и
секретар Републичке изборне комисије, као налогодавци за располагање
средствима опредељеним за рад Републичке изборне комисије.
Члан 4.
Средства утврђена овим предлогом скупштинског буџета исказују се у
Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину у оквиру посебног
раздела.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ СКУПШТИНСКОГ БУЏЕТА
Правни основ за доношење скупштинског буџета садржан је у члану
64. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10), којим је
уређено да Народна скупштина самостално утврђује и располаже
средствима за њен рад (у даљем тексту: скупштински буџет).
Поступак за утврђивање скупштинског буџета утврђен је чланом 65.
Закона о Народној скупштини и чл. 179. до 181. Пословника Народне
скупштине („Службени гласник РС“, број 20/12 – пречишћен текст).
Чланом 65. став 1. Закона о Народној скупштини прописано је да
генерални секретар Народне скупштине припрема предлог скупштинског
буџета у складу са законом којим се уређује буџетски систем и Пословником
Народне скупштине и подноси га надлежном одбору Народне скупштине.
Чланом 65. став 1. алинеја 12. Пословника Народне скупштине
прописано је да Одбор за административно - буџетска и мандатно имунитетска питања (у даљем тескту: Одбор) утврђује скупштински буџет.
Чланом 179. Пословника Народне скупштине предвиђено је да се
предлог скупштинског буџета подноси с образложењем које садржи правни
основ за његово доношење и образложење предлога потребних средстава за
рад Народне скупштине, и припрема на основу упутства за припрему буџета,
које доставља министарство надлежно за послове финансија.
Чланом 65. став 2. Закона о Народној скупштини и чланом 180.
Пословника Народне скупштине предвиђено је да Одбор, након разматрања
предлога скупштинског буџета, утврђује предлог скупштинског буџета, који
доставља министарству надлежном за финансије (у даљем тексту:
Министарство) на мишљење.
Чланом 65. ст. 3. до 6. Закона о Народној скупштини и чланом 181.
Пословника Народне скупштине предвиђено је да Одбор разматра
образложено мишљење Министарства на седници на којој присуствује
министар. На тој седници усаглашавају се ставови министра и чланова
Одбора о предлогу скупштинског буџета. Скупштински буџет је утврђен када
се о њему на седници Одбора постигне сагласност. Министарство, без
измена, утврђен скупштински буџет укључује у нацрт буџета Републике
Србије, а Влада, без измена, у предлог закона о буџету Републике Србије.
Ако се на седници Одбора не постигне сагласност, Министарство
предлог скупштинског буџета који је утврдио Одбор, без измена, укључује у
нацрт буџета Републике Србије, а Влада, без измена, у предлог закона о
буџету Републике Србије. У том случају, Влада у образложењу предлога
закона о буџету Републике Србије наводи разлоге због којих Министарство
сматра да предлог скупштинског буџета није прихватљив.
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РАД НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Надлежност Народне скупштине утврђена је Уставом Републике
Србије, а функције Народне скупштине Законом о Народној скупштини. Као
носилац уставотворне и законодавне власти, Народна скупштина доноси и
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мења Устав Републике Србије, одлучује о промени границе Републике
Србије, расписује републички референдум, потврђује међународне уговоре
када је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања, одлучује о рату и
миру и проглашава ратно и ванредно стање, надзире рад служби
безбедности, доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике
Србије, даје претходну сагласност на статут аутономне покрајине, усваја
стратегију одбране, усваја план развоја и просторни план, усваја буџет и
Завршни рачун Републике Србије на предлог Владе, даје амнестију за
кривична дела. У остваривању изборне функције Народна скупштина бира
Владу, бира судије Уставног суда и одлучује о њиховом разрешењу и
престанку мандата, бира председника Врховног касационог суда,
председнике судова, Републичког јавног тужиоца и јавне тужиоце и одлучује
о престанку њихове функције, бира судије и заменике јавних тужилаца у
складу са Уставом и законом, бира и разрешава гувернера Народне банке
Србије и Савет гувернера, бира и разрешава Заштитника грађана, бира и
разрешава и друге функционере одређене законом. У остваривању
контролне функције Народна скупштина врши надзор над радом Владе и
одлучује о престанку мандата Владе и министара, служби безбедности,
гувернера Народне банке Србије, Заштитника грађана, других органа и тела
у складу са законом.
Предлог скупштинског буџета за 2015. годину припремљен је на основу
закона и одлука Административног одбора, односно Одбора за
административно - буџетска и мандатно - имунитетска питања којима су
ближе уређена права и обавезе народних посланика и запослених у Служби
Народне скупштине и Упутства за израду програмског буџета Републике
Србије за 2015. годину и пројекцијама за 2016. и 2017. годину број 401-0003538/2014-03 од 24. новембра 2014. године, које је донео министар
финансија, на основу члана 35. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13).
Чланом 112. Закона о буџетском систему прописано је увођење
програмског модела буџета за све кориснике буџетских средстава почев од
доношења закона о буџету Републике Србије и одлуке о буџетима локалне
власти за 2015. годину. Увођење овог модела буџета део је реформе
управљања јавним финансијама која стављају нагласак на утврђивање
приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста
и економског пружања квалитетних услуга јавне управе.
С тим у вези, указујемо на основне разлоге за утврђивање нивоа
средстава за финансирање Народне скупштине:
Пословником Народне скупштине предвиђено је да Народна скупштина
има 20 одбора од чега 18 одбора по 17 чланова, Одбор за контролу служби
безбедности 9 чланова и Одбор за права детета 20 чланова, као посебно
радно тело које чини председник Народне скупштине, потпредседници
Народне скупштине, представници посланичких група у Народној скупштини
и председник Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и
смањење сиромаштва. Чланови одбора имају заменике чланова (члан 28.
Закона о Народној скупштини и чл. 23. и 73. Пословника).
Законом о Народној скупштини и Пословником предвиђено је низ права
и обавеза народних посланика од значаја за рад Народне скупштине и њених
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радних тела, за чије спровођење се у скупштинском буџету сваке године
обезбеђују потребна финансијска средства:
(1) Народни посланик има право да на седници Народне скупштине
говори и писане документе у раду Народне скупштине, предвиђене
Пословником, подноси на свом језику (члан 9. став 2. Закона о Народној
скупштини);
(2) Седнице одбора могу се одржaвати и ван седишта Народне
скупштине (члан 42. став 4. Пословника). За реализацију ове активности се
сваке године обезбеђују средства у складу са Уредбом о трошковима и
накнадама државних службеника и намештеника.
(3) Одбори имају могућност да одржавају и јавна слушања (члан 27.
став 7. Закона о Народној скупштини и чл. 83. - 84. Пословника). Јавно
слушање се одржава на одређену тему. На позив председника одбора, поред
чланова одбора и народних посланика, јавном слушању могу да присуствују и
друга лица;
(4) Одбор може да образује пододбор, а председник одбора посебну
радну групу (члан 27. став 8. Закона о Народној скупштини и члан 44. став 6.
Пословника), у чијем раду могу да учествују научници и стручњаци из
одређених области, у зависности од питања које се разматра. Чланом 27.
став 14. Закона о Народној скупштини и чланом 43. Пословника, утврђено је
да у раду радних тела по позиву могу учествовати и научници и стручњаци;
(5) Народна скупштина може да образује привремена радна тела анкетне одборе и комисије (члан 27. ст. 12. и 13. Закона о Народној
скупштини и чл. 68. - 69. Пословника), с тим што се анкетни одбор образује из
реда народних посланика, а комисија из реда народних посланика,
представника органа и организација, научника и стручњака;
(6) Предлагач закона има обавезу да Народној скупштини, уз предлог
закона, достави изјаву и табелу о усклађености тог предлога закона са
прописима Европске уније (члан 151. Пословника). С тим у вези, у
извршавању законодавне функције Народне скупштине неопходно је
народним посланицима и члановима одбора обезбедити стручну подршку
научника и стручњака. Стручна подршка је неопходна и у праћењу
реализације стратегије придруживања Европској унији и предлагању мера и
иницијатива за њено убрзавање у складу са Пословником;
(7) Ради одржавања састанака народних посланика са грађанима,
постоји могућност отварања канцеларија Народне скупштине ван седишта
Народне скупштине (члан 15. став 4. Закона о Народној скупштини). У
досадашњем периоду ова активност се спроводила уз финансијску подршку
међународних организација (USAID, NDI) што опет не искључује могућност
Народне скупштине да сваке године планира одређена средстава за
реализацију овог права;
(8) Чланови одбора имају значајне активности у земљи и иностранству,
као што су: учествовање на конференцијама, округлим столовима,
семинарима и састанцима, на теме које су од значаја за обављање њихове
функције; узајамне посете чланова одбора Народне скупштине одборима
парламената ЕУ; активности у поступку преговора о приступању Европској
унији. Обавеза Народне скупштине је да накнади трошкове који настају у вези
са службеним путовањима у земљи и иностранству (трошкови путовања,
смештаја, исхране и превођења докумената у припреми народних посланика
за учешће на конференцијама, округлим столовима, семинарима и
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састанцима), у складу са Одлуком Административног одбора Народне
скупштине о посланичкој накнади број 120-1105/09 - Пречишћен текст од 27.
марта 2009. године са изменама од 23. априла 2009. године и Уредбом о
накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
(„Службени гласник РС“', број 98/07 – Пречишћен текст);
1) ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ
Одбори Народне скупштине, у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2013. године, одржали су укупно 399 седница, и то:





















Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова
Одбор за административно-буџетска и
мандатно-имунитетска питања
Одбор за дијаспору и Србе у региону
Одбор за европске интеграције
Одбор за заштиту животне средине
Одбор за здравље и породицу
Одбор за контролу служби безбедности
Одбор за Косово и Метохију
Одбор за културу и информисање
Одбор за образовање, науку, технолошки развој
и информатичко друштво
Одбор за одбрану и унутрашње послове
Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду
Одбор за права детета
Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоураву
Одбор за привреду, регионални развој, трговину,
туризам и енергетику
Одбор за просторно планирање, саобраћај,
инфраструктуру и телекомуникације
Одбор за рад, социјална питања, друштвену
укљученост и смањење сиромаштва
Одбор за спољне послове
Одбор за уставна питања и законодавство
Одбор за финансије, републички буџет
и контролу трошења јавних средстава

15
34
10
19
24
8
12
7
15
21
8
20
7
24
20
25
22
20
56
32

Седнице су углавном одржаване у Београду, у просторијама Народне
скупштине док је седам седница одбора одржано ван седишта Народне
скупштине. Поред седница, одбори су у току 2013. године, у складу са чланом
83. Пословника, организовали и одржали 29 јавних слушања. Ове активности
одбори су реализовали уз подршку Програма Уједињених нација за развој
(УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) кроз пројекат „Јачање
надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине, који се спроводи у
сарадњи са Народном скупштином.
Комисија за контролу извршења кривичних санкција која је
конституисана Одлуком Народне скупштине од 5. јула 2011. године, у току
2013. године је одржала четири седнице.
Глобална организација парламентараца за борбу против корупције у
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Србији (Национални огранак GOPAC-a) је у току 2013. године одржала пет
састанака и три радионице ван седишта Народне скупштине.
Ради разматрања појединих питања из свог делокруга и припреме
предлога о тим питањима, Одбори су образовали 15 радних група (члан 27. став
8. Закона о Народној скупштини и члан 44. став 6. Пословника) које су одржале
укупно 20 састанака.
Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење
сиромаштва је у 2013. години образовао Пододбор за питања ратних ветерана
и жртава ратова од 1991. до 1999. године, који је одржао једну седницу.
Ради утврђивања чињеница о начину трошења средстава буџета
Републике Србије на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија у
периоду од 2000. до 2012. године, Народна скупштина је 8. априла 2013. године
образовала Анкетни одбор који је одржао девет седница, од тога пет седница у
седишту Народне скупштине и четири седнице ван седишта Народне
скупштине, односно на територији АП Косово и Метохија. Анкетни одбор је на
седници одржаној 14. априла 2014. године усвојио Извештај о утврђивању
чињеница о начину трошења средстава буџета Републике Србије на територији
Аутономне покрајине Косово и Метохија у периоду од 2000. до 2012. године, који
је потом упућен Народној скупштини на разматрање и одлучивање. Даном
одлучивања о Извештају на седници Народне скупштине, престаће рад
Анкетног одбора.
Први конститутивни састанак Парламентарног одбора за стабилизацију и
придурживање Европска унија – Република Србија, одржан је 15. новембра
2013. године. Парламентарни одбор представља форум у оквиру кога се
посланици Народне скупштине и Европског парламента састају и размењују
мишљења на различите теме у вези са процесом придруживања и приступања
Републике Србије ЕУ.
2) ПЕРИОД 16. АПРИЛ – 20. НОВЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
Због расписивања и одржавања ванредних избора који су одржани 16.
марта 2014. године, законодавна активност Народне скупштине и њених
радних тела одвијала се у мањем обиму у првом кварталу 2014. године, због
чега су запослени у Сектору имали мање активности из надлежности
Народне скупштине и њених радних тела и били ангажовани за потребе
Републичке изборне комисије.
Народна скупштина у Десетом сазиву конституисана је 16. априла
2014. године потврђивањем мандата две трећине народних посланика.
Одбори актуелног сазива Народне скупштине конституисани су
Одлуком Народне скупштине од 23. априла 2014. године, на предлог
посланичких група, сразмерно броју народних посланика посланичке групе у
односу на укупан број народних посланика у Народној скупштини.
Одбори Народне скупштине, у периоду од 23. априла до 20. новембра
2014. године, одржали су укупно 327 седница, и то:




Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова
Одбор за административно-буџетска и
мандатно-имунитетска питања
Одбор за дијаспору и Србе у региону
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6
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Одбор за европске интеграције
Одбор за заштиту животне средине
Одбор за здравље и породицу
Одбор за контролу служби безбедности
Одбор за Косово и Метохију
Одбор за културу и информисање
Одбор за образовање, науку, технолошки развој
и информатичко друштво
Одбор за одбрану и унутрашње послове
Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду
Одбор за права детета
Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоураву
Одбор за привреду, регионални развој,
трговину, туризам и енергетику
Одбор за просторно планирање,
саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације
Одбор за рад, социјална питања, друштвену
укљученост и смањење сиромаштва
Одбор за спољне послове
Одбор за уставна питања и законодавство
Одбор за финансије, републички буџет
и контролу трошења јавних средстава

19
7
12
7
5
12
12
19
14
4
24
16
16
11
20
54
23

Седнице су углавном одржаване у Београду, у просторијама Народне
скупштине док је једна седница одбора одржана ван седишта Народне
скупштине. Поред седница, одбори су до 20. новембра 2014. године
организовали и одржали пет јавна слушања. Ове активности одбори су
реализовали уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и
Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) кроз пројекат „Јачање надзорне
улоге и јавности у раду Народне скупштине“, који се спроводи у сарадњи са
Народном скупштином.
Ради разматрања појединих питања из свог делокруга и припреме
предлога о тим питањима, Одбори су до 20. новембра 2014. године образовали
12 радних група које одржавају периодичне састанке.
Комисија за контролу извршења кривичних санкција и Комисија за
праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције
1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у
Републици Србији (2010 - 2015), су до 20. новембра 2014. године одржале по
једну седницу.
У оквиру законодавне, контролне, изборне и представничке функције
Народне скупштине, до краја 2014. године очекује се интензивна активност
сталних радних тела (одбора) по питањима из њиховог делокруга, а посебно:
разматрање предлога закона у начелу и појединостима и подношење
извештаја Народној скупштини са предлозима да Народна скупштина
прихвати одређене предлоге закона и поједине амандмане поднете на
предлоге закона, или да их одбије; разматрање предлога других аката
(стратегија, декларација, препорука, одлука); утврђивање предлога аката и
одлука; доношење одлука и појединачних решења; давање мишљења;
утврђивање предлога аутентичног тумачења; утврђивање листа кандидата;
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разматрање извештаја независних државних органа; разматрање извештаја,
односно информација о раду других државних органа, организација и тела и
њихове планове и програме рада; обрада и разматрање представки,
предлога и других писмена упућених одборима од стране појединаца,
организација и удружења грађана; разматрање актуелних питања;
организовање јавних слушања и округлих столова на теме из делокруга
одбора; учешће чланова одбора и запослених у Сектору на семинарима,
округлим столовима, конференцијама и радионицама.
Имајући у виду напред наведено, скрећемо пажњу да се подаци који су
наведени у овом делу Образложења дају као индикатори на основу којих је
извршена процена и предвиђање потребних финансијских средстава за рад
Народне скупштине, њених радних тела и Службе Народне скупштине у 2015.
години, у којој се може очекивати знатно већа активност радних тела у
остваривању законодавне и контролне функције Народне скупштине.
Поред одбора предвиђених Пословником Народне скупштине, у
Народној скупштини су конституисане две сталне Комисије: Комисија за
контролу извршења кривичних санкција, на основу Одлуке Народне
скупштине од 5. јула 2011. године и Комисија за праћење спровођења
Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета
безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици
Србији (2010 - 2015), на основу Одлуке Народне скупштине од 29. децембра
2011. године. Правни основ за доношење наведених одлука на основу којих
је Народна у скупштина у обавези да образује ове комисије је члан 278.
Закона о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“; бр. 85/05,
72/09 и 31/11) и Национални акциони план за примену резолуције 1325
Савета безбедности Уједињених нација („Службени гласник РС“, број 102/10).
Финансијску подршку у раду наведеним комисијама у току 2014. године
пружала је Мисија ОЕБС-а у Србији, што се очекује да ће и наставити и у
2015. години. Стручну и административну подршку у раду ових комисија
пружају запослени у Одбору за правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу и Одбору за људска и мањинска права и равноправност полова;
У Народној скупштини је 5. јуна 2013. године основана и Глобална
организација парламентараца за борбу против корупције у Србији
(Национални огранак GOPAC-a) са циљем борбе против корупције и њене
превенције, кроз јачање интегритета у вршењу јавних функција. Ова мрежа
окупља садашње и бивше посланике на глобалном, регионалном и
националном нивоу, са циљем размене и пружања информација, средстава,
инструмената, као и са циљем развијања свести да парламент представља
прву линију одговорности у борби против корупције, у циљу креирања и
примене законских решења који су у функцији борбе против корупције и
унапређења надзорне улоге парламента. Национални огранак GOPAC-a
чине, народни посланици из претходног и актуелног сазива Народне
скупштине и отворен је за приступ новим члановима, у складу са Повељом о
оснивању Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције
у Србији, па се очекује повећан број народних посланика који ће активно
учествовати у раду ове организације у предстојећем периоду. Финансијску
подршку у раду пружаће до августа 2015. године UNDP кроз пројект „Јачање
надзорне функције, јавности рада и ефикасности рада Народна скупштине“.
Стручну и административну подршку у раду ових комисија пружају запослени
у Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
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Народна скупштина, на предлог Одбора за административно-буџетска
и мандатно-имунитетска питања доноси кодекс понашања народних
посланика (члан 65. став 1 алинеја друга Пословника). С обзиром на то да је
израда текста кодекса у завршној фази, као и да се доношење и примена
кодекса планира за 2015. годину, неопходно је предвидети средства за
штампање брошура, лифлета и других публикација, организовање семинара,
ради упознавања народних посланика и запослених у Служби Народне
скупштине (пре свега запослених у посланичким групама) са одредбама
кодекса. С тим у вези, неопходно је планирати додатна средства за рад
Етичког савета и Високог етичког савета, с обзиром на то да је кодексом
предвиђено да ће стручне и друге послове за потребе тих савета обављати
Служба Народне скупштине, што захтева ангажовање најмање два државна
службеника;
На основу члана 65. Пословника Народне скупштине, Одбор за
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања има обавезу да у
наредном периоду донесе акт о унутрашњем реду у згради Народне
скупштине, као и акт о акредитацији и условима за рад представника
средстава јавног информисања у Народној скупштини којима ће, између
осталог, бити прописано и издавање електронских (чипованих) пропусница
(сталне, привремене и дневне) и новинарских акредитација за улазак лица у
зграду Народне скупштине, што ће захтевати додатна средства за израду тих
пропусница и набавку услуге израде софтвера и апликације која треба да
омогући вођење евиденције о прикуљеним подацима, у складу са прописима
којима се уређеује заштита података о личности;
Одбор за уставна питања и законодавство ће, као копредседавајући са
Одбором за правна питања Бундестага, у 2015. години организовати
међународну конференцију одбора за правна питања, као вид сарадње
одбора који имају сличан делокруг рада из различитих земаља. Наведена
активност је требало да буде реализована у 2014. години али је одложена за
2015. године;
Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу
против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године,
утврђена је обавеза Народне скупштине у оквиру мере 3.2.2.1.3. о
успостављању електронског система за праћење јавне потрошње из
државног буџета од стране народних посланика. Реализација мере обухвата
увођење Портала за надзор над јавним финансијама и повезивање Народне
скупштине са постојећим системом у Управи за трезор Министарства
финансија на начин који ће народним посланицима, а посебно Одбору за
финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава (који је
реализатор ове мере), омогућити приступ неопходним информацијама о
трошењу буџетских средстава. Портал треба непосредно да омогући
народним посланицима да на једноставан и ефикасан начин прате трошење
средстава из буџета Републике Србије и врше надзор над јавним
финансијама а посредно да ојача надзорну функцију и јавност рада Народне
скупштине. Ради реализације ове препоруке, потребно је планирати средства
за активности радних група, експертизе и округле столове;
Одбор за одбрану и унутрашње послове биће домаћин Годишњег
састанка представника регионалних парламентарних одбора за одбрану и
безбедност;
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Сагласно Закључку Одбора за Косово и Метохију од 1. августа 2014.
године, чланови и заменици чланова Одбора ће у току 2015. године
посећивати територију Аутономне покрајине Косово и Метохија у циљу
остваривања боље сарадње са локалним органима;
Сагласно члану 27. ст. 12. и 13. Закона о Народној скупштини, Народна
скупштина ће у наредном периоду, на предлог Одбора за заштиту животне
средине образовати анкетни одбор ради утврђивања чињеница у вези са
коришћењем средстава Фонда за заштиту животне средине, како би се
одговорило на актуелна питања која су се појавила у јавности о догађајима у
вези са овом темом (да ли су средства Фонда наменски трошена, за које намене
и на чији предлог су та средства трошена и коме су додељивана, да ли је
извршена ревизија трошења тих средства и сл.);
Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику;
Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава
и Одбор за европске интеграције ће у наредној години активно учествовати у
раду Регионалне мреже парламентарних одбора за економију, финансије и
европске интеграције земаља Западног Балкана у организацији
Вестминстерске фондације за демократију (WFD) – учешће на конференцији
у Драчу (Албанија) и регионални састанци. Програм Регионалне мреже
парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције
земаља Западног Балкана траје до 31. марта 2015. године.
Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику
ће у 2015. години учествовати на Трећем састанку чланова парламената
земаља потписница Уговора о оснивању Енергетске заједнице у Бечу;
Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику
ће у септембру 2015. године учествовати на Другој Међународној
конференцији: “Изазови одрживог туризма: промоција културног наслеђа и
заштита животне средине“ у Атини;
Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику
(председник и члан Одбора) као чланови EUFORES (European Forum on
Renewable Energies – European Parliamentarians for a Sustainable Energy
Future), учествоваће на 15. Интерпарламентарном састанку о обновљивим
изворима енергије и енергетској ефикасности (IPM 15) који ће бити одржан у
октобру 2015. године, у Венецији;
На основу члана 64. Пословника Народне скупштине, Одбор за
европске интеграције обавља сарадњу са међународним институцијама.
Сарадња је интензивна са одборима парламената других земаља и
парламентарним институцијама. Са стицањем статуса кандидата за чланство
у ЕУ, чланови Одбора се позивају на редовне састанке у оквиру
парламентарне димензије председавања чланица ЕУ (COSAC). Одбор
учествује у редовним састанцима чланова одбора надлежних за ЕУ
интеграције парламената региона (COSAP). Одбор остварује и билатералну
сарадњу размењујући посете са члановима парламената других земаља;
На основу Протокола о сарадњи Одбора за европске интеграције
Народне скупштине Републике Србије и Одбора за европске интеграције и
регионалну сарадњу Народне скупштине Републике Српске који је потписан
6. октобра 2014. године, предвиђено је интензивирање сарадње ова два
одбора у процесу европских интеграција, са циљем размене искустава и
добрих пракси. Према Протоколу, сарадња одбора ће се одвијати кроз
размену искустава у процесу усклађивања законодавства са правним
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тековинама ЕУ, јачање регионалне сарадње и заједничко конкурисање за
средства из ИПА фондова, јачање контролне улоге парламената и размену
искустава у погледу информисања шире јавности о значају процеса
европских интеграција;
Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање, основан је 6.
новембра 2013. године, и чине га 15 посланика Народне скупштине и 15
посланика Европског парламента. На основу члана 125 Споразума о
стабилизацији и придруживању, овај одбор има два састанка годишње, један
у Београду, други у Бриселу/Стразбуру;
У складу са Протоколом о сарадњи Народне скупштине Републике
Србије и Народне скупштине Републике Српске који су председници ових
скупштина закључили на основу члана 7. Закона о потврђивању Споразума о
успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и
Републике Србије („Службени гласник РС“, број 60/07), потребно
је
планирати студијске посете и боравке запослених у стручним службама
скупштина у циљу преношења искуства у организацији и раду служби и
скупштинских одбора;
Група за едукацију и презентацију скупштинске баштине промовише
принципе отворености и доступности у раду парламента, према савременим
демократским начелима, служећи се сопственим искуством и искуствима
парламената европских земаља. У средишту свих програма које спроводи
Група су грађани као корисници програма и све активности су усмерене ка
њима. Мобилни парламент је програм посета делегације народних
посланика, у пратњи и организацији запослених у Групи, локалним
самоуправама широм земље. У тродневном програму, Мобилни парламент
посећује три града по избору. У делегацији су народни посланици из
различитих политичких странака, али који су родом из градова који се
обилазе или у њима живе. У сваком граду се организују по две отворене
трибине на којима народни посланици представљају свој рад и рад Народне
скупштине: у преподневним часовима за средњошколце, а у поподневним, у
просторијама локалне самоуправе, за грађане. Трибине су отвореног тима и
нису унапред припремљене теме, већ грађани и средњошколци сами бирају о
чему ће бити речи.
Симулације седница Народне скупштине су најсавременије
интерактивно наставно средство, конципирано на принципу учења кроз
учествовање. Овај програм је развијен у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у
Србији, Минхенским центром за примењену политику, Министарством
просвете и Факултетом политичких наука у Београду. У трочасовном
програму средњошколци имају прилику да буду „народни посланици“ и прођу
кроз све кључне моменте законодавног процеса: писање амандмана, рад у
одборима, састанци посланичких клубова, дискусија у пленуму, гласање итд.
Симулације се редовно организују и спроводе у Народној скупштини, али се
реализују и у склопу Мобилног парламента, након две недеље, у истим
градовима и са истим ученицима са којима су претходно народни посланици
разговарали. Овај пратећи програм шаље додатни позитивни едукативноинформативни импулс ка младима и подстиче их на активно укључивање и
учествовање у друштвеном животу. Такође, симулације подржавају и
промовишу културу демократског дијалога.
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III ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
За потребе народних посланика и запослених у Служби Народне
скупштине потребно је обезбедити редован рад Библиотеке Народне
скупштине која пружа услуге из делокруга свог рада - трошкови коричења
службених гласника и трошкови набавке стручне литературе; електронске
базе прописа (Експерт, Параграф нет, Пакет прописа 5+) и службених
гласила.
У циљу благовременог и стручног извршавања обавеза запослених у
Служби Народне скупштине, неопходно је да запослени имају употребљиве
рачунаре, штампаче и другу техничко - рачунарску опрему.
На основу изнетих разлога, неспорно је да се у остваривању Уставом
утврђених надлежности Народне скупштине, као и због примене института
предвиђених Законом о Народној скупштини и Пословником, у раду Народне
скупштине поред редовних, планирају и додатне активности, како на
међународном плану тако и у погледу обавезе модернизације у раду
Народне скупштине (одржавање система електронског парламента,
одржавање електронских седница одбора у технички опремљеним салама,
иновирање интернет странице Народне скупштине) и пружања стручне
подршке народним посланицима, те је у циљу несметаног функционисања
Народне скупштине неопходно обезбедити средства у износу предвиђеним
овим предлогом скупштинског буџета. Такође, у циљу благовременог и
стручног извршавања обавеза Народне скупштине и њених радних тела,
неопходно је да народни посланици и запослени у Служби Народне
скупштине имају рачунаре, штампаче и другу техничко - рачунарску опрему.
У складу са потребом модернизације рада Народне скупштине,
неопходно је јачати капацитете и потенцијале Службе Народне скупштине,
како би се на што функционалнији начин обављали стручни послови за
потребе Народне скупштине, председника и потпредседника Народне
скупштине, посланичких група, народних посланика и радних тела Народне
скупштине. У складу са овим опредељењима и политиком донет је и
Вишегодишњи план развоја Службе Народне скупштине за период 2011. –
2015. године, 03 број: 02 - 496/11 од 31. јануара 2011. године који је донео
генерални секретар.
Служба Народне скупштине је организована у складу са
организационом структуром утврђеном Одлуком о организацији и раду
Службе Народне скупштине, тако што се Служба састоји од две посебне
унутрашње јединице (Кабинет председника Народне скупштине и Генерални
секретаријат Народне скупштине) и четири основне унутрашње јединице
(Сектор за законодавство, Сектор за међународне односе, Сектор за опште
послове и Сектор за одржавање објеката Народне скупштине).
Кадровским планом за 2015. годину предвиђена је потреба за попуном
одређеног броја радних места. У питању су радна места за високо
образоване државне службенике који би били ангажовани за обављање
стручних односно најсложенијих послова која захтевају експертска знања,
способности и вештина из превасходно правне и економске области, како би
се у дужем временском периоду обезбедили услови за даљим стручним,
квалитетним, ефикасним и економичнијим обављањем послова у Служби
Народне скупштине.
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У Кабинету председника Народне скупштине обављају се стручни,
административни и други послови од значаја за вршење функције
председника и потпредседника Народне скупштине. Поред лица која
обављају послове за председника и потпредседника Народне скупштине, у
оквиру Кабинета систематизована су и радна места за лица која обављају
послове за посланичке групе у складу са Одлуком Одбора за
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања о радном
ангажовању консултаната у посланичким групама у Народној скупштини 21
број 02-1171/14 од 30. априла 2014. године.
Запослени у Кабинету заснивају радни однос на одређено време - док
траје дужност функционера, односно док постоји посланичка група, а најдуже
до краја сазива Народне скупштине.
У Генералном секретаријату Народне скупштине обављају се послови:
прикупљања података од значаја за рад генералног секретара, прати се
реализација пројеката који се односе на унапређење организације рада
Службе и кадровске структуре, обрађују предмети и захтеви народних
посланика и запослених у Служби, државних органа, оргаизација и тела, као
и међународних организација и институција, прати се реализација
закључених домаћих и међународних споразума о сарадњи из међународне
скупштине и других органа и организација и дају предлози за њихово
унапређење у вези са доступношћу информација од јавног значаја и тајности
података, спровођења националне стратегије за борбу против корупције и
акционог плана за примену националне стратегије за борбу против корупције
у Народној скупштини, на изради стручних упутстава народним посланицима
и државним службеницима у вези заштите тајних података везаних за
извршење закона из области одбране, прописе за рад у ратном и ванредном
стању, задатака утврђених Планом одбране Републике Србије; интерне
ревизије; припреме и обраде седнице Народне скупштине и издавање
стенографских бележака; односа с јавношћу; протокола и презентације
скупштинске баштине и други стручни и административни послови од значаја
за вршење функције генералног секретара и његових заменика. За
обављање ових послова образоване су четири уже унутрашње јединице
(Одељење за припрему и обраду седница Народне скупштине, Одсек за
издавање стенографских бележака, Одељење за односе с јавношћу и
Одељење за послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске
баштине). У Генералном секретаријату систематизовано је и радно место
интерног ревизора.
У Сектору за законодавство обављају се послови: за потребе
посланичких група и радних тела Народне скупштине; анализе закона,
предлога закона и других општих аката; анализе усклађености прописа са
прописима Европске уније; израде информативних и аналитичких
истраживања и библиотечки послови, као и други послови за потребе
Народне скупштине у вршењу законодавне функције. За обављање ових
послова образује се седам ужих унутрашњих јединица (Одељење за послове
посланичких група, Одељење за уставно - правни систем и организацију
власти, Одељење за економско - финансијска питања, Одељење за одбрану
и национална питања, Одељење за општа друштвена питања, Одељење за
европске интеграције и Библиотека Народне скупштине). Полазећи од
повећаног обима и сложености послова који се обављају у радним телима
Народне скупштине, Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
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радних места предвиђен је већи број извршилаца са одговарајућим радним
искуством и профилом образовања у односу на постојећи број, а у циљу
подизања стручног капацитета Службе и Народне скупштине.
У Сектору за међународне односе обављају се послови: за потребе
сталних и других парламентарних делегација; за потребе парламентарне
сарадње; истраживања и развоја међупарламентарних и међународних
односа; превођења, као и други послови за потребе Народне скупштине и
њених радних тела, посланичких група и народних посланика из области
међународних односа. За обављање ових послова образују се две уже
унутрашње јединице (Одељење за спољне послове и Одсек за послове
превођења).
У Сектору за опште послове обављају се послови: планирања и израде
скупштинског буџета; финансијског рачуноводства и књиговодства; јавних
набавки; управљања људским ресурсима; управљања ризицима, заштите на
раду и противпожарне заштите; електронског парламента; електронских,
информационих, енергетских система и система аутоматике; рачунарске
мреже, интернет и телекомуникација; дактилографије, стенографисања и
биротехнике; писарнице, експедиције поште и архива, као и други општи
послови за потребе Народне скупштине. За обављање ових послова образује
се шест ужих унутрашњих јединица (Група за организацију и развој;
Одељење за буџетске, финансијско - рачуноводствене и послове јавних
набавки; Одељење за људске ресурсе; Одељење противпожарне заштите и
заштите на раду; Одељење за електронику, телекомуникације и информатику
и Одељење за административне и биротехничке послове). У Одељењу за
буџетске, финансијско - рачуноводствене и послове јавних набавки образују
се: Одсек за буџетско планирање, нормативу, анализу и извештавање; Одсек
за буџетско рачуноводство и Група за јавне набавке. У Одељењу за
електронику, телекомуникације и информатику образују се: Одсек за
електронске системе, Одсек за рачунарске мреже, интернет и
телекомуникације и Група за електро - енергетику и аутоматику. У Одељењу
за административне и биротехничке послове образују се: Одсек писарнице са
експедицијом и архивом; Одсек дактилобироа; Одсек стенобироа и Одсек
биротехнике. У Одељењу за буџетске, финансијско - рачуноводствене и
послове јавних набавки и Одељењу за електронику, телекомуникације и
информатику уведене су нове уже унутрашње организационе јединице и
повећан је број извршилаца, како би се обезбедила адекватна стручна
подршка у изради скупштинског буџета и праћењу његовог извршења, као и
модернизација рада Народне скупштине, која се огледа у увођењу е парламента и других информационих и технолошких система.
У Сектору за одржавање објеката Народне скупштине обављају се
послови: инвестиционог, техничког и текућег одржавања објеката Народне
скупштине; заштите и одржавања културних добара које користи и којима
управља Народна скупштина; анализе и планирања развоја техничко технолошких услова за рад; грађење, реконструкције, доградње, адаптације,
санације, рестаурације, конзервације, ентеријерског и екстеријерског
уређења и опремања, као и послови чишћења и хигијенизације објеката,
земљишта, инсталација, постројења, уређаја и опреме које користи и којима
управља Народна скупштина. За обављање ових послова образују се три уже
унутрашње јединице (Група за инвестиционо одржавање објеката, заштиту и
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одржавање културних добара; Одељење за техничко и текуће одржавање и
Одсек за одржавање чистоће).
Предвиђеним бројем извршилаца, у Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне скупштине,
описима послова, радних места, звањима и условима запослених за рад на
радном месту, омогућава се даље унапређење квалитета и модернизације
рада Службе Народне скупштине, пружање адекватне стручне подршке
народним посланицима у обављању њихове функције, у складу са најбољом
парламентарном праксом.
Народна скупштина своје активности планира по функционалним
класификацијама и то:
1. функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови,
2. функција 130 - Опште услуге.
У складу са Законом о буџетском систему, средства за рад Народне
скупштине планирана су по функционалним и економским класификацијама,
програмима и програмским активностима.
Економским класификацијама на трећем класификационом нивоу
груписани су једнозначни расходи по методологији која је утврђена Законом о
буџетском систему. Четврти класификациони ниво економске шифре расхода
даје аналитичке податке о расходима који чине саставни део групе расхода
на трећем нивоу економске класификације.
НАРОДНА СКУПШТИНА Функција 110 - Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни послови
Програм: Политички систем - законодавнa власт
Програмска активност – вршење фукнције народног посланика
Статусна и материјална права народних посланика регулисана су
Законом о примањима народних посланика у Народној скупштини Републике
Србије ("Службени гласник РС", бр. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 и
34/01), Законом о Народној скупштини ("Службени гласник РС", број 9/2010) и
другим законима и прописима, као и одлукама Административног одбора и
Одбора за административно - буџетска и мандатно - имунитетска питања.
Према важећим прописима, народни посланик има право на: плату; накнаду
трошкова за вршење посланичке функције (посланички додатак); трошкове
коришћења приватног аутомобила; трошкове хотелског смештаја за време
одржавања седница Народне скупштине и њених радних тела (посланичка
накнада); трошкове службеног путовања у земљи и иностранству; накнаду за
закуп стана у Београду; накнаду трошкова за одвојени живот; отпремнину;
бесплатан превоз у железничком, друмском, јавном градском и речном
саобраћају на територији Републике Србије; разлику између посланичке
плате и зараде коју остварује у радном односу; месечну накнаду у висини 80
посто од посланичке плате због обављања самосталне делатности; накнаду
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плате по престанку посланичке функције и др.; накнаду плате по престанку
посланичке функције у висини плате коју је имао на дан престанка функције,
а најдуже три месеца, право на накнаду плате ако му је престала функција
народног посланика у време трудноће и порођаја, у висини плате коју је имао
на дан престанка функције, а најдуже годину дана, и др.
411 - Плате, додаци и накнаде
Средства на економској класификацији 411 – Плате, додаци и накнаде,
опредељена су у складу са следећим прописима:
1. Закон о примањима народних посланика у Народној скупштини
Републике Србије (“Службени гласник РС”, број 7/91, 22/91, 28/91, 48/91,
44/98, 34/01) којим су утврђени право на рад у Народној скупштини, накнаде и
друга примања народних посланика.
2. Закон о платама у државним органима и јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон,
92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13 и 99/14), којим су утврђени коефицијенти
за обрачун плата народних посланика и правни основ надлежног одбора за
утврђивање основице за обрачун тих плата.
3. Закон о Народној скупштини ("Службени гласник РС", број 9/10),
којим је предвиђено право народног посланика на накнаду плате по
престанку посланичке функције.
4. Закон о изменама и допунама Закона о платама државних
службеника и намештеника („Службени гласник РС“, број 108/13) - чланом 3.
Закона прописано је да даном ступања на снагу овог закона престају да се
примењују одредбе других закона којима се уређује остваривање права на
накнаду плате по престанку функције. Наведени закон је ступио на снагу 7.
децембра 2013. године када је престала да се примењује одредба члана 43.
Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10);
5. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава ("Службени гласник РС", број 116/2014)
6. Пословник Народне скупштине ("Службени гласник РС", број 20/12 –
Пречишћен текст)
7. Одлука Административног одбора о остваривању права народних
посланика на стални рад у Народној скупштини Републике Србије 28 број 112
- 230/04 од 9. фебруара 2004. године, којом је утврђено да сви народни
посланици, од дана потврђивања мандата могу бити у Народној скупштини.
8. Одлука о утврђивању основице за обрачун и исплату плата 21 број
120 - 3973/14, коју је донео Одбор за административно-буџетска и мандатноимунитетска питања Народне скупштине на седници одржаној 5. новембра
2014. године. Наведеном одлуком утврђена је нето основица за обрачун
плата народних посланика у износу од 7.941,60 динара.
9. Одлука Административног одбора о висини накнаде која се
исплаћује народним посланицима који остварују право на зараду од
самосталне делатности 28 број 120 - 1716/01 од 11. јуна 2001. године, којом
је утврђено право народних посланика који обављају самосталну делатност
на примања по основу обављања посланичке дужности у износу 80% плате
народног посланика на сталном раду у Народној скупштини. Бруто плату
посланика чини нето плата народног посланика увећана за порезе на
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доходак грађана и социјалне доприносе и то: Порез на зараде - 10%,
Доприноси за ПИО - 12%, Доприноси за здравствено осигурање - 5,15% и
Доприноси за осигурање од незапослености - 0,75%. (Укупно: Доприноси на
терет запосленог - 19,9% као и Доприноси на терет послодавца - 17,9%). На
основу Закона о порезу на доходак грађана рачуна се порез према
прописаној стопи у износу од 10% и то тако што се бруто зарада умањи за
пореско ослобођење и на то се примењује пореска стопа.
10. На основу члана 5. став 1. Закона о примањима народних посланика у Народној скупштини
Републике Србије донета су решења о платама народних посланика, на основу којих се врши обрачун разлика
у плати. У складу са важећим прописима бруто зарада народног посланика умањује се за стопу нормираних
трошкова у износу од 20% да би се добио опорезиви приход, на који се према Закону о доприносима и порезу
на доходак грађана обрачунава 24% доприносе за ПИО и 20% на име пореза на доходак грађана.

11. Одлука Административног одбора о посланичкој накнади број 120 1105/09 - пречишћен текст од 27. марта 2009. године са изменама од 23.
априла 2009. године, којом је утврђено право народног посланика на накнаду
трошкова за службена путовања због учешћа у раду на седницама Народне
скупштине и њених радних тела и начин остваривања тог права (накнада
трошкова за коришћење приватног аутомобила, трошкови хотелског смештаја
за време одржавања седница Народне скупштине и њених радних тела,
накнада за закуп стана у Београду, накнада трошкова за одвојени живот од
породице).
12. Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника (''Службени гласник РС'', број 98/07 – пречишћен текст), којом је
уређено право на накнаду трошкова који настају у вези са службеним
путовањима у земљи и иностранству.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .........275.000.000 динара
412 - Социјални доприноси на терет послодавца
Средства опредељена на економској класификацији 412 – Социјални
доприноси на терет послодавца, намењена су за финансирање социјалних
доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса:
Порез на зараде - 10%, Доприноси за ПИО - 12%, Доприноси за здравствено
осигурање - 5,15% и Доприноси за осигурање од незапослености - 0,75%.
(Укупно: Доприноси на терет запосленог - 19,9% као и Доприноси на терет
послодавца - 17,9%). На основу Закона о порезу на доходак грађана рачуна
се порез према прописаној стопи у износу од 10% и то тако што се бруто
зарада умањи за пореско ослобођење и на то се примењује пореска стопа.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........49.226.000 динара
413 - Накнаде у натури
Средства опредељена на економској класификацији 413 – Накнаде у
натури, намењена су за финансирање коришћења места за паркирање.
Народни посланици имају право на бесплатно коришћење места за
паркирање путничког аутомобила у три гараже у Београду у дане када
службено бораве у Београду у вези са обавезама које имају у Народној
скупштини односно њеним радним телима. Висина ових расхода планирана
је на основу извршених расхода током 2014. године.
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Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 1.000.000 динара
414 – Социјална давања запосленима
Средства опредељена на економској класификацији 414 – Социјална
давања запосленима, намењена су за финансирање накнаде за боловања
преко 30 дана, накнаде за породиљска одсуства, отпремнине у случају смрти
запосленог или члана уже породице, отпремнине у случају укидања радног
места услед усвајања новог Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места, помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 1.000.000 динара
415 – Накнаде трошкова за запослене (народни посланици)
Средства опредељена на економској класификацији 415 – Накнаде за
одвојен живот од породице, намењена су за финансирање права народног
посланика на закуп стана у Београду и накнаду за одвојен живот од породице
у складу са Одлуком Административног одбора 28 број 120-1105/09 пречишћен текст од 27. марта 2009. године са изменама од 23. априла 2009.
године. Висина ових средстава опредељена је на основу извршених расхода
током 2014. године, узимајући у обзир и процењено повећање цена током
2015. године. Право на закуп стана и одвојени живот од породице у 2014.
години користи три народна посланика који немају пребивалиште у Београду,
с тим да постоји могућност да у 2015. години ово право користи више
народних посланика.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 5.000.000 динара
417 - Посланички додатак
Средства опредељена на економској класификацији 417 – Посланички
додатак, намењена су за финансирање права народних посланика на
посланички додатак у месечном паушалном износу, за вршење посланичке
дужности у изборној јединици, у висини од 40% нето плате народног
посланика на сталном раду у Народној скупштини.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ........ 130.000.000 динара

421 – Стални трошкови
Средства опредељена на економској класификацији 421 – Стални
трошкови, Одлуком о коришћењу службених фиксних и мобилних телефона у
просторијама Народне скупштине 28 бр. 404 - 2149/11, коју је донео
Административни одбор на седници одржаној 14. јуна 2011. године, утврђено
је право појединих лица у Народној скупштини на коришћење службеног
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мобилног телефона. Такође на овој економској класификацији опредељена
су и средства за трошкове платног промета и банкарских услуга.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 100.000 динара
4221 - Трошкови за службена путовања у земљи
Средства опредељена на економској класификацији 4221 – Трошкови
за службена путовања у земљи, намењена су за финансирање права
народних посланика на накнаду трошкова за време одржавања седница
Народне скупштине, седнице одбора и њених радних тела, која се одржавају
у седишту и ван седишта Народне скупштине, као и учествовање на јавним
слушањима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и другим
скуповима од значаја за вршење посланичке функције.
Трошкови за службена путовања у земљи обрачунавају се на следећи
начин:
1. Дневницa за службена путовања у земљи - У складу са чланом 9.
став 1. Уредбе о накнади трошкова државних службеника и
намештеника износи 5% просечне месечне зараде по запосленом
у Републици Србији. За исплате до 1. фебруара 2015. године
неопорезив је износ до 2.132 динара, за целу дневницу. Ступањем
на снагу Закона о изменама и допунама закона о порезу на
доходак грађана плаћа се порез по стопи од 10%. Социјални
доприноси се не плаћају јер се ова накнада, без обзира на износ,
не сматра зарадом према Закону о раду.
2. Накнада трошкова смештаја за службена путовања у земљи према приложеном рачуну.
3. Накнада трошкова превоза за службена путовања у земљи –
неопорезив износ до висине приложених рачуна превозника у
јавном саобраћају.
4. Накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе
– неопорезив износ до 30% цене за један литар супер бензина по
пређеном километру, а највише до 6.216 динара месечно (за
исплате до 1. фебруара 2015. године). Преко овог износа плаћа се
порез према Закону о изменама и допунама закона о порезу на
доходак грађана по стопи од 10%.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .........125.000.000 динара
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство
Средства опредељена на економској класификацији 4222 – Трошкови
службених путовања у иностранству, намењена су за финансирање
службених путовања народних посланика ради реализације планираних
посета парламентима других држава и учешћа на скуповима у организацији
Европског парламента, регионалних институција, регионалних форума, као и
других међународних организација и институција.
У Народној скупштини су образоване делегације за учешће у раду
Парламентарне скупштине Савета Европе (ПССЕ), Парламентарне
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скупштине Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС),
Интерпарламентарне уније (ИПУ), Парламентарна скупштина НАТО-а као и
делегације за учешће у раду других парламентарних институција
(Парламентарна скупштина Медитерана, Парламентарна скупштина
Централно – европске иницијативе, Парламентарна скупштина Црноморске
економске сарадње, Интерпарламентарна скупштина православља и друге).
Сарадња са парламентима земаља у региону одвија се кроз
Регионални секретаријат за парламентарну сарадњу у Југоисточној Европи
који има седиште у Софији, Регионални савет за сарадњу у Југоисточној
Европи са седиштем у Сарајеву, кроз конференције одбора за европске
интеграције земаља учесница процеса стабилизације и придруживања
југоисточне Европе (КОСАП), конференције одбора за европске послове
(КОСАК), као и кроз билатералне односе са парламентима држава у региону.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 25.000.000 динара
423 - Услуге по уговору
Средства опредељена на економској класификацији 423 – Услуге по
уговору намењена су за услуге штампања материјала (визит карте и остало),
и остале непредвиђене услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............. 100.000 динара

482 - Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом
483 - Новчане казне и пенали по решењу суда
На економским класификацијама 482 и 483 опредељена су средства за
финансирање расхода народних посланика Народне скупштине, у износу од
по 1.000 динара.

НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ Функција 130 - Опште услуге
Програм - Функционисање Службе Народне скупштине
Програмска активност – Пружање подршке народним посланицима у
обављају посланичке функције
Служба Народне скупштине врши стручне и друге послове за потребе
Народне скупштине, њених одбора, народних посланика и посланичких група,
полазећи од уставно – правног положаја Народне скупштине и потребе
народних посланика да у потпуности одговоре обавезама у вршењу своје
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функције, а посебно са аспекта потребе усклађивања домаћег законодавства
са законодавством Европске уније, остваривања контролне функције
Народне скупштине и увођења електронског парламента, најсавременијих
информационих, технолошких и других електронских система.
На овој буџетској функцији опредељена су средства за финансирање
расхода везаних за обезбеђење услова за рад Службе Народне скупштине, у
износу од 1.144.311.000 динара.
411 - Плате, додаци и накнаде
Средства опредељена на економској класификацији 411 – Плате,
додаци и накнаде, намењена су за финансирање плата запослених у Служби
Народне скупштине. Средства опредељена за ове намене планирана су на
основу Закона о платама државних службеника и намештеника и Кадровског
плана Народне скупштине за 2015. годину.
У оквиру обима ових опредељених средстава, предвиђена су и
средства за следеће намене:
- средства за исплату рада државних службеника и намештеника
дужег од радног времена, у складу са Законом о платама државних
службеника и намештеника и Законом о раду, а по налогу
руководиоца организационе јединице;
- унапређење у више звање (напредовање у каријери) у складу са
Упутством Министарства финансија до 20% од укупног броја
запослених;
- исплата за ангажовање лица ради обављања привремених и
повремених послова у Народној скупштини.
Обрачун и исплата плата запослених врши се на основу Закона о
платама државних службеника и намештеника (“Службени гласник РС” број
62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007 и 99/2010) којим је утврђен коефицијент
за обрачун плата. Основица за обрачун плата запослених је јединствена и
утврђује се за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије.
Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014.
годину, утврђена је нова основица за обрачун и исплату плата запослених у
Служби Народне скупштине ("Службени гласник РС", број 116/2014).
Попуна нових радних места сукцесивно ће се вршити у складу са
стратешким плановима и финансијским могућностима Народне скупштине у
наредном периоду.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ........ 411.752.000 динара
412 - Социјални доприноси на терет послодавца
Средства опредељена на економској класификацији 412 – Социјални
доприноси на терет послодавца, намењена су за финансирање социјалних
доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса на
бруто плате запослених у Служби Народне скупштине. Основица за обрачун
социјалних доприноса су бруто плате запослених.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 73.706.000 динара
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413 - Накнаде у натури
Средства опредељена на економској класификацији 413 – Накнаде у
натури, намењена су за финансирање расхода за паркирање и новогодишње
пакетиће за децу народних посланика и запослених.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ................... 1.000 динара
414 – Социјална давања запосленима
Средства опредељена на економској класификацији 414 – Социјална
давања запосленима, намењена су за финансирање накнаде за боловања
преко 30 дана, накнаде за породиљска одсуства, отпремнине у случају смрти
запосленог или члана уже породице, отпремнине у случају укидања радног
места услед усвајања новог Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места, помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 3.500.000 динара
415 - Накнаде трошкова за запослене
Средства опредељена на економској класификацији 415 – Накнаде
трошкова за запослене, планирана су за финансирање накнада за превоз на
посао и са посла запослених који користе градски саобраћај. Поред трошкова
за градски превоз, због места становања, запослени користе међуградски
превоз за долазак на посао са просечним издацима преко неопорезивог
износа на који износ је сходно Закону о порезу на доходак грађана обрачунат
порез на доходак грађана.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 18.000.000 динара
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
Средства опредељена на економској класификацији 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи, планирана су за јубиларне награде
запосленима које се исплаћују у складу са Посебним колективним уговором
за државне органе („Службени гласник РС“, 95/08 и 86/11), накнаде за рад
Жалбене комисије Народне скупштине, накнаде за рад у повременим радним
телима (анкетни одбори и комисије).
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............5.000.000 динара
4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга
Средства на економској класификацији 4211 – Трошкови платног
промета и банкарских услуга, опредељена су за трошкове платног промета и
банкарских услуга.
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Средства за ове намене опредељена су у износу од .............. 900.000 динара
4212 - Енергетске услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4212 – Енергетске
услуге, намењена су за финансирање трошка за енергетске услуге које
обухватају планиране расходе за измирење обавеза према јавним
комуналним предузећима за утрошену електричну енергију, за грејање и
набавку угља. Висина ових средстава планирана је на бази просечних
трошкова за период јануар - септембар 2014. године.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 53.000.000 динара
4213 - Комуналне услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4213 – Комуналне
услуге, намењена су за финансирање услуга водовода и канализације;
одржавање зеленила; за дезинсекцију и дератизацију; димничарске услуге,
одмашћивања термоблокова и клима комора и котлова; за услуге одношења
опасног материјала; доприноси за коришћење воде, услуге чишћења снега на
платоима испред објеката Народне скупштине.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 25.000.000 динара
4214 - Услуге комуникација
Средства на економској класификацији 4214 – Услуге комуникација,
опредељена су за финансирање расхода Службе Народне скупштине,
користиће се за финансирање исплате расхода насталих коришћењем
фиксних телефонских линија у објектима Народне скупштине на Тргу Николе
Пашића број 13 и Краља Милана бр. 14 и 16 као и расходи везани за
коришћење мобилних телефона, као и расходи за коришћење интернета и
поштарина, уговора са РТС-ом. Очекује се да ће Народна скупштина
почетком 2015. године закључити нови уговор за наредну годину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 94.400.000 динара
4215 - Трошкови осигурања
Средства опредељена на економској класификацији 4215 – Трошкови
осигурања, намењена су за финансирање осигурања објеката, народних
посланика и запослених у Служби Народне скупштине, као и осигурање од
опште одговорности (незгода трећих лица, гостију, чланова разних
делегација).
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 4.000.000 динара
4216 - Закуп имовине и опреме
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Средства на економској класификацији 4216 – Закуп имовине и
опреме, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине и користиће за финансирање закупа простора и опреме за
симултано превођење која се користи приликом посета страних делегација
Народној скупштини.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 1.000.000 динара
4219 - Остали трошкови
Средства опредељена на економској класификацији 4219 – Остали
трошкови, намењена су за финансирање осталих компјутерских и општих
трошкова.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .............1.000.000 динара
4221 - Трошкови службених путовања у земљи
Средства на економској класификацији 4221 – Трошкови службених
путовања у земљи, опредељена су за финансирање расхода Службе
Народне скупштине, за финансирање трошкова исхране - дневица, превоза и
хотелског смештаја за обављење службених путовања у земљи за возаче и
запослене у стручној служби Народне скупштине која су у функцији
извршења планираних активности скупштинских одбора, као и учествовање
на јавним слушањима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и
другим скуповима.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 4.400.000 динара
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство
Средства на економској класификацији 4222 – Трошкови службених
путовања у иностранству, опредељена су за финансирање расхода Службе
Народне скупштине, за финансирање намена за службена путовања
запослених ради реализације планираних посета парламентима других
држава и учешћа на скуповима у организацији Европског парламента,
регионалних институција, регионалних форума, као и других међународних
организација и институција.
Такође, са ове економске класификације Народна скупштина
финансира посете делагација које по позиву долазе у Народну скупштину а
које обухватају трошкове смештаја, превоза и сл.
На овој позицији су и трошкови за службена путовања запослених који
прате народне посланике, чланове делегација Народне скупштине.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 11.800.000 динара
4231 - Административне услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4231 –
Административне услуге, опредељена су за финансирање расхода Службе
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Народне скупштине и намењена су за финансирање следећих намена:
ангажовање преводилаца за стране језике за потребе председника Народне
скупштине и народних посланика, услуге спољне агенције за превођење,
услуге превођења за све организационе јединице. Такође, на овој позицији су
планирана и средства за остваривање права народног посланика да на
седници Народне скупштине говори и писане документе у раду Народне
скупштине, предвиђене Пословником, подноси на свом језику (члан 9. став 2.
Закона о Народној скупштини), као и остале административне услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........19.950.000 динара
4232 - Компјутерске услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4232 –
Компјутерске услуге, намењена су за финансирање услуга за израду и
одржавање софтвера, услуге одржавања рачунара и остале компјутерске
услуге, за редован рад Народне скупштине. Висина ових средстава утврђена
је на основу постојећих уговора о одржавању софтвера. Набавка система за
централну контролу штампе.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 26.600.000 динара

4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених
Средства опредељена на економској класификацији 4233 – Услуге
образовања и усавршавања запослених, опредељена су за финансирање
расхода Службе Народне скупштине, финансирање полагања стручних
испита (државни испити, испити за добијање стручних звања) као и средства
за котизације, саветовања тј. присуства на разним семинарима ради стручне
едукације запослених и обуке за коришћење мрежног софтвера.

Ред
бр.

Услуга

Потребна средства

1

Службенички систем и Јавне финансије

1.410.000

2

Европска унија

2.350.000

3

Менаџмент вештина / Руковођење

420.000

4

Општи програми (страни језик и информациони системи)

6.810.000

4.1

Страни језик

2.500.000

4.2

Информациони системи

4.310.000

5

Додатно усавршавање (дошколовавање и стручни испити)

1.450.000
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5.1

Дошколовавање

500.000

5.2

Стручни испити

950.000

6

Менаџмент квалитета и стандардизација

500.000

7

Студијска путовања

925.000

8

Остале потребе запослених

1.985.000

Укупно

15.850.000

Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 15.850.000 динара
4234 - Услуге информисања
Средства опредељена на економској класификацији 4234 – Услуге
информисања и штампања материјала, опредељена су за финансирање
расхода Службе Народне скупштине, за финансирање: прес клипинга,
штампање, објављивање тендера и информација, информисања јавности, ТВ
стриминг, услуге новинске агенције за преглед вести, фото и видео сервис,
штампање брошура, израда пратећег материјала за изложбе, конференције,
израда професионалних фотографија и видео материјала и остале медијске
услуге.
.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........23.600.000 динара
4235 - Стручне услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4235 – Стручне
услуге, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, намењена су за финансирање, и то:
- услуге израде пројеката електронских и других система,
реинжењеринг - систем анализа службе НС (за обе зграде), CSNU ажурирање, EMP - електро моторни погон - допуна, Интеграција систем
дојаве пожара (зграда у Краља Милана 14), израда пројекта Пројекат
заштите Информационог система НСРС, израда пројекта Пројекат увођења
електронских картица (евиденција присутности, приступ магацину –
електронски кључ), израда пројекта електронски потпис;
- инжењерске услуге израде измена и допуна постојеће пројектне
документације, инжењерске услуге израде техничке контроле израђене
техничке документације, инжењерска услуга израде Елабората за
лабораторијско испитивање узорака узетих из елемената конструктивног
система објекта Дом Народне скупштине у циљу побољшања крутости за
пријем сеизмичких утицаја, инжењерске услуге лабораторијског испитивања
узорака узетих из елемената конструктивног система објекта Дом Народне
скупштине, инжењерске услуге геодетског осматрања вертикалног померања
објекта Дома Народне скупштине, инжењерске услуге мерења нивоа
подземних вода у пиезометрима код Дома Народне скупштине и израда
елабората о изведеним хидрогеолошким истраживањима;
- инжењерске услуге стручног и конзерваторског надзора, инжењерске
услуге вршење стручног надзора над извођењем архитектонско грађевинских
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радова и радова на машинским и електро инсталацијама у објектима
Народне скупштине, вршење пројектантског надзора над извођењем
архитектонско грађевинских радова и радова на машинским и електро
инсталацијама у објектима Народне скупштине, вршење конзерваторског
надзора над извођењем архитектонско грађевинских радова и радова на
машинским и електро инсталацијама у објектима Народне скупштине од
стране Градског и Републичког завода за заштиту споменика културе,
инжењерска услуга израде архитектонско - грађевинског пројекта изведеног
стања конструкције објекта Краља Милана 14, инжењерска услуга израде
пројеката рестаурације и конзервације уметничких дела у коришћењу
Народне скупштине, уговор о консултанстким услугама у изналажењу трајног
решења проблема слегања конструктивног система објекта Дома Народне
скупштине, интегрално са трајним решењем проблема дугорочне
стабилности диманичке и статичке одрживости конструктивног система
објекта уз контролу сеизмичке отпорности у програмираним и очекиваним
сеизмичким активностима у догледном периоду;
- Уговор о привременом ангажовању руковаоца котлом на чврсто
гориво у објекту Краља Милана 14 и котла на течно гориво у објекту Дома
Народне скупштине,
- техничка помоћ, технички прегледи, техничка контрола пројекта
интеграције система дојаве пожара (зграда Краља Милана 14);
- остало ангажовање стручњака за израду анализа и извештаја из
области рада одбора (за све одборе), ангажовање лица у експедицији,
стенобироу и дактилобироу, утврђивање предлога одлуке о употреби
амблема, симбола и других ознака Народне скупштине, дигитализација
рукописа стенографских бележака 1914. – 1918. година, стручне услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........26.500.000 динара
4237 - Трошкови репрезентације
Средства опредељена на економској класификацији 4237 – Трошкови
репрезентације опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, а распоред и коришћење опредељених средстава за рад Службе
Народне скупштине вршиће одобрава генерални секретар Народне
скупштине.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 5.900.000 динара
4239 - Остале опште услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4239 – Остале
опште услуге, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, намењена су у складу са Законом о планирању и изградњи и
Законом о заштити културних добара, за финансирање: инжењерских услуга
израде Главних пројекта измена и допуна постојећих Главних пројеката,
инжењерских услуга израде пројектне документације за уподобљавање
објектата Народне скупштине са законском регулативом везаном за заштиту
тајности података, инжењерских услуга за испитивање на лицу места
материјала на објекту Дом Народне скупштине у циљу побољшања крутости
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како купола тако и других елемената конструкције објекта за пријем
сеизмичких утицаја, инжењерских услуга геодетског осматрања вертикалног
померања објекта Дома Народне скупштине, инжењерских услуга стручног,
пројектантског и конзерваторског надзора над извођењем радова,
инжењерских услуга израде потребне техничке и друге документације, услуга
извршења техничког прегледа лифтовских постројења и подизних платформи
у објектима које користи Народна скупштина, као и инжењерских услуга:
техничке контроле Главних пројеката који су у изради, мерења нивоа
подземних вода у пиезометрима код Дома Народне скупштине и израде
елабората о изведеним хидрогеолошким истраживањима, инжењерске
услуге израде елевората за снимање постојећег стања и потребну
рестаурацију и конзервацију уметничких дела у коришћењу НС.
Такође, на овој позицији су планирана и средства за накнаду
члановима лекарске екипе, ангажованим лицима службе обезбеђења
Министарства унутрашњих послова и Управе за заједничке послове
републичких органа у време одржавања седница Народне скупштине, за рад
на повременим пословима преноса материјала и опреме, курирским
пословима и услуга за израду индетификационих картица, годишњих и
дневних акредитација скупштинских извештача, коричење службених
гласника и остале опште услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 9.200.000 динара
4243 - Медицинске услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4243 –
Медицинске услуге, намењена су за финансирање систематских прегледа
запослених, превентивни преглед и испитивање прописане опреме за рад и
радну средину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ................500.000 динара
4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Средства опредељена на економској класификацији 4251 – Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање
редовног одржавање и поправке инсталација (електричних, грејних,
водоводних, канализационих, против - пожарних), лифтова, подизних
платформи за инвалиде, трафо станица као и постојећих клима система и
дизел електричног агрегата уз прибављање свих законом предвиђених
атеста, као и каблирање УТП у Дому Народне скупштине и зграде Народне
скупштине и инсталирање бежичне инфраструктуре.
Висина ових средстава опредељена је на бази уговора о сервисном
одржавању у 2014. години закључених са предузећима и сервисима
специјализованим за врсту делатности која је предмет текућег одржавања, и
то: текуће одржавање и поправке, сервисирање инсталација централног
грејања у објектима које користи Народна скупштина, текуће одржавање
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дизел - електричних агрегата у објектима које користи Народна скупштина,
текуће одржавање трафо станица, камењарско-терацерски радови на
текућем одржавању платоа код објекта Дома НС, текуће одржавање
нисконапонских електроинсталација у машинских инсталација, текуће
одржавање лифтовских постројења и платформи за превоз инвалидних лица,
одржавање постројења за повишење притиска воде у санитарној и
хидрантској мрежи, замена оштећених стаклених површина, молерско фарбарски радови, паркетарско - подолитерски радови, хидроизолаторски и
термоизолатерски радови на текућем одржавању кровних равни објекта
НСРС, репарација фасадне грађевинске столарије на Дому НС, лимарски
радови на текућем одржавању објекта које користи НС, радови на текућем
одржавању мокрих чворова Дома Народне скупштине, реконструкција
постројења за повишење притиска воде у санитарној и хидрантској мрежи у
објекту Краља Милана 14, текуће одржавање сала у објекту Краља Милана
14, текуће одржавање - АГ и занатски радови у кухињи ресторана објекта
Дома Народне скупштине, санација главне напојне инсталације пијаће воде и
дела система канализације за објекат Дома Народне скупштине, радови на
адаптација мокрих чворова у складу са потребама особа са инвалидитетом,
столарски радови на репарацији дотрајале столарије на објекту Трг Николе
Пашића 13, прање прозора и завеса у извођењу специјализованих сервиса,
прање и одржавање текстилних и подних облога и мермерних подова у
извођењу специјализованих сервиса, замена дотрајалих текстилних подних
облога, каменарско - терацерски, лимарски, браварски и столарски радови
као и радови на замени хабајућег слоја асфалта на текућем одржавању
објекта Дома Народне скупштине, текуће и интервентно одржавање
водоводних и канализационих инсталација, замена дотрајалих дрвених
прозора на објекту Краља Милана 14, извођење специјалистичких радова на
рестаурацији и конзервацији уметничких дела у коришћењу Народне
скупштине, сервисирање инсталација за дојаву и гашење пожара,
сервисирање ПП апарата и хидранске опреме, одмашћивање термо блокова,
клима комора, чишћење котлова опште вентилације, преглед система
техничке заштите резервоара мазута, средства за непланиране расходе на
текућем одржавању објеката Народне скупштине за хитне и неодложне
радове који се могу појавити у коришћену објеката.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 48.000.000 динара
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме
Средства опредељена на економској класификацији 4252 – Текуће
поправке и одржавање опреме, опредељена су за финансирање редовног
одржавања и поправке опреме. Висина ових средстава опредељена је на
бази уговора о сервисном одржавању опреме у 2014. години и процењених
расхода на бази текућих цена материјала и услуга поправки, и то:
- рачунарска опрема, штампачи, конференцијски систем, телефонски
систем;
- резервни делови за рачунаре, биротехничка опрема: сервисирање и
одржавање фотокопирних апарата из програма "Минолта", "Канон" и "Рикох"
са обезбеђивањем резервних делова, сервисирање и одржавање дорадних
књиговезачких машина из програма "Бург" и књиговезачких ножева са
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обезбеђивањем резервних делова, сервисирање и одржавање штампарских
машина из програма "Рисо" са обезбеђивањем резервних делова,
сервисирање и одржавање фотокопирног апарата "Канон" 8105. Одржавање
је по копији/клику и обухвата рад, резервне делове и тонер, сервисирање и
одржавање фотокопирног апарата "Канон" 8105, одржавање је по
копији/клику и обухвата рад, резервне делове и тонер, одржавање франкир
машина, уређаја за сецкање папира, машина за везивање пакета по позиву;
- трошкови одржавања: редован сервис ПП апарата и хидрантске
опреме, одржавање аутоматског система дојаве и гашења (обе зграде),
радови на интеграцији система дојаве пожара - 500 јављача пожара (зграда у
Краља Милана 16);
- сервисне услуге: сервисне услуге специјализованих сервиса на
оправци машина, уређаја и алата;
- текуће поправке и одржавање: текуће одржавање и сервисирање
клима система, система за грејање, хлађење и вентилацију, тапетарскодекоратерски радови на текућем одржавању меблираног намештаја, радови
на одржавању меблираног и кожног намештаја, радови на одржавању и
изради роло, лаких завеса, драперија и ролетни, текуће одржавање и
сервисирање сплит система, репарација старог стилског намештаја, текуће
одржавање две лифт - платформе за инвалидска колица, извођење
конзерваторско - рестаураторских радова на уметничким сликама и
скулптурама у објектима Народне скупштине, одржавање телефонске
централе, одржавање мејл сервера, одржавање конференцијског система,
одржавање аудио - видео јединица, остали трошкови и услуге одржавања:
непланирани, а настали трошкови одржавања.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 29.000.000 динара
4261 – Административни материјали
Средства на економској класификацији 4261 – Административни
материјал, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, намењен за финансирање набавке канцеларијског материјала,
материјала који се користи за штампање, фотокопирање, снимање,
умножавање и коричење скупштинских аката, као и за набавку службене
одеће и средстава и опреме за личну заштиту на раду.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 47.750.000 динара
4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених
Средства опредељена на економској класификацији 4263 – Материјали
за образовање и усавршавање запослених, намењена су за финансирање
годишње претплате на дневне листове, стручне публикације и литературу
коју народни посланици и запослени у Служби Народне скупштине користе за
свој рад: претплате на службене гласнике, службене листове, набавка
законских прописа, куповина дневне и месечне штампе.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 9.000.000 динара
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4267 - Средства за набавку медицинског материјала
Средства опредељена на економској класификацији 4267 – Средства
за набавку медицинског материјала, намењена су за финансирање набавке
медицинског материјала за лекарску екипу у Дому Народне скупштине.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 100.000 динара
4268 - Материјали за домаћинство и угоститељство
Средства опредељена на економској класификацији 4268 – Материјал
за домаћинство и угоститељство, намењена су за финансирање материјала
који се користи за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине.
Висина средстава је опредељена на бази потрошње у претходној години.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 7.000.000 динара
4269 - Материјали за посебне намене
Средства на економској класификацији 4269 – Материјал за посебне
намене, намењен је за финансирање расхода Службе Народне скупштине, и
то: потрошни материјал који се користи за рад столара; водоинсталатера;
електричара; фригористе; телефонисте; као и материјал за рад биротехнике
(матрице, боје, књиговезачка жица, тонер кит, стартер и др.). У оквиру ове
позиције опредељена су средства за набавку резервних делова за машине у
Одсеку биротехнике које се користе за штампање, умножавање, повезивање
и коричење материјала за припрему седница и осталог материјала, као и
набавку застава које се користе у протоколарним активностима у и на
објектима које користи Народна скупштина, набавка потрошног електро
материјала за текуће одржавање објеката Народне скупштине, набавка
потрошног столарског и водоинсталатерског материјала за текуће
одржавање објеката Народне скупштине, набавка потрошног материјала за
државање чистоће у објектима Народне скупштинем, набавка ситног
инвентара и помоћног средства за одржавање хигијене, набавка резервних
делова за усисиваче и потрошног материјала за њих, набавка потрошног
материјала за текуће одржавање система централног грејања и клима
система, набавка застава за протоколарне активности.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .............5.900.000 динара
4621 - Текуће дотације међународним организацијама - контрибуције
Средства опредељена на економској класификацији 4621 – Текуће
дотације међународним организацијама - контрибуције, опредељена су за
финансирање расхода Службе Народне скупштине, намењена су за
финансирање годишњих контрибуција чланарине у Међународним
организацијама, чији је члан Народна скупштина.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 20.000.000 динара

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

145

Међународна организација

Ознака
валуте

Међународне чланарине, ОЕБС
Парламентарна скупштина Медитерана

EUR
EUR

Годишњи
износ
чланарине
4.242
33.700

Интерпарламентарна унија

CHF

18.500

2.050.000,00

EUR

79.350

10.350.000,00

EUR

10.000

1.300.000,00

EUR

596

80.000,00

CHF

400

44.000,00

Парламентарна скупштина Црноморске
економске сарадње
Интерпаламентарна скупштина
православља
Група 12+
Чланство генералног секретара
парламената у Унији
Резерва (промена курса и износа годишње
чланарине)
У к у п н о:

План за 2015. годину
555.000,00
4.400.000,00

1.221.000,00
20.000.000,00

482 - Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом
Средства опредељена на економској класификацији 482 – Порези,
обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, намењена
су за финансирање расхода насталих на основу пореза на имовину,
обавезних такси и новчаних казни и пенала.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .................. 1.000 динара
483 - Новчане казне и пенали по решењу суда
Средства опредељена на економској класификацији 483 - Новчане
казне и пенали по решењу суда, намењена су за финансирање новчаних
казни и пенала по решењу судова.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ................... 1.000 динара
5113 - Капитално одржавање зграда и објеката
Средства опредељена на економској класификацији 5113 – Капитално
одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање следећих
намена, и то:
- конзерваторско-рестаураторски радови на објекту Трг Николе
Пашића 13;
- завршетак реконструкције инсталација климатизације, вентилације
и грејања системи К - 4 - Велика сала и К - 9 - Централна техничка
режија у објекту Трг Николе Пашића 13;
- реконструкција делова инсталација климатизације, вентилације и
грејања у објекту Трг Николе Пашића 13;
- реконструкција дела инсталација водовода и канализације објекта
Трг Николе Пашића 13: адаптација дела мокрих чворова у објекту
Дома Народне скупштине;
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-

радови на декоративној расвети на објекту Дома Народне
скупштине - додатни радови.

Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 95.000.000 динара
5114 – Пројектно планирање
Средства опредељена на економској класификацији 5114 – Пројектно
планирање, намењена су за финансирање следећих намена: процена
изводљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације, и то:
- Главни пројекат - електронски систем посебне намене (зграда у
Краља Милана 14), Главни пројекат - видео систем за све сале у Краља
Милана 14, Главни пројекат - централна техника (зграда у Краља Милана 14,
CSNU - режија (зграда у Краља Милана 14),
- инжењерске услуге израде пројекта, ТВ и видео систем - нови,
реинжењеринг - систем анализа службе НС (за обе зграде), EMP - електро
моторни погон - допуна, Главни пројекат - електронски систем посебне
намене, Главни пројекат - видео систем за све сале у Краља Милана 14,
Главни пројекат - централна техника,
- инжењерска услуга израде Главног пројекта санације конструкције
Дома Народне скупштине, инжењерске услуге израде Главног пројекта
измена и допуна Главног пројекта архитектонско грађевинских радова за
санацију, реконструкцију и рестаурацију зграде Дома Народне скупштине
везане за Главни пројекат измена и допуна Главног пројекта климатизације,
грејања и хлађења објекта Дома Народне скупштине, инжењерске услуге
израде Главних пројекта измена и допуна постојећих Главних пројекта за
објекте које користи Народна скупштина, инжењерске услуге израде Техничке
контроле техничке документације за објекте које користи Народна скупштина,
Пројекат „помоћ у одлучивању“, пројекат „електронска картица“, пројекат
„електронски потпис“.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 5.000.000 динара
5122 - Административна опрема
Средства опредељена на економској класификацији 5122 –
Административна опрема, намењена су за финансирање следећих намена, и
то:
- опрема за аудиовидео систем за малу салу Дома, аудиовидео
систем за три одборске сале у Дому Народне скупштине, аудиовидео систем
за велику салу у Дому Народне скупштине, опремање две одборске сале
системом ДЦН, осветљење за велику салу у Дому Народне скупштине,
видеокамере за Плави и Зелени салон у Краља Милана 14, видео камере за
Велику салу у Дому Народне скупштине, видео камере за Малу салу у Дому
Народне скупштине, активна мрежна опрема за рачунарску мрежу; контролни
системи, увођење електронског потписа, систем за складиштење докумената;
- набавка типског канцеларијског намештаја и намештаја израђеног по
мери ради замене старог у оба објекта за 300 канцеларија са око 600
формираних радних места са мобилијаром просечне старости веће од 10-15
година, који је потребно периодично занављати;
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-набавка стилског канцеларијског намештаја израђеног по мери и
узорку;
- набавка сплит система ради замене старих, дотрајалих и
неисправних у објекту Краља Милана 14-16, у којима се теренутно користe
углавном сплит систем просечне старости веће од 10 година, као и ради
уградње у просторијама које их до сада нису ни имале у објекту Трг Николе
Пашића 13;
- набавка опреме за уподобљавање објеката Народне скупштине са
законском регулативом везаном за примену закона о тајности података;
- рачунари: радне станице за Велику салу у Дому Народне скупштине,
100 рачунара (тренутно у Народној скупштини је око 500 рачунара у употреби
а сваке године се набавља по 100 рачунара ради занављања јер се сматра
да рачунар старости 6 година није адекватан за рад), мрежни штампачи:
ласерски, обични, А4, А3, колор, мултифункционални штампачи, портни
свичеви (48 - порт за ВоИП), портни свичеви (8 - порт за ВоИП), Rack UPS 1U,
телефони – ВоИП, систем за виртуелизацију;
- телевизори;
- мобилни телефони;
- апарати за фотокопирање и умножавање: фотокопир апарат у боји
великог капацитета ради замене постојећег, апарат фотокопирног апарата у
боји малог капацитета, штампартске машине А-4, машина за шивење жицом,
дактило папучица "Scripta Net" за потребе стенобироа ради замене
постојећег;
- мултимедијална и конференцијска опрема за сале у згради у Краља
Милана 14 и Дому Народне скупштине и преводилачки кабинет (5) у Дому
Народне скупштине;
- пријемници за симултано превођење, инсталациони материјал за
аудио - видео;
- алати, ситан инвентар за мајсторе и мерна опрема, усисивачи
(замена старих, несправних), помоћна грејна тела и опрема за домаћинство
(набавка тепиха – замена старих, похабаних и отписаних), колица за потребе
курира.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ......... 37.000.000 динара
5151 - Нематеријална имовина
Средства опредељена на економској класификацији 5151 –
Нематеријална имовина, намењена су за финансирање следећих намена, и
то: ESB (Enterprise Service Bus) јединствена и универзална софтверска
компонента, UAS (User management, Authentication and Security) Софтверски
систем за управљање корисничким профилом-евиденције, улоге,
аутентификација, електронски потпис, MRS (Material Resources management
System) софтверски систем за управљање материјалним ресурсима-опрема,
конфигурације, добављачи, одржавање, гаранције, антивирус софтвер,
лиценце за разни софтвер, допуна софтвера М.С за управљање видеом,
нови софтвер за аудио снимање, систем за складиштење података, софтвер
за превођење „Традос“, софтверска апликација за израду базе података за
рад библиотеке и за остале непредвиђене намене.
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Средства за ове намене опредељена су у износу од ............5.000.000 динара
***

Програмска активност 1.3 - подршка у раду Републичке изборне комисије
У складу са чланом 39. став 2. Пословника Републичке изборне
комисије, Републичка изборна комисија подноси Народној скупштини
финансијски план потребних средстава за редован рад. У складу са чланом
35. Закона о избору народних посланика, којим је прописано да услове за рад
Републичке изборне комисије обезбеђује Народна скупштина, финансијски
план Републичке изборне комисије саставни је део скупштинског буџета, који
утврђује Одбор Народне скупштине за административно-буџетска и
мандатно-имунитетска питања, у поступку и на начин утврђен Законом о
Народној скупштини и Пословником Народне скупштине.
Предлог финансијског плана Републичке изборне комисије за редован
рад у 2015. години сачињен је у складу са Упутством министра финансија за
припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и
2017. годину.
Предлогом финансијског плана за 2015. годину планирана су средства
у укупном износу од 26,047,000 динара и намењена су за покривање
трошкова редовног рада Републичке изборне комисије.
Пројекција потребних средстава за накнаде чланова Републичке
изборне комисије у оквиру економске класификације 4161 заснована је на
истим параметрима на којима је заснован Финансијски план за 2014. годину,
а у складу са Одлуком о накнадама и другим трошковима везаним за рад
Републичке изборне комисије 02 број 120-163/09 од 15. јула 2009. године и
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС“, број 116/14).
Повећања средстава у односу на Финансијски план за 2014. годину
предвиђена су у оквиру следећих економских класификација:
- 4221 – Трошкови службених путовања у земљи, с обзиром на то да је,
у складу са Одлуком о разрешењу именовању чланова и заменика чланова
Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 51/14), повећан
број чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије са
пребивалиштем ван територије града Београда. Осим тога, потреба за
увећаним средствима за ову намену условљена је и новим надлежностима
Републичке изборне комисије у вези са избором чланова националних савета
националних мањина, након доношења Закона о изменама и допунама
Закона о националним саветима националних мањина 23. маја 2014. године,
- 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених, с обзиром на
то да је констатовано да средства обезбеђена Финансијским планом за 2014.
годину на име котизације за учешће Републичке изборне комисије на
Годишњој конференцији Асоцијације европских изборних званичника
(ACEEEO) нису била довољна да покрију стварне трошкове.
У складу са наведеним упутством министра финансија за припрему
буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину,
у односу на Финансијски план за 2014. годину, предвиђена су умањења
средстава на економским класификацијима 4161 – Награде члановима
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комисија, 4231 – Административне услуге, 4235 – Стручне услуге, 4239 –
Остале опште услуге, 4261 – Административни материјал и 4621 – Текуће
дотације за међународне чланарине.
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
Средства на економској класификацији 4161 – Награде члановима
комисија, опредељена су за накнаде члановима Републичке изборне
комисије и запосленима у Служби Народне скупштине ангажованим за
потребе Републичке изборне комисије, а утврђена су у износу мањем него у
2014. години, у складу са Законом о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).
У оквиру исте економске класификације обезбеђују се и средства за
припадајуће порезе и доприносе, у складу са Одлуком Уставног суда Број IУз128/2011 („Службени гласник РС“, број 114/12) и Законом о изменама и
допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр.
47/13 и 48/13-исправка), према којима накнаде за рад у Републичкој изборној
комисији више нису изузете из пореског третмана.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........22.645.000 динара
421 – Стални трошкови
Средства на економској класификацији 4214 – Услуге комуникација,
опредељена су за трошкове коришћења мобилних телефона у складу са
Одлуком о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке
изборне комисије.
Износ средстава планираних на овој позицији је утврђен на истом
нивоу као у Финансијском плану Републичке изборне комисије за 2014.
годину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ..............600.000 динара
422 – Трошкови путовања
Средства на економској класификацији 4221 – Трошкови службених
путовања у земљи, планирана су за трошкове доласка на седнице
Републичке изборне комисије за чланове Републичке изборне комисије са
пребивалиштем ван територије града Београда, сходно Уредби о накнади
трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени
гласник РС“, број 98/07-пречишћени текст), а у складу са Уредбом о
накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним
органима („Службени гласник РС“, број 44/08-пречишћени текст и 78/12).
Износ средстава планираних на овој позицији су увећана у односу на
Финансијски план Републичке изборне комисије за 2014. годину, с обзиром на
то да је повећан број чланова и заменика чланова Републичке изборне
комисије са пребивалиштем ван територије града Београда, као и на то да су
доношењем Закона о изменама и допунама Закона о националним саветима
националних мањина 23. маја 2014. године проширене надлежности
Републичке изборне комисије, а у вези са избором чланова националних
савета националних мањина.
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Средства на економској класификацији 4222 – Трошкови службених
путовања у иностранство, планирана су за трошкове путовања чланова
Републичке изборне комисије ради учешћа на Годишњој конференцији
Асоцијације европских изборних званичника (ACEEEO) и на другим
скуповима релевантних међународних организација.
Износ средстава планираних на овој позицији је утврђен на истом
нивоу као у Финансијском плану Републичке изборне комисије за 2014.
годину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............1.600.000 динара
423 – Услуге по уговору
Средства на економској класификацији 4231 – Административне
услуге, опредељена су за услуге превођења.
Износ средстава планираних на овој позицији је умањен у односу на
Финансијски план Републичке изборне комисије за 2014. годину, у складу са
Упутством министра финансија за припрему буџета Републике Србије за
2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ..................50.000 динара
Средства на економској класификацији 4233 – Услуге образовања и
усавршавања запослених, опредељена су за котизације ради учешћа на
Годишњој конференцији Асоцијације европских изборних званичника
(ACEEEO) и на другим скуповима релевантних међународних организација.
Износ средстава планираних на овој позицији је увећан у односу на
Финансијски план Републичке изборне комисије за 2014. годину, с обзиром на
то да средства обезбеђена Финансијским планом за 2014. годину нису била
довољна да покрију стварне трошкове.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ................150.000 динара
Средства на економској класификацији 4234 – Услуге информисања,
опредељена су за услуге штампања публикација.
Износ средстава планираних на овој позицији је утврђен на истом
нивоу као у Финансијском плану Републичке изборне комисије за 2014.
годину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ................100.000 динара
Средства на економској класификацији 4235 – Стручне услуге,
опредељена су за ангажовање лица за сређивање архивске грађе
Републичке изборне комисије, дигитализацију изборног материјала, и за
друге стручне услуге.
Износ средстава планираних на овој позицији је умањен у односу на
Финансијски план Републичке изборне комисије за 2014. годину, у складу са
Упутством министра финансија за припрему буџета Републике Србије за
2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 200.000 динара
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Средства на економској класификацији 4237 – Трошкови
репрезентације опредељена су у складу са Одлуком о накнадама и другим
трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије.
Износ средстава планираних на овој позицији је утврђен на истом
нивоу као у Финансијском плану Републичке изборне комисије за 2014.
годину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 100.000 динара
Средства на економској класификацији 4239 – Остале опште услуге,
опредељена су за ангажовање лица за премештање и излучивање
безвредног регистратурског материјала, за израду идентификационих
картица за чланове Републичке изборне комисије, коричење архивских књига
Републичке изборне комисије, и за остале опште услуге.
Износ средстава планираних на овој позицији је умањен у односу на
Финансијски план Републичке изборне комисије за 2014. годину, у складу са
Упутством министра финансија за припрему буџета Републике Србије за
2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 200.000 динара
426 – Материјал
Средства на економској класификацији 4261 – Административни
материјал, опредељена су за финансирање расхода за набавку материјала
који се користе за израду, снимање, умножавање и чување аката и других
материјала насталих у раду или у вези са радом Републичке изборне
комисије.
Износ средстава планираних на овој позицији је умањен у односу на
Финансијски план Републичке изборне комисије за 2014. годину, у складу са
Упутством министра финансија за припрему буџета Републике Србије за
2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 100.000 динара
462 – Дотације међународним организацијама
Средства опредељена на економској класификацији 4621 – Текуће
дотације међународним организацијама - контрибуције, планирана су за
финансирање годишње чланарине Републичке изборне комисије у
Асоцијацији европских изборних званичника (ACEEEO).
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 300.000 динара
482 – Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом и 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда
На овим функционалним класификацијама опредељена су средства за
случај да Републичка изборна комисија буде обавезна да плати порезе,
обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, односно
новчане казне и пенале по решењу суда.
Износ средстава планираних на овој позицији је утврђен на истом
нивоу као у Финансијском плану Републичке изборне комисије за 2014.
годину.
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Средства за рад Републичке изборне комисије за 2015. годину
планирана су у укупном износу од 26,047,000 динара.
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***
ПЛАН АКТИВНОСТИ
У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА У 2015. ГОДИНИ
(семинари, конференције, састанци)

Врста активности

Датум/Место

састанак Заједничког парламентарног одбора
Европски парламент – НСРС
састанак Заједничког парламентарног одбора
Европски парламент – НСРС

Прва половина године у
Београду
Друга половина године у
Бриселу

Учешће на 4 семинара које организује Европски
парламент за земље западног Балкана и Турску

Сваког квартала биће
одржан по један семинар
у Бриселу

Учешће народних посланика на конференцијама
са темама од важности за Србију које организују
чланови Европског парламента
Састанак Радне групе Процеса сарадње у
Југоисточној Европи (ПСЈИЕ)

Парламент
Алабаније/Тирана, март
2015. године

Састанак Сталног одбора ПС ПСЈИЕ

Парламент
Алабаније/Тирана, март
2015. године

Састанак Општег одбора за економију,
инфраструктуру и енергетику

Парламент
Бугарске/Софија
21. март 2015. године

Састанак Општег одбора за правосуђе,
унутрашње послове и безбедност

Парламент
Турске/Анкара, 2015.
године

Пленарно заседање Парламентарне
скупштинеПСЈИЕ и председника парламената
ПСЈИЕ
Конференција одбора за европске
интеграције/послове ПСПЈИЕ (COSAP)
Конференција одбора за европске
интеграције/послове ПСПЈИЕ (COSAP)
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Скупови у организацији Регионалног савета за
сарадњу у Сарајеву

Током године 3 пута

Састанак у организацији Регионалног
секретаријата за парламентару сарадњу у
Софији

Једном у току године

Посета Делегације Одбора за европске
интеграције Парламенту Финске
Посета Делегације Одбора за европске
интеграције Парламенту Немачке

Први квартал 2015,
Хелсински
Други квартал 2015,
Берлин

Посета Делегације Одбора за европске
интеграције Парламенту још једне чланице
Европске уније

Трећи квартал 2015,

Посета Делегације Одбора за европске
интеграције Парламенту још једне чланице
Европске уније

Четврти квартал 2015,

Долазак Делегације Одбора за европске
послове Холандије 1
Долазак делегације Одбора за европске послове
и Одбора за спољне послове Словачке
Одвојене посете посланика Европског
парламента

Прва половина
2014.године
Прва половина 2014,
Београд
Током године,
Београд

Конференција парламентарних одбора за
послове Европске уније – COSAC састанак 2
председника у оквиру летонског председавања
Саветом Европске уније

Прва половина 2015,
Рига

Састанак председника одбора за руралне
послове у оквиру грчког председавања Саветом
Европске уније

Прва половина 2015,
Рига

Интерпарламентарна конференција за
заједничку спољну и безбедносну политику и

Прва половина 2015,
Рига

Упућен позив о.г.
Списак састанака и конфереција које организује италијанско председавање направљен је на основу
календара актуелног председавања Саветом Европске уније Литваније од 1.јула до 31.децембра 2013.

1
2
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заједничку безбедносну и одбрамбену политику
у оквиру грчког председавања Саветом
Европске уније
Састанак председника одбора за образовање,
науку и културу и одбора за развој
информационог друштва
у оквиру грчког председавања Саветом
Европске уније

Прва половина 2015,
Рига

Интерпарламентарна конференција о
економском и финансијском управљању у
Европској унији у оквиру грчког председавања
Саветом Европске уније

Прва половина 2015,
Рига

51. конференција парламентарних одбора за
послове Европске уније (COSAC) у оквиру грчког
председавања Саветом Европске уније

Прва половина 2015,
Рига

Састанак председника одбора за социјална
питања и запошљавање у оквиру грчког
председавања Саветом Европске уније

Прва половина 2015,
Рига

Састанак председника одбора за заштиту
животне средине и одбора за државну управу и
локалне власти“ у оквиру грчког председавања
Саветом Европске уније

Прва половина 2015,
Рига

Састанак председника одбора за спољне
послове и Парламентарни форум за демократију
o развоју демократије у оквиру грчког
председавања Саветом Европске уније

Прва половина 2015,
Рига

Конференција парламентарних одбора за
послове Европске уније – COSAC састанак 3
председника у оквиру председавања Саветом
Европске уније, Луксембург

Друга половина 2015,
Луксембург

Састанак председника одбора за руралне
послове у оквиру италијанског председавања
Саветом Европске уније

Друга половина 2015,
Луксембург

Интерпарламентарна конференција за

Друга половина 2015,

Списак састанака и конфереција које организује италијанско председавање направљен је на основу
календара актуелног председавања Саветом Европске уније Литваније од 1.јула до 31.децембра 2013.

3
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заједничку спољну и безбедносну политику и
заједничку безбедносну и одбрамбену политику
у оквиру италијанског председавања Саветом
Европске уније
Састанак председника одбора за образовање,
науку и културу и одбора за развој
информационог друштва
у оквиру италијанског председавања Саветом
Европске уније

Луксембург

Друга половина 2015,
Луксембург

Интерпарламентарна конференција о
економском и финансијском управљању у
Европској унији у оквиру италијанског
председавања Саветом Европске уније

Друга половина 2015,
Луксембург

51. конференција парламентарних одбора за
послове Европске уније (COSAC) у оквиру
италијанског председавања Саветом Европске
уније

Друга половина 2015,
Луксембург

Састанак председника одбора за социјална
питања и запошљавање у оквиру италијанског
председавања Саветом Европске уније

Друга половина 2015,
Луксембург

Састанак председника одбора за заштиту
животне средине и одбора за државну управу и
локалне власти“ у оквиру италијанског
председавања Саветом Европске уније

Друга половина 2015,
Луксембург

Састанак председника одбора за спољне
послове и Парламентарни форум за демократију
o развоју демократије у оквиру италијанског
председавања Саветом Европске уније

Друга половина 2015,
Луксембург

Дунавска конференција

Друга половина 2015,
Београд
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СРЕДСТВИМА ЗА РАД НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

БЕОГРАД, ФЕБРУАР 2016. ГОДИНЕ
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Увод
У Извештају о коришћењу и располагању средствима за рад Народне
скупштине у периоду јануар – децембар 2015. године (у даљем тексту:
Извештај), исказани су извршени јавни расходи и издаци, који су реализовани
за финансирање надлежности Народне скупштине у посматраном периоду у
односу на планирана средства Скупштинског буџета за 2015. годину, који је
саставни део Закона у буџету Републике Србије за 2015. годину (“Службени
гласник РС”, број 142/14) од 26. децембра 2014. године.
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, за финансирање
рада Народне скупштине опредељена су средства у складу са чланом 64.
Закона о Народној скупштини (“Службени гласник РС”, број 9/10). У складу са
наведеном одредбом закона, Одбор за административно-буџетска и
мандатно-имунитетска питања утврдио је Предлог скупштинског буџета за
2015. годину у укупном износу од 1.781.786.000 динара, који је Влада, без
измена, укључила у Предлог закона о буџету Републике Србије за 2015.
годину, који је усвојила Народна скупштина.
Законом о буџетском систему Републике Србије је предвиђено да од
2015. године Србија пређе са линијског на програмско буџетирање.
Програмско буџетирање представља буџетирање по програмској
класификацији којом се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и
средства потребна за остваривање циљева. Програмско буџетирање значи
успостављање новог начина планирања и расподеле буџетских средстава
тако да се уводи јасна веза између политика власти односно програма које
спроводи, циљева тих програма и очекиваних резултата с једне стране, и с
друге стране, средстава потребних за ту реализацију.
Трошкови функционисања буџетских корисника примарно се исказују
по конкретним програмима и активностима, што коначно, њихово постојање и
трошкове које проузрокују, доводи у везу са оним што раде (са активностима
које реализују), и не чини их подразумеваним, као код линијског буџета где се
трошкови функционисања планирају и подразумевају без обзира на
реализоване програме и производне ефекте.
У складу са програмским буџетирањем, опредељена средства за рад
Народне скупштине, на Разделу 1. Буџета Републике Србије, распоређена су
у оквиру две функције и три програма (пројекта) и то:

Фун

Опис

110

Народна скупштина
народни посланици

130

Народна скупштина - РИК

130

Народна скупштина
стручне службе
Укупно

Програм (пројекат)
2101/0001 Вршење
посланичке функције
2101/0002 Подршка
раду Републичке
изборне комисије
2101/0003 Стручна и
административно –
техничка подршка раду
посланика
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буџета из Закона о
буџету
за 2015. год.
611.428.000
26.047.000

1.144.311.000
1.781.786.000
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Извршење јавних расхода и издатака на обе функције, по пројектима у
наведеном периоду, дато је по појединим врстама расхода, односно
издатака, у односу на средства која су опредељена Скупштинским буџетом
за 2015. годину.
На основу споразума између Народне скупштине и УНДП о пружању
услуга подршке „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Скупштине
Србије“, који је закључен 05. децембра 2012. године, УНДП као донатор
финансира наведени пројекат. Финансирање овог пројекта је започето у
2013. години. Средства као и могућност да се од наведеног донатора добију
додатна средства, трошиће се у складу са активностима Народне скупштине
везаним за пројекат.
Извештајем је обухваћен период од 1. јануара до 31. децембра 2015.
године.
Извештај садржи следеће прилоге, и то:
7. Преглед планираних и извршених расхода Народне скупштине у
периоду јануар - децембар 2015. године (табела 1);
8. Преглед планираних и извршених расхода и остатак неутрошених
средстава до краја буџетке (календарске) 2015. године;
- 2/а Преглед планираних и извршених расхода и остатак
неутрошених средстава до краја буџетке (календарске) 2015.
године, за функцију 110 - Народни посланици, пројекат – Вршење
посланичке функције, 2101/0001 (табела 2/а);
- 2/б Преглед планираних и извршених расхода и остатак
неутрошених средстава до краја буџетке (календарске) 2015.
године, за функцију 130 – Стручне службе, пројекат – Подршка раду
Републичке изборне комисије, 2101/0002 (табела 2/б);
- 2/ц Преглед планираних и извршених
неутрошених средстава до краја буџетке
године, за функцију 130 – Стручне службе,
административно – техничка подршка раду
(табела 2/ц);

расхода и остатак
(календарске) 2015.
пројекат - Стручна и
посланика, 2101/0003

9. Преглед плата (нето и бруто) и посланичког додатка – паушала
(нето и бруто) народних посланика од 1. јануара до 31. децембра
2015. године (табела 3.);
10. Накнаде народних посланика остварене по одлукама Одбора за
административно-буџетска
и
мандатно-имунитетска
питања
(Административног одбора) од 1. јануара до 31. децембра 2015.
године (табела 4.);
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11. Преглед извршених расхода за службена путовања народних
посланика у иностранство од 1. јануара до 31. децембра 2015.
године (табела 5.);
12. Преглед извршених расхода за службена путовања народних
посланика у земљи и остали извршени расходи од 1. јануара до 31.
децембра 2015. године (табела 6.).
3. Планирани и извршени расходи Народне скупштине у периоду
јануар - децембар 2015. године
За финансирање рада Народне скупштине у периоду јануар –
децембар 2015. године утрошена су средства у износу, и то:
Функција
110 - Народни посланици
130 - Стручне службе
130 - Стручне службе

Укупно

Програм (пројекат)
2101/0001
Вршење
посланичке функције
2101/0002
Подршка
раду РИК-а
2101/0003 Стручна и
административно
–
техничка
подршка
раду посланика

Опредељено

Извршено

611.428.000

555.945.473

26.047.000

22.639.834

1.144.311.000

918.353.740

1.781.786.000

1.496.939.047

На функцији 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, Програм (пројекат) 2101/0001 –
Вршење посланичке функције, (за лична примања и накнаде трошкова
народних посланика) у периоду јануар - децембар 2015. године, утрошена су
средства у износу од 555.945.473 динара.
У поређењу са средствима опредељеним Законом о буџету Републике
Србије за 2015. годину која се односе на права народних посланика, у
наведеном периоду утрошено је 90,93% од укупно опредељених средстава за
лична примања и накнаде трошкова народних посланика.
На функцији 130 – Опште услуге налазе се два пројекта. Пројекат
2101/0002 - Подршка раду РИК-а и пројекат 2101/0003 - Стручна и
административно – техничка подршка раду посланика.
Пројекат 2101/0002 - Подршка раду РИК-а. У поређењу са средствима
опредељеним Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, која се
односе на административно – техничку подршку Републичкој изборној
Kомисији, трошкове одржавања седница РИК-а, накнаде члановима РИК-а у
наведеном периоду пренето је 22.639.834 динара.
У поређењу са средствима опредељеним Законом о буџету Републике
Србије за 2015. годину у наведеном периоду пренето је 86,92% од укупно
опредељених средстава за те намене.
Пројекат 2101/0003 - Стручна и административно – техничка подршка
раду посланика.
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Од планираних средстава за рад Службе Народне скупштине, која се
односе на финансирање расхода индиректно везаних за обављање функције
народних посланика (стручни и други послови за потребе Народне
скупштине, радних тела Народне скупштине, народних посланика,
председника и потпредседника Народне скупштине и посланичких група у
Народној скупштини), а која обухватају финансирање расхода Службе
Народне скупштине, утрошена су средства, у овом периоду, у укупном износу
од 918.353.740 динара.
У поређењу са средствима опредељеним Законом о буџету Републике
Србије за 2015. годину у наведеном периоду утрошено је 80,25% од укупно
опредељених средстава за те намене.
У Прегледу планираних и извршених расхода у периоду јануар децембар 2015. године (табела 1.) исказана су опредељена средства по
појединим врстама јавних расхода и издатака, која су утврђена Законом о
буџету Републике Србије за 2015. годину. Посебно су исказани планирани и
извршени расходи за финансирање рада сва три Програма (пројекта).
4. Преглед планираних и извршених расхода и остатак неутрошених
средстава до краја буџетке (календарске) 2015. године;
2/а Преглед планираних и извршених расхода и остатак
неутрошених средстава до краја буџетке (календарске) 2015. године, за
функцију 110 - Народни посланици, пројекат – Вршење посланичке
функције, 2101/0001;
У Прегледу планираних, извршених расхода и неутрошених средстава
до краја буџетске 2015. године у периоду јануар - децембар 2015. године
(табела 2/а.) исказана су опредељена средства по појединим врстама јавних
расхода и издатака, која су утврђена Законом о буџету Републике Србије за
2015. годину. Посебно су исказани планирани, извршени расходи и остатак
неутрошених средстава за буџетску 2015. годину, као и проценат извршења у
односу на скупштински буџет за функцију 110 – Народни посланици, пројекат
2101/0001-Вршење посланичке функције.
2/б Преглед планираних и извршених расхода и остатак
неутрошених средстава до краја буџетке (календарске) 2015. године, за
функцију 130 – Стручне службе, пројекат – Подршка раду Републичке
изборне комисије, 2101/0002
У Прегледу планираних, извршених расхода и остатка неутрошених
средстава до краја 2015. године у периоду јануар - децембар 2015. године
(табела 2/б.) исказана су опредељена средства по појединим врстама јавних
расхода и издатака, која су утврђена Законом о буџету Републике Србије за
2015. годину. Посебно су исказани планирани, извршени расходи и остатак
неутрошених средстава за буџетску 2015. годину, као и проценат извршења у
односу на скупштински буџет за функцију 130 – Стручне службе, пројекат
2101/0002 - Подршка раду Републичке изборне комисије.
2/ц Преглед планираних и извршених расхода и остатак
неутрошених средстава до краја буџетке (календарске) 2015. године, за
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функцију 130 – Стручне службе, пројекат 2101/0002 – Стручна и
административно – техничка подршка раду посланика.
У Прегледу планираних, извршених расхода и остатка неутрошених
средстава до краја 2015. године у периоду јануар - децембар 2015. године
(табела 2/ц.) исказана су опредељена средства по појединим врстама јавних
расхода и издатака, која су утврђена Законом о буџету Републике Србије за
2015. годину. Посебно су исказани планирани, извршени расходи и остатак
неутрошених средстава за буџетску 2015. годину, као и проценат извршења у
односу на скупштински буџет за функцију 130 – Стручне службе, пројекат
2101/0003 - Стручна и административно – техничка подршка раду посланика.
У наставку посебно су исказани расходи који се односе на права и
дужности народних посланика.

Народни посланици
На функцији 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, (за лична примања и накнаде трошкова
народних посланика) у периоду јануар - децембар 2015. године, утрошена су
средства у износу од 404.373.243 динара.
У поређењу са опредељеним средствима за ове намене Закона о
буџету Републике Србије за 2015. годину, утрошено је 90,93% од укупно
опредељених средстава за ове намене. (табела 2/а)
На економској класификацији 411 - Плате и додаци запослених,
исказана су утрошена средства за исплату плата народних посланика у
периоду јануар - децембар 2015. године, односно исплаћене плате од јануара
- децембра 2015. године. Плате народних посланика нису увећаване од 1.
јануара 2005. године. Законом о умањењу нето прихода лица у јавном
сектору и Правилником о начину умањивања нето прихода запосленог у
јавном сектору, нето плате народним посланицима су мање и у односу на
2005. годину. Такође, ступањем на снагу Закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава, укуда се Закон о умањењу нето
прихода лица у јавном сектору, а плата народном посланику по Закону о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата умањена је за
10%.
На економској класификацији 412 - Социјални доприноси на терет
послодавца, исказана су средства за социјалне доприносе на терет
послодавца, која се, према важећим законским прописима обрачунавају и
исплаћују на бруто плате.
У оквиру економске класификације 413 - Накнаде у натури,
исказана су средства за исплату трошкова паркирања приватних возила
народних посланика за време одржавања седница Народне скупштине и
других обавеза народних посланика при вршењу посланичке функције.
Исплате ових издатака извршене су ЈКП ″Паркинг сервис″ и Градском
секретаријату за привреду из Београда на основу испостављених фактура за
месец децембар 2014. године и јануар - новембар 2015. године. Коришћењем
платоа испред Дома Народне скупштине, трошкови за паркирање приватних
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возила народних посланика знатно су умањени у односу на исти период
претходних година.
На економској класификацији 415 - Накнаде за запослене, исказана
су утрошена средства за исплату закупа стана народним посланицима
исплаћене у периоду јануар - децембар 2015. године у износу од 1.730.978
динара и накнаде за одвојен живот исплаћене за период јануар – децембар
2015. године и у износу 316.247 динара.
Одлуком Административног одбора о изменама и допунама Одлуке о
посланичкој накнади 28 Број 120 - 732/09 од 5. марта 2009. године (ступила
на снагу 6. марта 2009. године) умањен је месечни износ накнада за одвојен
живот са 75% на 40% просечне месечне зараде у Републици Србији, те су
извршени расходи знатно мањи од утрошених средстава у истом периоду
претходних година.
На економској класификацији 417 - Посланички додатак, исказана
су утрошена средства за исплату посланичког додатка - паушала народним
посланицима који је исплаћен у периоду: јануар – децембар 2015. године.
Чланом 9. Закона о примањима народних посланика у Народној
скупштини утврђено је право народног посланика на посланички додатак –
паушал и он износи 40% плате народног посланика на сталном раду.
Ступањем на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава, ова накнада је умањена за 10%.
На економској класификацији 421 - Стални трошкови, исказани су
трошкови банкарских услуга, курсне разлике и банкарске провизије за
службена путовања народних посланика у иностранство.
На економској класификацији 422 - Трошкови путовања, исказана
су утрошена средства за исплату дневница, накнада трошкова преноћишта и
путних трошкова народних посланика за долазак на седнице Народне
скупштине у периоду јануар - децембар 2015. године. Доношењем Одлуке
Административног одбора о изменама Одлуке о посланичкој накнади 28 Број
120–1105/09 од 24. априла 2009. године, којом је, почев од 1. маја 2009.
године, укинуто право народних посланика на накнаду трошкова исхране
(дневница) за долазак на седнице Народне скупштине и њених радних тела.
У оквиру ове позиције исказују се накнаде трошкова исхране (дневнице) за
путовање народних посланика на седнице одбора и осталих скупштинских
активности, које се одвијају ван седишта Народне скупштине, издавањем
путних налога, у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини
државних службеника и намештеника (''Службени гласник РС'', број 98/07 –
пречишћен текст). Уредбом о изменама и допунама Уредбе о накнади
трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (''Сл. гласник
РС'', број 84/15), донета 06. октобра 2015. године, са почетком важности од
14. октобра 2015. године, по којој је промењен износ дневнице за службени
пут у земљи на 150 динара и износ дневнице за службени пут у иностранство
на 15 евра за све земље, умањени су трошкови службених путовања.
У оквиру ове економске класификације исказани су и издаци за
куповину авио-карата за службена путовања у иностранство, издаци за
хотелски смештај, издаци за путно-здравствено осигурање и девизне
дневнице без обзира на то да ли су исплаћене као аконтације за службена
путовања у иностранство или су исплаћене по коначним обрачунима након
поднетих извештаја о обављеним службеним путовањима.
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На економској класификацији 423 - Услуге по уговору, исказани су
издаци по основу штампање визит карти за потребе народних посланика.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке Административног одбора о
послужењу 28 Број 404–1914/10 од 14. јула 2010. године (ступила на снагу 22.
јула 2010. године) прецизира се коришћење права на репрезентацију, тако
што се то право признаје народним посланицима у време одржавања
седница радних тела и службених састанака са трећим лицима по писаном
захтеву и одобрењу Генералног секретара Народне скупштине. На овој
економској класификацији у периоду јануар-децембар 2015. године, није било
расхода.
3. Преглед плата (нето и бруто) и посланичког додатка – паушала
(нето и бруто) народних посланика од 1. јануара до 31. децембра 2015.
године
Овај део Извештаја (табела 3.) обухвата: плате народних посланика
(нето и бруто) и посланички додатак – паушал (нето и бруто).
Обрачун и исплата плата и других примања народних посланика врши
се на основу Закона о примањима народних посланика (“Службени гласник
РС” број 7/91, 22/91, 28/91, 44/98 и 34/01, Закона о платама у државним
органима и јавним службама (“Службени гласник РС”, број 34/2001), Закона о
Народној скупштини ("Службени гласник РС", број 9/2010), Одлуке
Административног одбора о остваривању права народних посланика на
стални рад у Народној скупштини Републике Србије 28 број 112 - 230/04 од 9.
фебруара 2004. године и Одлуке Административног одбора о утврђивању
основице за обрачун и исплату плата 28 број 120 - 295/05, од 3. фебруара
2005. године.
Ступањем на снагу Закона о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) од 27.
октобра 2014. године, престаје да важи Закон о умањењу нето прихода лица
у јавном сектору и то од 01. новембра 2014. године, односно закључно са
исплатом плате и другог сталног примања за месец октобар 2014. године.
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата
плата народном посланику је умањена за 10%.
а) Стални рад
На основу Одлуке Административног одбора о остваривању права
народних посланика на стални рад у Народној скупштини 28 Број 112-230/04
од 09. фебруара 2004. године донета су решења о платама народних
посланика на основу којих се врши обрачун плата. Бруто плату посланика
чини нето плата народног посланика увећана за порезе на доходак грађана и
социјалне доприносе и то: Порез на зараде - 10%, Доприноси за ПИО - 12%,
Доприноси за здравствено осигурање - 5,15% и Доприноси за осигурање од
незапослености - 0,75%. (Укупно: Доприноси на терет запосленог - 19,9% као
и Доприноси на терет послодавца - 17,9%). На основу Закона о порезу на
доходак грађана рачуна се порез према прописаној стопи у износу од 10% и
то тако што се бруто зарада умањи за пореско ослобођење и на то се
примењује пореска стопа. Усвајањем Закона о изменама и допунама Закона
о доприносима за обавезно социјално осигурање (''Сл. гласник РС'', број
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57/2014), који је у примени од 1. августа 2014. године, измењене су пореске
стопе и то: Порез на зараде - 10%, Доприноси за ПИО - 14%, Доприноси за
здравствено осигурање - 5,15% и Доприноси за осигурање од
незапослености - 0,75%. (Укупно: Доприноси на терет запосленог - 19,9% као
и Доприноси на терет послодавца - 17,9%).
б) Разлика у плати/пензији

На основу члана 5. став 1. Закона о примањима народних посланика у Народној скупштини донета су решења о
платама народних посланика, на основу којих се врши обрачун разлика у плати. У складу са важећим
прописима бруто зарада народног посланика умањује се за стопу нормираних трошкова у износу од 20% да би
се добио опорезиви приход, на који се према Закону о доприносима и порезу на доходак грађана обрачунава
24% доприносе за ПИО и 20% на име пореза на доходак грађана.

ц) Накнада 80% од посланичке плате због обављања самосталне
делатности
На основу члана 5. став 3. Закона о примањима народних посланика у
Народној скупштини и Одлуке Административног одбора о висини накнаде
која се исплаћује народним посланицима који остварују право на зараду од
самосталне делатности 28 број 120-1716/01 од 11. децембра 2001. године,
донета су решења на основу којих се врши обрачун накнаде посланицима
који обављају самосталну делатност. Основицу за обрачун чини 80% зараде
коју би посланик остварио да је на сталном раду у Народној скупштини.
Обрачун се врши тако што се бруто зарада народног посланика
умањује за стопу нормираних трошкова у износу од 20% да би се добио
опорезиви приход, на који се према Закону о доприносима и порезу на
доходак грађана обрачунава 24% доприносе за ПИО и 20% на име пореза на
доходак грађана.
4.
Накнаде
народних
посланика
остварене
по
Одлукама
Административног одбора од 1. јануара до 31. децембра 2015. године
Одредбама Одлуке Административног одбора о посланичкој накнади
број 120 - 1105/09 - пречишћен текст од 27. марта 2009. године са изменама
од 23. априла 2009. године, утврђено је право народног посланика на накнаду
трошкова због учешћа у раду на седницама Народне скупштине и њених
радних тела и начин остваривања тог права.
Накнада ове одлуке састоји се од:
- накнаде трошкова за коришћење сопственог аутомобила;
- накнаде трошкова за хотелски смештај;
- накнада на име закупа стана у Београду и
- накнада за одвојен живот од породице
Накнада за коришћење приватног аутомобила у службене сврхе –
неопорезив износ до 30% цене за један литар супер бензина по пређеном
километру, а највише до 6.322 динара месечно (за исплате од 1. фебруара
2015. године). Преко овог износа, ступањем на снагу Закона о изменама и
допунама закона о порезу на доходак грађана плаћа се порез по стопи од
10%.
Народни посланик има право на накнаду трошкова за коришћење
приватног аутомобила у висини 15% од цене литра погонског горива по
обрачунатом километру, према Листи удаљености пребивалишта народних
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посланика од Београда. Када се седнице Народне скупштине и њених радних
тела одржавају два или више дана узастопно, право на накнаду трошкова за
коришћење приватног аутомобила у укупном износу признаје се народном
посланику само за један долазак и један повратак. За остале дане, право на
накнаду трошкова за ове намене признаје се народном посланику за
удаљеност до 125км од седишта Народне скупштине до места
пребивалишта, тако да укупна километража за долазак и повратак не може
износити више од 250км.
Народном посланику не признаје се право на накнаду трошкова за
коришћење приватног аутомобила за дане у које користи право на накнаду
трошкова за преноћиште или право на накнаду на име закупа стана.
Народни посланик који нема пребивалиште на подручју града
Београда, нити обезбеђен стан у Београду, има право на хотелски смештај у
дане одржавања седнице Народне скупштине и њених радних тела чији је
члан, осим у хотелима прве категорије (пет звездица), уз подношење
одговарајућих рачуна.
Надлежни одбор Народне скупштине може да одлучи да се народном
посланику који нема пребивалиште у Београду и не користи право на
хотелски смештај, на лични захтев, исплати месечна накнада на име закупа
стана у Београду, у укупном износу од 35.000 динара (нето). Ради
остваривања овог права, народни посланик је дужан да приложи оверени
уговор о закупу стана.
Народни посланик који користи право на име закупа стана има право
на накнаду за одвојен живот од породице у износу 40% просечне месечне
зараде у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике, на дан исплате.
У Прегледу извршених расхода народних посланика за накнаде
остварене по Одлукама Одбора за административно – буџетска и мандатно –
имунитетска питања (Административног одбора) од 1. јануара до 31.
децембра 2015. године (табела 4.), исказана је намена утрошених средстава
за дати период.
5. Извршени расходи народних посланика за службена путовања у
иностранство од 1. јануара до 31. децембра 2015. године.
Дневница за службено путовање у иностранство исплаћује се
народном посланику у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини
државних службеника и намештеника (''Сл. гласник РС'', број 98/07 –
пречишћен текст), док се сви остали трошкови службених путовања у
иностранство плаћају по приложеном рачуну.
Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника (''Службени гласник РС'', број 98/07 – пречишћен текст),
уређено је право на накнаду трошкова који настају у вези са службеним
путовањем у иностранство.
Извршени расходи за службена путовања народних посланика у
иностранство чине: издаци за куповину авио-карата за службена путовања у
иностранство, издаци за хотелски смештај и девизне дневнице без обзира да
ли су исплаћене као аконтације за службена путовања у иностранство или су
исплаћене по коначним обрачунима након поднетих извештаја о обављеним
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службеним путовањима, као и остали ванредни трошкови остварени на
службеном путовању у иностранству (путно-здравствено осигурање).
У складу са Уредбом о накнади трошкова државних службеника и
намештеника (''Сл. гласник РС'', број 98/07 – пречишћен текст), дневница за
службено путовање у иностранство исплаћује се народном посланику, док се
сви остали трошкови за службено путовање у иностранство плаћају по
приложеном рачуну. Уредбом о изменама и допунама Уредбе о накнади
трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (''Сл. гласник
РС'', број 84/15), донета 06. октобра 2015. године, са почетком важности од
14. октобра 2015. године, по којој је промењен износ дневнице за службени
пут у земљи на 150 динара и износ дневнице за службени пут у иностранство
на 15 евра за све земље, умањени су трошкови службених путовања.
У Прегледу извршених расхода народних посланика за службена
путовања у иностранство од 1. јануара до 31. децембра 2015. године (табела
5.) исказана је намена утрошених средстава за дати период.
6. Преглед извршених расхода за службена путовања народних
посланика у земљи и остали извршени расходи од 1. јануара до 31.
децембра 2015. године
Извршени расходи народних посланика за службена путовања у
земљи односе се на следеће врсте расхода: дневнице за службена путовања
у земљи, накнада трошкова превоза за службена путовања у земљи, накнада
трошкова смештаја за службена путовања у земљи, накнада превоза на
службеном путовању у земљи - јавни саобраћај.
1)
Дневницa за службена путовања у земљи - У складу са чланом
9. став 1. Уредбе о накнади трошкова државних службеника и намештеника
износи 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији. За
исплате од 1. фебруара 2015. године неопорезив је износ до 2.168 динара, за
целу дневницу. Преко овог износа ступањем на снагу Закона о изменама и
допунама закона о порезу на доходак грађана плаћа се порез по стопи од
10%. Социјални доприноси се не плаћају јер се ова накнада, без обзира на
износ, не сматра зарадом према важећим прописима.
Уредбом о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и
отпремнини државних службеника и намештеника (''Сл. гласник РС'', број
84/15), донета 06. октобра 2015. године, са почетком важности од 14. октобра
2015. године, по којој је промењен износ дневнице за службени пут у земљи
на 150 динара и износ дневнице за службени пут у иностранство на 15 евра
за све земље, умањени су трошкови службених путовања.
2)
Накнада трошкова смештаја за службена путовања у земљи према приложеном рачуну.
3)
Накнада трошкова превоза за службена путовања у земљи –
неопорезив износ до висине приложених рачуна превозника у јавном
саобраћају.
Остали извршени расходи народних посланика обухватају трошкове
паркирања приватних возила народних посланика за време одржавања
седница Народне скупштине, банкарских услуга и штампања визит карти.
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У Прегледу извршених расхода за службена путовања народних
посланика у земљи и осталих извршених расхода од 1. јануара до 31.
децембра 2015. године (табела 6.) исказана је намена утрошених средстава
за дати период.
Стручне службе
На функцији 130 – Опште услуге, Народна скупштина – Стручне
службе – Програм (пројекат) – Подршка раду Републичке изборне комисије
(2101/0002) за текуће расходе и издатке у периоду јануар – децембар 2015.
године, утрошена су средства у износу од 22.639.834 динара.
У поређењу са опредељеним средствима за ове намене Законом о
буџету Републике Србије за 2015. годину утрошено је 86,92% од укупно
опредељених средстава за ове намене.
На функцији 130 – Опште услуге, Народна скупштина – Стручне
службе – Програм (пројекат) – Стручна и административно – техничка
подршка раду посланика (2101/0003) за текуће расходе и издатке за
нефинансијску имовину у периоду јануар – децембар 2015. године, утрошена
су средства у износу од 918.353.740 динара.
У поређењу са опредељеним средствима за ове намене Законом о
буџету Републике Србије за 2015. годину утрошено је 80,25% од укупно
опредељених средстава за ове намене.
На економској класификацији 411 - Плате и додаци запослених,
исказана су утрошена средства за исплату плата запослених у Служби
Народне скупштине исплаћене у периоду јануар - децембар 2015. године. У
оквиру ове позиције исказани су додаци за продужени рад – прековремени
рад, боловање до 30 дана, годишњи одмор, плаћено одсуство, ноћни рад,
рад за празнике, додатак на плату за време рада на празник и додатак за
исхрану у складу са Одлуком о измени Одлуке Одбора за административнобуџетска и мандатно-имунитетска питања (22 Број: 120-2332/12 од 6. августа
2012. године).
Обрачун и исплата плата запослених врши се на основу Закона о
платама државних службеника и намештеника (“Службени гласник РС” број
62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007 и 99/2010) којим је утврђен коефицијент
за обрачун плата. Основица за обрачун плата запослених је јединствена и
утврђује се за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије.
Ступањем на снагу Закона о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) од 27.
октобра 2014. године, престаје да важи Закон о умањењу нето прихода лица
у јавном сектору и то од 01. новембра 2014. године, односно закључно са
исплатом плате и другог сталног примања за месец октобар 2014. године.
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
плата запослених у Служби Народне скупштине умањена је за 10%.
На економској класификацији 412 - Социјални доприноси на терет
пословавца, исказана су средства за социјалне доприносе на терет
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послодавца, која се, према важећим законским прописима обрачунавају и
исплаћују на бруто плате.
На економској класификацији 414 - Социјална давања
запосленима, исказана су средства за исплату накнада за породиље и
боловања преко 30 дана (која се након исплате рефундирају Народној
скупштини од стране надлежног органа) и средства за помоћ у лечењу или у
случају смрти запосленог или члана његове уже породице.
На економској класификацији 415 - Накнада за запослене, исказана
су средства за исплату накнада за превоз на посао и са посла запослених у
Служби Народне скупштине у висини цене претплатне карте у јавном
превозу, као и порез на износ појединачних накнада изнад неопорезивог
износа (међуградски превоз), који је прописан Законом о порезу на доходак
грађана.
На економској класификацији 416 - Накнаде члановима комисије,
исказана су утрошена средства по основу накнада за редован рад чланова
Републичке изборне комисије, Жалбене комисије и јубиларне награде које су
исплаћене запосленима у Служби Народне скупштине.
На економској класификацији 421 - Стални трошкови, исказани су
стални трошкови у које су укључени издаци за грејање, издаци за утрошену
електричну енергију, комуналне услуге, услуге комуникација (фиксни и
мобилни телефони), допринос за коришћење вода и други стални трошкови:
• утрошена електрична енергија
• централно грејање
• услуге водовода и канализације
• димњачарске услуге
• одвоз отпада/градска чистоћа
• услуге чишћења
• допринос за коришћење вода
• пошта
• радио телевизијска претплата
• телефон, телекс, телефакс

21.058.315
34.737.901
2.731.760
147.240
2.905.580
901.705
13.423
15.915
180.000
11.399.490

На економској класификацији 422 - Трошкови путовања, исказана
су утрошена средства за исплату дневница, накнада трошкова преноћишта и
путних трошкова возача и запослених у Служби Народне скупштине. У оквиру
ове позиције исказани су и издаци за куповину авио-карата за службена
путовања у иностранство, издаци за хотелски смештај и девизне дневнице.
На економској класификацији 423 - Услуге по уговору, исказани су
издаци за услуге превођења, услуге одржавања рачуноводственог софтвера,
услуге учења страних језика, котизације за стручне семинаре и саветовања,
услуге објављивања тендера и информативних огласа, услуге израде прес
клипинга, услуге репрезентације и издаци за исхрану лица која су радно
ангажована у објектима Народне скупштине (обезбеђење, бифеи, ресторани,
лекарска екипа) у данима када се одржавају седнице Народне скупштине, и
то:
• услуге превођења
• услуге образовања и усавршавања запослених
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• котизације за стручна саветовања, семинаре
• издаци за стручне испите
• услуге објављивања тендера и инф. огласа
• стручне услуге

500.650
120.000
381.532
11.149.669

На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање,
исказана су утрошена средства за текуће одржавање биротехничке опреме,
лифтова, дизел агрегата, противпожарних уређаја и апарата. У оквиру ове
позиције исказани су и расходи по основу утрошеног материјала и резервних
делова при сервисирању опреме.
На економској класификацији 426 - Материјал, исказани су издаци
за набавку административног материјала, материјала за чишћење и
одржавање хигијене, резервних делова за опрему, рачунарске козметике,
алата за потребе електричара, водоинсталатера и столара. У оквиру ове
позиције исказани су и издаци за набавку стручних часописа и претплате на
службене листове.
На економској класификацији 462 - Дотације међународним
организацијама (контрибуције), исказани су издаци за плаћање
контрибуција међународним организацијама које су до 1. јануара 2010.
године финансиране на терет Министарства спољних послова.
На економској класификацији 511 - Зграде и грађевински објекти,
приказују се утрошена средства за капитално одржавање пословних зграда и
пројеката.
На економској класификацији 512 - Машине и опрема, исказана су
утрошена средства за набавку рачунарске, електронске и остале
административне опреме.
Извршени расходи у 2015. години на овој позицији остварени су у
оквиру обима опредељених средстава за ове намене у Закону о буџету
Републике Србије, раздео 1 – Народна скупштина за 2015. годину.
На економској класификацији 515 - Нематеријална имовина,
исказана су утрошена средства за нематеријалну имовину, лиценце за
једногодишње коришћење рачунара и остали софтвери које користи Народна
скупштина.
Извршени расходи у наведеном периоду на овој позицији остварени су
у оквиру обима опредељених средстава за ове намене у Закону о буџету
Републике Србије, раздео 1 – Народна скупштина за 2015. годину.
Утрошена средства за период јануар – децембар на функцији 110 народни посланици, Програм (пројекат) 2101/0001 – Вршење посланичке
функције (табела 2/а) износе 555.945.473 динара, остатак неутрошених
средстава, за наведену функцију враћени су Буџету Републике Србије и
износе 55.482.527 динара.
Пренета средства за период јануар – децембар на функцији 130 –
Стручне службе, Програм (пројекат) 2101/0002 – Подршка раду Републичке
изборне комисије (табела 2/б) износе 22.639.834 динара, остатак
неутрошених средстава за наведену функцију враћени су Буџету Републике
Србије и износе 3.407.166 динара.
Утрошена средства за период јануар – децембар на функцији 130 –
Стручне службе, Програм (пројекат) 2101/0003 – Стручна и административно
– техничка подршка раду посланика (табела 2/ц) износе 918.353.740 динара,
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остатак неутрошених средстава за наведену функцију враћени су Буџету
Републике Србије и износе 225.975.260 динара.
Народна скупштина на обе функције, за сва три Програма (пројекта) у
2015. години имала расходе у укупном износу од 1.496.939.047 динара
Повраћај неутрошених средстава у Буџет Републике Србије износи
284.846.953 динара.
Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству
прописана је примена готовинске основе при вођењу пословних књига и
достављања извештаја буџетских корисника, те су извештаји о извршеним
расходима сачињени на основу плаћених расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2015. године.
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Табела 1.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

411 Плате, додаци и накнаде запослених

Извршени
расходи у периоду
јануар-децембар
2015. године

Апропријације
усвојене Законом о
буџету

Извршени
расходи у периоду
јануар-децембар
2015. године

Функција 130 - Опште услуге
(стручне службе)
Програм (пројекат) 2101/0003 Стручна и административно техничка подршка раду посланика

Апропријације
усвојене Законом
о буџету

Извршени
расходи у периоду
јануар-децембар
2015. године

% извршења

Апропријације
усвојене
Законом о
буџету

Функција 130 - Опште услуге (стручне
службе)
Програм (пројекат) 2101/0002 Подршка раду Републичке изборне
комисије

% извршења

ОПИС

% извршења

Економска
класификација

Економска класификација и Опис економске класификације

Функција 110 (народни посланици)
Програм (пројекат) 2101/0001 Вршење посланичке функције

275.000.000

236.766.096 86,10

0

0

0,00

411.752.000

370.536.554 89,99

49.226.000

40.220.636 81,71

0

0

0,00

73.706.000

66.482.876 90,20

413 Накнаде у натури

1.000.000

342.820 34,28

0

0

0,00

1.000

414 Социјална давања запосленима

1.000.000

-92.643

-9,26

0

0

0,00

3.500.000

2.001.990 57,20

415 Накнаде трошкова за запослене

5.000.000

2.047.224 40,94

0

0

0,00

18.000.000

17.960.348 99,78

21.565.940 95,23

5.000.000

1.742.097 34,84

412 Социјални доприноси на терет послодавца

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
417 Посланички додатак (паушал)
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

0

0

0,00

22.645.000

130.000.000

129.616.944 99,71

0

100.000

45.231 45,23

150.000.000
100.000

0

0

0

0,00

0,00

0

0,00

600.000

559.455 93,24

179.300.000

164.226.112 91,59

146.984.191 97,99

1.600.000

510.342 31,90

16.200.000

15.862.589 97,92

14.974 14,97

800.000

4.098

0,51

127.600.000

87.599.904 68,65

424 Специјализоване услуге

0

0

0,00

0

0

0,00

500.000

425 Текуће поправке и одржавање

0

0

0,00

0

0

0,00

77.000.000

50.195.510 65,19

426 Материјал

0

0

0,00

100.000

0

0,00

69.750.000

28.528.533 40,90

0

0

0,00

300.000

0

0,00

20.000.000

18.958.714 94,79

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали

1.000

0

0,00

1.000

0

0,00

1.000

0

0,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти

1.000
0

0
0

0,00

1.000

0

0,00

1.000

0

0,00

0,00

0

0

0,00

100.000.000

76.744.238 76,74

512 Машине и опрема

0

0

0,00

0

0

0,00

37.000.000

12.543.770 33,90

515 Нематеријална имовина

0

0

0,00

0

0

0,00

5.000.000

4.970.505 99,41

22.639.834 86,92 1.144.311.000

918.353.740 80,25

462

Дотације међународним органзацијама
(контрибуције)

СВЕГА

611.428.000

555.945.473 90,93

26.047.000

0

0,00

* (% извршења) подразумева Проценат извршења Скупштинског буџета у односу на апропријације усвојене Законом о буџету за 2015. годину

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

173

Табела 2/а.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ОСТАТАК НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ДО КРАЈА
БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ(ВРАЋЕНИХ У БУЏЕТ РС) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ, ФУНКЦИЈА 110 - НАРОДНИ
ПОСЛАНИЦИ
Програм (пројекат) 2101/0001- Вршење посланичке функције

Еконо
мска
класи
фикац
ија

0

Опис

Средства усвојена
Законом о буџету
РС за 2015. годину
(Текућа
апропријација)

1

2

И з в р ш е н и р а с х о д и у периоду
%
јануар - децембар 2015. године
извршења
расхода
Народна
скупштина

Остатак
У односу
неутрошених
на текућу
средстава до краја апроприја
буџетскецију
календарске године
(4=2-3)

3

4

5

Народна скупштина - Народни посланици
Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови
Програм (пројекат) 2101/0001 - Вршење посланичке функције
411 Плате, додаци и накнаде запослених

275.000.000

236.766.096

38.233.904

86,10

49.226.000

40.220.636

9.005.364

81,71

413 Накнаде у натури

1.000.000

342.820

657.180

34,28

414 Социјална давања запосленима

1.000.000

-92.643

1.092.643

-9,26

415 Накнаде трошкова за запослене (накнаде за одвојен живот и смештај изабраних

5.000.000

2.047.224

2.952.776

40,94

130.000.000

129.616.944

383.056

99,71

100.000

45.231

54.769

45,23

150.000.000

146.984.191

3.015.809

97,99

100.000

14.974

85.026

14,97

482 Порези, обавезне таксе и пенали

1.000

0

1.000

0,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000

0

1.000

0,00

611.428.000

555.945.473

55.482.527

90,93

412 Социјални доприноси на терет послодавца

лица)
417 Посланички додатак
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

Свега функција 110:

* (% извршења) подразумева Проценат извршења Скупштинског буџета у односу на апропријације усвојене Законом о буџету за 2015. годину
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Табела 2/б.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ОСТАТАК НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ ДО КРАЈА БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ(ВРАЋЕНИХ У БУЏЕТ РС) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015.
ГОДИНЕ, ФУНКЦИЈА 130 - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Програм (пројекат) 2101/0002- Подршка раду Републичке изборне комисије

0

Опис

Средства усвојена
Законом о буџету РС
за 2015. годину
(Текућа апропријација)

1

2

Народна скупштина - Стручне службе
Функција 130 - Опште услуге
Програм (пројекат) 2101/0002- Подршка раду
Републичке изборне комисије

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

%
извршења
расхода

(пренета средства)
Републичка
изборна Комисија

Остатак
неутрошених
средстава до краја
буџетскекалендарске
године
(4=2-3)

У односу на текућу
апропријацију

Економска класификација

Пренета средства РИК-у за извршење
расхода у периоду
јануар - децембар 2015. године

3

4

5

22.645.000

21.565.940

1.079.060

95,23

600.000

559.455

40.545

93,24

1.600.000

510.341

1.089.659

31,90

423 Услуге по уговору

800.000

4.098

795.903

0,51

426 Материјал

100.000

0

100.000

0,00

462 Дотације међународним органзацијама (контрибуције)

300.000

0

300.000

0,00

482 Порези, обавезне таксе и казне

1.000

0

1.000

0,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000

0

1.000

0,00

26.047.000

22.639.834

3.407.166

86,92

421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

Свега: Републичка изборна комисија

* (% извршења) подразумева Проценат извршења Скупштинског буџета у односу на апропријације усвојене Законом о буџету за 2015. годину
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Табела 2/ц.

0

Опис

1

Народна скупштина - Стручне службе
Функција 130 - Опште услуге
Програм (пројекат) 2101/0003- Стручна и административно - техничка подршка
раду посланика

411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
462 Дотације међународним органзацијама (контрибуције)
482 Порези, обавезне таксе и казне
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина

Свега функција 130:

Средства
усвојена Законом
о буџету РС за
2015. годину
(Текућа
апропријација)

2

И з в р ш е н и р а с х о д и у периоду
јануар - децембар 2015. године

%
извршења
расхода

Стручне службе

Остатак
неутрошених
средстава до краја
буџетскекалендарске године
(4=2-3)

У односу на
текућу
апропријацију

Економска класификација

РЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ОСТАТАК НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ДО КРАЈА
БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ(ВРАЋЕНИХ У БУЏЕТ РС) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ, ФУНКЦИЈА 130 - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Програм (пројекат) 2101/0003- Стручна и административно - техничка подршка раду посланика

3

4

5

411.752.000
73.706.000
1.000
3.500.000
18.000.000
5.000.000
179.300.000
16.200.000
127.600.000
500.000
77.000.000
69.750.000
20.000.000
1.000
1.000
100.000.000
37.000.000
5.000.000

370.536.554
66.482.876
0
2.001.990
17.960.348
1.742.097
164.226.112
15.862.589
87.599.904
0
50.195.510
28.528.533
18.958.714
0
0
76.744.238
12.543.770
4.970.505

41.215.446
7.223.124
1.000
1.498.010
39.652
3.257.903
15.073.888
337.411
40.000.096
500.000
26.804.490
41.221.467
1.041.286
1.000
1.000
23.255.762
24.456.230
29.495

89,99
90,20
0,00
57,20
99,78
34,84
91,59
97,92
68,65
0,00
65,19
40,90
94,79
0,00
0,00
76,74
33,90
99,41

1.144.311.000

918.353.740

225.957.260

80,25

* (% извршења) подразумева Проценат извршења Скупштинског буџета у односу на апропријације усвојене Законом о буџету за 2015. годину
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Табела 3

ПРЕГЛЕД ПЛАТА (НЕТО И БРУТО) И ПОСЛАНИЧКОГ ДОДАТКА - ПАУШАЛ (НЕТО И БРУТО) НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ
411111 Плате по основу цене рада

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
ПОСЛАНИЧКА ГРУПА
10 Нето

222115 Посланичка група Нова Србија

3.469.551,60

11 Порез

432.323,37

12 ПИО

681.975,64

13 Здравствено
осигурање

250.869,65

411111 Плате по
основу цене рада
14
Незапосленост

36.534,41

4.871.254,67

412111 Допринос
за пензијско и
инвалидско
осигурање

412211
Допринос за
здравствено
осигурање

412311
Допринос за
незапосленост

12 ПИО

13 Здравствено
осигурање

14
Незапосленост

584.550,55

250.869,65

36.534,41

10002 Грујић Младен

417111 Посланички додатак
10 Нето

11 Порез

417111
Посланички
додатак

Свега

12 ПИО

1.967.040,00

497.985,12

647.380,80

3.112.405,92

8.855.615,20

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10047 Ђерић Злата

849.077,76

105.468,83

166.837,06

61.372,28

8.937,69

1.191.693,62

143.003,19

61.372,28

8.937,69

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.923.741,10

10194 Маркићевић Мирослав

945.679,39

119.249,39

186.129,93

68.469,22

9.971,29

1.329.499,22

159.539,91

68.469,22

9.971,29

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.086.213,96

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10641 Јовановић Драган
10672 Станојевић Велимир

827.495,63

102.390,08

162.526,82

59.786,64

8.706,77

1.160.905,94

139.308,72

59.786,64

8.706,77

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.887.442,39

10860 Филиповски Дубравка

847.298,82

105.215,07

166.481,83

61.241,51

8.918,66

1.189.155,89

142.698,73

61.241,51

8.918,66

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.920.749,11

222116 Посланичка група ПУПС

8.681.365,46

1.167.009,98

1.790.523,83

582.541,92

84.836,27

12.306.277,46

1.357.379,95

582.541,92

84.836,27

3.934.080,00

995.970,24

1.294.761,60

6.224.811,84

20.555.847,44

840.882,06

104.299,72

165.200,26

60.770,07

8.850,03

1.180.002,14

141.600,27

60.770,07

8.850,03

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.909.956,83

1.181.090,59

152.831,58

233.144,98

85.764,00

12.489,90

1.665.321,05

199.838,53

85.764,00

12.489,90

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.482.147,80

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10076 Чолаковић Момо
10241 Арсеновић Константин
10735 Кркобабић Милан
10738 Пауновић Вера

828.042,01

102.468,02

162.635,94

59.826,78

8.712,61

1.161.685,36

139.402,26

59.826,78

8.712,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.888.361,33

10740 Стошић Милорад

927.483,53

116.653,69

182.495,89

67.132,38

9.776,56

1.303.542,05

156.425,10

67.132,38

9.776,56

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.055.610,41

10769 Ковачевић Борисав

911.638,51

114.393,33

179.331,41

65.968,32

9.607,08

1.280.938,65

153.712,67

65.968,32

9.607,08

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.028.961,04

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10810 Петровић Мира
90001 Кораћ Милан

824.763,73

102.000,37

161.981,22

59.585,94

8.677,56

1.157.008,82

138.841,07

59.585,94

8.677,56

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.882.847,71

90019 Вељковић Јелисавета

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90095 Станковић Мирољуб

895.246,99

112.055,11

176.057,81

64.764,11

9.431,65

1.257.555,67

150.906,71

64.764,11

9.431,65

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.001.392,46

90107 Ћорилић Милена

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90266 Банац Гроздана

628.700,76

159.164,76

206.914,20

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.513.514,04

16.692.279,34

2.156.967,91

3.366.677,42

8.196.000,00

2.074.938,00

2.697.420,00

12.968.358,00

40.540.798,17

10023 Ружић Бранко

857.000,27

106.599,07

168.419,41

61.954,31

9.022,48

1.202.995,54

144.359,47

61.954,31

9.022,48

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.937.066,12

10030 Петронијевић Милисав

751.821,73

93.489,27

147.744,78

54.349,00

7.914,92

1.055.319,70

126.638,39

54.349,00

7.914,92

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.762.956,33

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.954.169,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

222117 Посланичка група СПС

994.779,72
1.159.077,81

168.797,88

23.543.800,36

2.700.764,12

1.159.077,81

168.797,88

10094 Ђукић Дејановић Славица
10098 Милићевић Ђорђе

867.169,57

108.049,75

170.450,33

62.701,40

9.131,25

1.217.502,30

146.100,25

62.701,40

9.131,25

10134 Бајатовић Душан
10164 Михајловић Милетић

848.258,19

105.351,92

166.673,38

61.312,05

8.928,92

1.190.524,46

142.862,91

61.312,05

8.928,92

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.922.362,66

10259 Раденковић Дејан

829.681,15

102.701,84

162.963,30

59.947,20

8.730,14

1.164.023,63

139.682,87

59.947,20

8.730,14

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.891.118,16

10648 Мркоњић Милутин

936.721,28

117.971,51

184.340,80

67.811,09

9.875,41

1.316.720,09

158.006,43

67.811,09

9.875,41

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.071.147,34

10657 Вукомановић др Дијана

892.137,10

111.611,43

175.436,69

64.535,65

9.398,37

1.253.119,24

150.374,30

64.535,65

9.398,37

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.996.161,88

10662 Динић Ивана

828.042,01

102.468,02

162.635,94

59.826,78

8.712,61

1.161.685,36

139.402,26

59.826,78

8.712,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.888.361,33

10663 Драгаш Мирјана

873.296,44

108.923,78

171.673,90

63.151,48

9.196,84

1.226.242,44

147.149,11

63.151,48

9.196,84

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.964.474,19

10682 Спасојевић Сузана

821.212,26

101.493,76

161.271,94

59.325,02

8.639,60

1.151.942,58

138.233,13

59.325,02

8.639,60

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.876.874,65

10684 Јовановић Неђо

655.658,52

165.989,52

215.786,40

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.556.168,76

10698 Миладиновић Стефана

828.042,01

102.468,02

162.635,94

59.826,78

8.712,61

1.161.685,36

139.402,26

59.826,78

8.712,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.888.361,33

10771 Стевић Звонимир

863.010,45

107.456,41

169.619,73

62.395,85

9.086,76

1.211.569,20

145.388,31

62.395,85

9.086,76

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.947.174,44
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10806 Обрадовић проф др. Жарко

204.297,22

25.402,64

40.147,30

14.768,48

2.150,75

286.766,39

34.411,96

14.768,48

2.150,75

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

856.831,90

10894 Драгојевић Срђан

823.670,97

101.844,49

161.762,98

59.505,66

8.665,88

1.155.449,98

138.654,03

59.505,66

8.665,88

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.881.009,87

90022 Вукић Вања

844.433,53

104.806,34

165.909,54

61.030,98

8.888,04

1.185.068,43

142.208,22

61.030,98

8.888,04

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.915.929,99

90041 Латковић Милан

682.977,60

84.365,10

134.117,30

49.336,00

7.184,90

957.980,90

114.957,70

49.336,00

7.184,90

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.648.193,82

90050 Максимовић Синиша

821.485,45

101.532,73

161.326,50

59.345,09

8.642,52

1.152.332,29

138.279,90

59.345,09

8.642,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.334,12

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90058 Мараш Марјана
90066 Милосављевић Ненад

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

90104 Тончев Новица
10986 Чабаркапа Ђорђе
80736 Топић Гордана
222119 Посланичка група Уједињени
региони Србије
10085 Травар Миљевић Јелена
222123 Посланичка група Српска
напредна странка

820.939,07

101.454,79

161.217,38

59.304,95

8.636,68

1.151.552,87

138.186,36

59.304,95

8.636,68

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.876.415,18

820.665,88

101.415,82

161.162,82

59.284,88

8.633,76

1.151.163,16

138.139,59

59.284,88

8.633,76

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.875.955,71

101.726,42

12.633,22

19.987,95

7.352,71

1.070,79

142.771,09

17.132,53

7.352,71

1.070,79

168.327,12

101.726,42

12.633,22

19.987,95

7.352,71

1.070,79

142.771,09

17.132,53

7.352,71

1.070,79

168.327,12

85.019.823,85 11.173.970,70 17.343.739,70

5.829.338,74

848.874,27

120.215.747,26 13.581.556,88

5.829.338,74

848.874,27 44.557.786,00 11.280.459,14 14.664.600,18

10031 Поскурица Милета
10052 Тошковић Вучета

327.840,00
861.644,50

107.261,56

169.346,93

62.295,50

9.072,12

1.209.620,61

145.154,49

62.295,50

9.072,12

82.997,52

107.896,80

70.502.845,32 210.978.362,47
518.734,32

518.734,32

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.944.877,04

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

631.680,27

10091 Кнежевић Милан

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10112 Бечић Игор

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10059 Мартиновић Александар
10075 Мијатовић Предраг

10186 Антић Зоран

68.297,76

8.436,51

13.411,73

4.933,60

718,49

95.798,09

11.495,77

4.933,60

718,49

855.361,13

106.365,25

168.092,05

61.833,89

9.004,96

1.200.657,28

144.078,90

61.833,89

9.004,96

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.934.309,35

10187 Арсић Верољуб

1.044.336,29

133.323,16

205.833,08

75.717,18

11.026,79

1.470.236,50

176.428,37

75.717,18

11.026,79

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.252.143,16

10210 Шормаз Драган

864.103,21

107.612,29

169.837,97

62.476,13

9.098,48

1.213.128,08

145.575,35

62.476,13

9.098,48

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.949.012,36

10218 Бабић Зоран

917.610,53

115.245,33

180.524,13

66.407,10

9.670,95

1.289.458,04

154.734,98

66.407,10

9.670,95

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.039.005,39

10222 Максимовић Саша

840.882,06

104.299,72

165.200,26

60.770,07

8.850,03

1.180.002,14

141.600,27

60.770,07

8.850,03

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.909.956,83

10266 Алексић Ирена

826.949,25

102.312,14

162.417,70

59.746,50

8.700,93

1.160.126,52

139.215,18

59.746,50

8.700,93

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.886.523,45

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10653 Атлагић Марко
10664 Дрецун Милован

904.770,60

113.413,66

177.959,79

65.463,80

9.533,54

1.271.141,39

152.536,95

65.463,80

9.533,54

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.017.410,00

10665 Ђуровић Александра

911.937,12

114.435,95

179.391,03

65.990,25

9.610,22

1.281.364,57

153.763,77

65.990,25

9.610,22

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.029.463,13

10666 Илић - Стошић Биљана

828.042,01

102.468,02

162.635,94

59.826,78

8.712,61

1.161.685,36

139.402,26

59.826,78

8.712,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.888.361,33

10674 Томић Драган

237.776,98

34.844,68

55.437,40

20.956,89

2.991,95

352.007,90

47.458,89

20.956,89

2.991,95

10675 Пантић Пиља Биљана

655.658,52

165.989,52

215.786,40

10676 Мрдаковић-Тодоровић Љубица

845.062,49

104.896,03

166.035,19

61.077,19

8.894,73

1.185.965,63

142.315,86

61.077,19

8.894,73

10678 Николић Драган

655.658,52

165.989,52

215.786,40

1.037.434,44

423.415,63
327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.556.168,76

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.916.987,73

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.556.168,76

10685 Карић Драгомир

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10686 Карић Миланка

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

1.037.434,44

10690 Линта Миодраг

847.298,82

105.215,07

166.481,83

61.241,51

8.918,66

1.189.155,89

142.698,73

61.241,51

8.918,66

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.920.749,11

10692 Марјановић Мирјана

828.042,01

102.468,02

162.635,94

59.826,78

8.712,61

1.161.685,36

139.402,26

59.826,78

8.712,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.888.361,33

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10693 Марковић Весна
10696 Мијатовић Јелена

620.690,02

76.807,76

121.909,71

44.845,35

6.530,86

870.783,70

104.494,05

44.845,35

6.530,86

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.545.388,28

10701 Николић Душица

845.526,29

104.962,22

166.127,78

61.111,26

8.899,72

1.186.627,27

142.395,30

61.111,26

8.899,72

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.917.767,87

10702 Николић Миодраг

655.658,52

165.989,52

215.786,40

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.556.168,76

10704 Ристичевић Маријан

905.069,20

113.456,26

178.019,42

65.485,74

9.536,73

1.271.567,35

152.588,07

65.485,74

9.536,73

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.017.912,21

10706 Стојановић Момир

905.069,20

113.456,26

178.019,42

65.485,74

9.536,73

1.271.567,35

152.588,07

65.485,74

9.536,73

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.017.912,21
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10707 Стојмировић Љубиша

140.890,34

17.485,68

27.681,20

10.182,72

1.482,92

197.722,86

23.726,74

10.182,72

1.482,92

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

751.849,56

10717 Гојковић Маја

1.216.017,80

157.814,10

240.120,47

88.330,06

12.863,60

1.715.146,03

205.817,49

88.330,06

12.863,60

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.540.891,50

10728 Бојанић Зоран

827.495,63

102.390,08

162.526,82

59.786,64

8.706,77

1.160.905,94

139.308,72

59.786,64

8.706,77

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.887.442,39

10750 Муковић Мујо

854.268,37

106.209,33

167.873,77

61.753,61

8.993,24

1.199.098,32

143.891,82

61.753,61

8.993,24

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.932.471,31

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10752 Радојевић Александар
10753 Ковачевић Милан

829.681,15

102.701,84

162.963,30

59.947,20

8.730,14

1.164.023,63

139.682,87

59.947,20

8.730,14

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.891.118,16

10754 Сушец Жељко

827.495,63

102.390,08

162.526,82

59.786,64

8.706,77

1.160.905,94

139.308,72

59.786,64

8.706,77

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.887.442,39

10756 Јевтовић - Вукојичић Миланка

176.497,72

25.331,72

36.222,41

13.324,68

1.940,47

253.317,00

31.047,78

13.324,68

1.940,47

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

818.364,25

29.162,94

4.160,19

5.824,27

2.142,50

312,01

41.601,91

4.992,23

2.142,50

312,01

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

567.782,97

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10758 Обрадовић Јасмина
10759 Гирић Нинослав
10779 Блажић Бранислав

918.207,75

115.330,51

180.643,41

66.450,98

9.677,33

1.290.309,98

154.837,20

66.450,98

9.677,33

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.040.009,81

10801 Тодоровић С. Драган

843.887,15

104.728,40

165.800,42

60.990,84

8.882,20

1.184.289,01

142.114,68

60.990,84

8.882,20

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.915.011,05

10805 Берић Небојша

826.949,25

102.312,14

162.417,70

59.746,50

8.700,93

1.160.126,52

139.215,18

59.746,50

8.700,93

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.886.523,45

10807 Обрадовић Марија

905.069,20

113.456,26

178.019,42

65.485,74

9.536,73

1.271.567,35

152.588,07

65.485,74

9.536,73

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.017.912,21

10811 Пралица Зоран

528.742,01

75.426,81

105.597,54

38.844,81

5.657,01

754.268,18

90.512,17

38.844,81

5.657,01

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.408.016,49

10813 Ракић Катарина

847.298,82

105.215,07

166.481,83

61.241,51

8.918,66

1.189.155,89

142.698,73

61.241,51

8.918,66

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.920.749,11

10828 Томић Александра

712.211,62

89.219,86

140.075,44

51.527,74

7.504,04

1.000.538,70

120.064,64

51.527,74

7.504,04

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.698.369,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10843 Живковић Милинко
10844 Костић Радмило

826.402,87

102.234,20

162.308,58

59.706,36

8.695,09

1.159.347,10

139.121,64

59.706,36

8.695,09

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.885.604,51

10847 Ракоњац Весна

902.979,00

113.158,06

10905 Перић Слободан

823.670,97

101.844,49

177.602,01

65.332,16

9.514,40

1.268.585,63

152.230,23

65.332,16

9.514,40

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.014.396,74

161.762,98

59.505,66

8.665,88

1.155.449,98

138.654,03

59.505,66

8.665,88

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.881.009,87

10928 Нектаријевић Дејан

821.485,45

101.532,73

161.326,50

59.345,09

8.642,52

1.152.332,29

138.279,90

59.345,09

8.642,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.334,12

80731 Јанковић Душан

821.212,26

101.493,76

161.271,94

59.325,02

8.639,60

1.151.942,58

138.233,13

59.325,02

8.639,60

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.876.874,65

90000 Алексић Драган

821.485,45

101.532,73

161.326,50

59.345,09

8.642,52

1.152.332,29

138.279,90

59.345,09

8.642,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.334,12

90002 Анастасов Адриана

820.665,88

101.415,82

161.162,82

59.284,88

8.633,76

1.151.163,16

138.139,59

59.284,88

8.633,76

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.875.955,71

90004 Андрић Мирјана

619.255,68

156.773,64

203.805,72

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.498.569,36

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

979.835,04

90006 Баришић Драгана
90008 Костић Владета

68.297,76

8.458,33

13.415,55

4.935,00

718,69

95.825,33

11.499,04

4.935,00

718,69

27.320,00

6.916,46

8.991,40

43.227,86

156.205,92

90009 Бероња Љиљана

502.754,65

62.142,29

98.733,54

36.319,83

5.289,31

705.239,62

84.628,76

36.319,83

5.289,31

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.350.211,84

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90011 Бирманчевић Бобан
90013 Крлић Мирко

826.129,68

102.195,23

162.254,02

59.686,29

8.692,17

1.158.957,39

139.074,87

59.686,29

8.692,17

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.885.145,04

90014 Богатиновић Жарко

821.485,45

101.532,73

161.326,50

59.345,09

8.642,52

1.152.332,29

138.279,90

59.345,09

8.642,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.334,12

90018 Васиљевић Братимир

820.392,69

101.376,85

161.108,26

59.264,81

8.630,84

1.150.773,45

138.092,82

59.264,81

8.630,84

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.875.496,24

90021 Влаховић Соња

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90023 Вукмирица Светислав

831.593,48

102.974,63

163.345,22

60.087,69

8.750,65

1.166.751,67

140.010,19

60.087,69

8.750,65

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.894.334,52

90024 Вучетић Јездимир

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90025 Гвозденовић др Слободан
90027 Димитров Владица

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90029 Ђоковић Мирјана

821.212,26

101.493,76

161.271,94

59.325,02

8.639,60

1.151.942,58

138.233,13

59.325,02

8.639,60

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.876.874,65

90030 Ђукановић Владимир

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90031 Ђурица Милан

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90032 Ђуришић Живан

943.328,67

118.914,07

185.660,38

68.296,55

9.946,05

1.326.145,72

159.137,52

68.296,55

9.946,05

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.082.260,16

90036 Зиндовић Драгољуб

821.485,45

101.532,73

161.326,50

59.345,09

8.642,52

1.152.332,29

138.279,90

59.345,09

8.642,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.334,12

90037 Лакатош Љибушка

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59
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90040 Зорић Гордана

750.481,70

92.744,88

147.380,40

90042 Исаиловић Обрад

655.658,52

165.989,52

215.786,40

29.694,68

3.677,54

5.832,85

90045 Лукић Младен

821.758,64

101.571,70

90046 Лутовац Виолета

821.758,64

101.571,70

90043 Јаблановић Александар

54.214,93

7.895,41

1.052.717,32

126.326,09

54.214,93

7.895,41

1.037.434,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.759.888,07

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.556.168,76

2.145,65

312,47

41.663,19

4.999,58

2.145,65

312,47

11.878,00

3.007,08

3.909,22

18.794,30

67.915,19

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.556.168,76

90048 Јевтић Јовица
90051 Јовић Радослав

655.658,52

165.989,52

215.786,40

90052 Јовичић Александар

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

1.582,00

670,12

3.129,98

1.151,39

167,68

6.701,17

2.682,84

1.151,39

167,68

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

529.437,40

90054 Јозић Зоран

821.485,45

101.532,73

161.326,50

59.345,09

8.642,52

1.152.332,29

138.279,90

59.345,09

8.642,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.334,12

90055 Јоловић Никола

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90056 Малушић Љиљана

840.869,28

104.297,94

165.197,74

60.769,20

8.849,88

1.179.984,04

141.598,10

60.769,20

8.849,88

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.909.935,54

90057 Ковачевић Горан

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90059 Ковачевић Дејан

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90053 Малетић Александра

1.037.434,44

90060 Марковић Александар

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90062 Матић Верољуб

820.392,69

101.376,85

161.108,26

59.264,81

8.630,84

1.150.773,45

138.092,82

59.264,81

8.630,84

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.875.496,24

90063 Милекић Зоран

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90064 Милетић Милија

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90065 Милојевић Милосав

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90067 Милошевић Владан

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90068 Милошевић Невенка

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.912.254,23

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90069 Мирковић Саша
90070 Митровић Ненад

842.248,01

104.494,57

165.473,06

60.870,42

8.864,68

1.181.950,74

141.834,07

60.870,42

8.864,68

90071 Мићин Жарко
90073 Стојиљковић Ивана

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

90074 Николић Миљана
90075 Татомир Небојша

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90076 Николић Ненад

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90077 Тошанић Милош
90078 Николић - Танасијевић Надица

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90080 Николић Сања

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90081 Новаковић Милан

821.212,26

101.493,76

161.271,94

59.325,02

8.639,60

1.151.942,58

138.233,13

59.325,02

8.639,60

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.876.874,65

90082 Орлић Владимир

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90084 Пајовић Александар

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90085 Пауљескић Оливера

865.742,36

107.846,12

170.165,33

62.596,55

9.116,04

1.215.466,40

145.855,92

62.596,55

9.116,04

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.951.769,23

90086 Пауновић Драган

923.112,49

116.030,17

181.622,93

66.811,26

9.729,80

1.297.306,65

155.676,78

66.811,26

9.729,80

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.048.258,81

90088 Петковић Владимир

175.194,47

25.430,20

37.763,05

13.891,41

2.023,01

254.302,14

32.368,32

13.891,41

2.023,01

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

821.319,20

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90090 Петровић Небојша
90091 Пешић Оливера

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90092 Радичевић Далибор

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90094 Савовић Биљана

821.485,45

101.532,73

161.326,50

59.345,09

8.642,52

1.152.332,29

138.279,90

59.345,09

8.642,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.334,12

90096 Стојковић Велибор

843.340,77

104.650,46

165.691,30

60.950,70

8.876,36

1.183.509,59

142.021,14

60.950,70

8.876,36

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.914.092,11

90098 Томашевић Дамњановић Тања

840.869,28

104.297,94

165.197,74

60.769,20

8.849,88

1.179.984,04

141.598,10

60.769,20

8.849,88

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.909.935,54

90099 Стевановић Милан

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59
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90101 Стојковић Душица

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90102 Ступар Душан

836.784,21

103.715,17

164.381,86

60.469,02

8.806,16

1.174.156,42

140.898,78

60.469,02

8.806,16

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.903.064,70

90103 Тошић Велинка

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90105 Турк Милена

883.945,32

110.442,85

173.800,65

63.933,80

9.310,80

1.241.433,42

148.972,01

63.933,80

9.310,80

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.982.384,35

90110 Цветановић Милорад

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90111 Шарац Сузана

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90112 Шушњар Катарина

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90113 Пантић Крстимир

824.490,54

101.961,40

161.926,66

59.565,87

8.674,64

1.156.619,11

138.794,31

59.565,87

8.674,64

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.882.388,25

90262 Бабић Владо

821.485,45

101.532,73

161.326,50

59.345,09

8.642,52

1.152.332,29

138.279,90

59.345,09

8.642,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.334,12

90264 Јевтић Ивица

821.485,45

101.532,73

161.326,50

59.345,09

8.642,52

1.152.332,29

138.279,90

59.345,09

8.642,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.334,12

90353 Прибојац Јелисавета

260.638,25

37.180,92

52.053,30

19.148,15

2.788,55

371.809,17

44.617,10

19.148,15

2.788,55

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

957.097,29

90354 Лакетић Дарко

823.124,59

101.766,55

161.653,86

59.465,52

8.660,04

1.154.670,56

138.560,51

59.465,52

8.660,04

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.880.090,95

90359 Вукадиновић Горан

820.939,07

101.454,79

161.217,38

59.304,95

8.636,68

1.151.552,87

138.186,36

59.304,95

8.636,68

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.876.415,18

11003 Филиповић Ана

819.846,31

101.298,91

160.999,14

59.224,67

8.625,00

1.149.994,03

137.999,28

59.224,67

8.625,00

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.874.577,30

90087 Перановић др Александар

100.680,76

16.870,15

35.985,46

13.237,50

1.927,80

168.701,67

30.844,68

13.237,50

1.927,80

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

733.445,97

10993 Јанковић Бранка

885.138,96

110.613,10

174.039,09

64.021,52

9.323,55

1.243.136,22

149.176,38

64.021,52

9.323,55

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.984.391,99

10997 Половина Драган

820.392,69

101.376,85

161.108,26

59.264,81

8.630,84

1.150.773,45

138.092,82

59.264,81

8.630,84

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.875.496,24

10996 Младеновић Горан

819.846,31

101.298,91

160.999,14

59.224,67

8.625,00

1.149.994,03

137.999,28

59.224,67

8.625,00

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.874.577,30

11017 Маринковић Горјана

783.939,51

96.846,90

153.945,16

56.629,82

8.247,11

1.099.608,50

131.953,01

56.629,82

8.247,11

313.586,00

79.388,90

103.205,60

496.180,50

1.792.618,94

274.442,00

69.479,02

90.322,76

434.243,78

434.243,78

655.658,52

165.989,52

215.786,40

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.556.168,76

11.107.942,41

1.555.622,63

2.357.712,28

708.544,17

103.186,09

15.833.007,58

1.650.976,58

708.544,17

103.186,09

5.245.440,00

1.327.960,32

1.726.348,80

8.299.749,12

26.595.463,54

553.774,98

69.496,80

108.936,36

40.073,02

5.835,86

778.117,02

93.374,04

40.073,02

5.835,86

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.436.134,26

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.556.168,76

11020 Ранчић Бранимир
90263 Симић др Весна
222124 Посланичка група Демократска
странка
10004 Јерков Александра

1.037.434,44

10015 Милисављевић др Душан
10139 Вучковић Наташа

655.658,52

165.989,52

215.786,40

1.037.434,44

10148 Јовановић Иван

863.858,48

107.577,37

169.789,09

62.458,14

9.095,89

1.212.778,97

145.533,44

62.458,14

9.095,89

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.948.600,76

10159 Марјановић Весна

919.103,58

115.458,28

180.822,33

66.516,80

9.686,90

1.291.587,89

154.990,53

66.516,80

9.686,90

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.041.516,44

10163 Мићуновић др Драгољуб

868.474,36

108.235,82

170.710,93

62.797,25

9.145,24

1.219.363,60

146.323,62

62.797,25

9.145,24

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.956.364,03

10209 Чомић Гордана

1.040.000,14

132.704,61

204.967,14

75.398,66

10.980,39

1.464.050,94

175.686,07

75.398,66

10.980,39

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.244.850,38

10253 Николић Дејан

860.437,44

107.089,36

169.105,83

62.206,77

9.059,25

1.207.898,65

144.947,85

62.206,77

9.059,25

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.942.846,84

10270 Шутановац Драган

871.898,70

108.724,38

171.394,75

63.048,79

9.181,89

1.224.248,51

146.909,82

63.048,79

9.181,89

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.962.123,33

10645 Мартиновић Весна

655.658,52

165.989,52

215.786,40

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.556.168,76

10720 Божовић Балша

828.042,01

102.468,02

162.635,94

59.826,78

8.712,61

1.161.685,36

139.402,26

59.826,78

8.712,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.888.361,33

10816 Стефановић Борислав

937.322,04

118.057,16

184.460,81

67.855,22

9.881,81

1.317.577,04

158.109,24

67.855,22

9.881,81

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.072.157,63

90049 Јовановић Јована

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90061 Марковић Јован

410.196,36

50.688,39

80.554,18

29.632,42

4.315,37

575.386,72

69.046,37

29.632,42

4.315,37

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.197.115,20

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

1.037.434,44

90106 Ћирић Горан
90108 Ћоровић Аида
222125 Посланичка група
Социјалдемократска партија Србије

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

7.602.782,64

947.587,22

1.494.446,63

549.742,75

80.059,76

10.674.619,00

1.280.954,38

549.742,75

80.059,76

3.278.400,00

829.975,20

1.078.968,00

5.187.343,20

17.772.719,09

10200 Омеровић Мехо

945.679,39

119.249,39

186.129,93

68.469,22

9.971,29

1.329.499,22

159.539,91

68.469,22

9.971,29

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.086.213,96

10271 Бауер др Иван

823.670,97

101.844,49

161.762,98

59.505,66

8.665,88

1.155.449,98

138.654,03

59.505,66

8.665,88

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.881.009,87

1.010.981,53

128.565,00

199.171,68

73.266,70

10.669,91

1.422.654,82

170.718,61

73.266,70

10.669,91

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.196.044,36

902.979,00

113.158,06

177.602,01

65.332,16

9.514,40

1.268.585,63

152.230,23

65.332,16

9.514,40

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.014.396,74

10695 Маринковић проф. др Владимир
10697 Мијатовић Милорад
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90007 Бачевац Муамер

614.679,84

75.950,41

120.709,39

44.403,80

6.466,61

862.210,05

103.465,20

44.403,80

6.466,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.535.279,98

90010 Бесаровић Весна

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90012 Бићанин Милена

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90016 Бошњак Бранка

831.047,10

102.896,69

163.236,10

60.047,55

8.744,79

1.165.972,23

139.916,67

60.047,55

8.744,79

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.893.415,56

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

90033 Ђуровић Бранко
90072 Несторовић Љиљана
222126 Посланичка група Јединствена
Србија

830.227,53

102.779,78

163.072,42

59.987,34

8.736,00

1.164.803,07

139.776,39

59.987,34

8.736,00

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.892.037,12

4.377.590,03

543.671,63

860.145,49

316.410,59

46.079,20

6.143.896,94

737.267,76

316.410,59

46.079,20

2.294.880,00

580.982,64

755.277,60

3.631.140,24

10.874.794,73

938.214,28

118.184,51

184.638,95

67.920,74

9.891,41

1.318.849,89

158.262,03

67.920,74

9.891,41

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.073.658,39

10731 Вујић Војислав

828.042,01

102.468,02

162.635,94

59.826,78

8.712,61

1.161.685,36

139.402,26

59.826,78

8.712,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.888.361,33

10732 Косанић Ђорђе

828.042,01

102.468,02

162.635,94

59.826,78

8.712,61

1.161.685,36

139.402,26

59.826,78

8.712,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.888.361,33

10733 Стојановић Невена

828.042,01

102.468,02

162.635,94

59.826,78

8.712,61

1.161.685,36

139.402,26

59.826,78

8.712,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.888.361,33

90015 Кружевић Срђан

133.491,08

16.511,36

26.217,66

9.644,35

1.404,52

187.268,97

22.472,28

9.644,35

1.404,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

739.524,44

90047 Јевђић Марија

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

518.734,32

10065 Петровић Петар

10086 Марковић Драган
222127 Посланичка група Лига
социјалдемократа Војводине

4.599.911,41

572.181,40

903.986,20

332.537,77

48.427,96

6.457.044,74

774.845,38

332.537,77

48.427,96

1.967.040,00

497.985,12

647.380,80

3.112.405,92

10.725.261,77

10104 Чанак Ненад

930.450,56

117.076,94

183.088,45

67.350,40

9.808,33

1.307.774,68

156.932,95

67.350,40

9.808,33

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.060.600,68

10221 Костреш Бојан

866.307,81

107.926,79

170.278,26

62.638,07

9.122,09

1.216.273,02

145.952,73

62.638,07

9.122,09

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.952.720,23

10230 Папуга Олена

840.882,06

104.299,72

165.200,26

60.770,07

8.850,03

1.180.002,14

141.600,27

60.770,07

8.850,03

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.909.956,83

10669 Стојшић Ђорђе

299.916,25

37.047,28

58.894,99

21.664,94

3.155,11

420.678,57

50.481,43

21.664,94

3.155,11

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.014.714,37

90035 Лазић Нада

840.869,28

104.297,94

165.197,74

60.769,20

8.849,88

1.179.984,04

141.598,10

60.769,20

8.849,88

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.909.935,54

821.485,45

101.532,73

161.326,50

59.345,09

8.642,52

1.152.332,29

138.279,90

59.345,09

8.642,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.334,12

4.951.663,91

700.554,45

1.060.080,76

310.579,63

45.230,15

7.068.108,90

723.680,97

310.579,63

45.230,15

1.967.040,00

497.985,12

647.380,80

3.112.405,92

11.260.005,57

10018 Чикириз Мирко

840.882,06

104.299,72

165.200,26

60.770,07

8.850,03

1.180.002,14

141.600,27

60.770,07

8.850,03

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.909.956,83

10245 Гојковић Жика

840.882,06

104.299,72

165.200,26

60.770,07

8.850,03

1.180.002,14

141.600,27

60.770,07

8.850,03

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.909.956,83

10248 Југовић Александар

925.374,27

116.352,82

182.074,65

66.977,43

9.754,01

1.300.533,18

156.063,99

66.977,43

9.754,01

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.052.062,93

10252 Чотрић Александар

867.108,36

108.040,97

170.438,13

62.696,90

9.130,64

1.217.415,00

146.089,77

62.696,90

9.130,64

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.954.066,63

90261 Чапо Дејан
222129 Посланичка група Српски покрет
обнове – Демохришћанска странка
Србије

10718 Батић Олгица

655.658,52

165.989,52

215.786,40

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.556.168,76

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

5.146.343,85

640.213,62

1.011.383,33

372.044,50

54.181,36

7.224.166,66

866.899,99

372.044,50

54.181,36

1.967.040,00

497.985,12

647.380,80

3.112.405,92

11.629.698,43

10069 Фремонд Арпад

860.437,44

107.089,36

169.105,83

62.206,77

9.059,25

1.207.898,65

144.947,85

62.206,77

9.059,25

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.942.846,84

10136 Варга Ласло

864.910,08

107.727,39

169.999,11

62.535,40

9.107,14

1.214.279,12

145.713,45

62.535,40

9.107,14

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.950.369,43

10165 Пастор Балинт

923.881,24

116.139,83

181.776,47

66.867,74

9.738,05

1.298.403,33

155.808,39

66.867,74

9.738,05

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.049.551,83

10185 Ковач Елвира

847.314,44

105.217,32

166.484,92

61.242,65

8.918,87

1.189.178,20

142.701,37

61.242,65

8.918,87

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.920.775,41

10671 Пек Золтан

828.042,01

102.468,02

162.635,94

59.826,78

8.712,61

1.161.685,36

139.402,26

59.826,78

8.712,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.888.361,33

90020 Вичек Анамарија

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

2.939.739,76

364.673,92

577.550,34

212.455,96

30.940,31

4.125.360,29

495.043,25

212.455,96

30.940,31

1.311.360,00

331.990,08

431.587,20

2.074.937,28

6.938.737,09

10021 Веселиновић др Јанко

667.808,53

83.523,95

131.319,01

48.306,62

7.034,94

937.993,05

112.559,19

48.306,62

7.034,94

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.624.628,12

90034 Живковић Зоран

842.794,39

104.572,52

165.582,18

60.910,56

8.870,52

1.182.730,17

141.927,60

60.910,56

8.870,52

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.913.173,17

90083 Павићевић Владимир

608.470,96

75.161,63

119.486,33

43.953,90

6.401,09

853.473,91

102.416,87

43.953,90

6.401,09

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.524.980,09

820.665,88

101.415,82

161.162,82

59.284,88

8.633,76

1.151.163,16

138.139,59

59.284,88

8.633,76

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.875.955,71

4.262.099,29

529.906,23

837.554,02

308.100,23

44.869,02

5.982.528,79

717.903,47

308.100,23

44.869,02

1.639.200,00

414.987,60

539.484,00

2.593.671,60

9.647.073,11

90005 Косорић Љиљана
222130 Посланичка група Савез
војвођанских Мађара

222132 Самостални народни посланици

90089 Петрић Милан
222134 Посланичка група СДА Санџака ПДД
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10100 Халими Риза

864.910,08

107.727,39

169.999,11

62.535,40

9.107,14

1.214.279,12

145.713,45

62.535,40

9.107,14

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.950.369,43

10757 Имамовић Енис

827.495,63

102.390,08

162.526,82

59.786,64

8.706,77

1.160.905,94

139.308,72

59.786,64

8.706,77

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.887.442,39

90026 Даздаревић Сабина

812.408,06

100.415,95

159.544,75

58.689,66

8.547,06

1.139.605,48

136.752,68

58.689,66

8.547,06

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.862.329,20

90079 Камбери Шаип

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

935.526,88

117.801,11

184.102,28

67.723,37

9.862,61

1.315.016,25

157.801,95

67.723,37

9.862,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.069.138,50

8.650.994,56

1.081.819,97

1.719.885,53

632.672,12

92.136,75

12.177.508,93

1.474.187,80

632.672,12

92.136,75

3.592.580,00

909.514,49

1.182.369,10

5.684.463,59

20.060.969,19

10017 Каравидић Бранка

840.882,06

104.299,72

165.200,26

60.770,07

8.850,03

1.180.002,14

141.600,27

60.770,07

8.850,03

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.909.956,83

10063 Ђуришић Марко

937.019,88

118.014,11

184.400,43

67.833,02

9.878,61

1.317.146,05

158.057,55

67.833,02

9.878,61

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.071.649,55

10099 Хасановић-Кораћ Биљана

798.264,24

99.091,06

156.841,08

57.695,08

8.402,22

1.120.293,68

134.435,26

57.695,08

8.402,22

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.839.560,56

10273 Хомен Слободан

843.340,77

104.650,46

165.691,30

60.950,70

8.876,36

1.183.509,59

142.021,14

60.950,70

8.876,36

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.914.092,11

10498 Богдановић С. Горан

894.800,20

111.991,38

175.968,56

64.731,25

9.426,86

1.256.918,25

150.830,17

64.731,25

9.426,86

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.000.640,85

10725 Карић Иван

847.298,82

105.215,07

166.481,83

61.241,51

8.918,66

1.189.155,89

142.698,73

61.241,51

8.918,66

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.920.749,11

10747 Маловић Снежана

731.009,51

91.001,30

143.672,35

52.850,92

7.696,70

1.026.230,78

123.147,71

52.850,92

7.696,70

278.167,00

70.422,07

91.548,71

440.137,78

1.650.063,89

10809 Петровић Душан

854.541,56

106.248,31

167.928,34

61.773,68

8.996,17

1.199.488,06

143.938,59

61.773,68

8.996,17

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.932.930,82

10846 Сенић Александар

905.367,80

113.498,86

178.079,05

65.507,68

9.539,92

1.271.993,31

152.639,19

65.507,68

9.539,92

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

2.018.414,42

90017 Брадић Благоје

821.758,64

101.571,70

161.381,06

59.365,16

8.645,44

1.152.722,00

138.326,67

59.365,16

8.645,44

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

1.877.793,59

90100 Стојадиновић Нинослав

176.711,08

26.238,00

54.241,27

19.953,05

2.905,78

280.049,18

46.492,52

19.953,05

2.905,78

327.840,00

82.997,52

107.896,80

518.734,32

868.134,85

36.013,00

9.117,22

11.852,39

56.982,61

56.982,61

90109 Угљанин др Сулејман
222133 Посланичка група Борис Тадић Социјалдемократска странка, Заједно за
Србију, Зелени Србије

10262 Маринковић Мирослав
Свега

167.603.814,53 21.879.136,25 34.025.649,12 11.572.268,55 1.685.224,22
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236.766.092,67 26.963.143,61 11.572.268,55 1.685.224,22 81.917.886,00 20.738.718,19 26.960.339,68 129.616.943,87 406.603.672,92

183

Табела 4.

НАКНАДЕ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА ОСТВАРЕНЕ ПО ОДЛУКАМА АДМИНИСТРАТИВНОГ ОДБОРА ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ, ПО ПОСЛАНИЧКИМ ГРУПАМА
415111 Накнаде
трошкова за одвојен
живот од породице

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
ПОСЛАНИЧКА ГРУПА
10 Нето

11 Порез

415111
Накнаде
трошкова
за одвојен
живот од
породице

415113
Накнаде
трошкова за
смештај
изабраних,
постављених
13
14
и
Здравствено
Незапосленост
именованих
осигурање
лица

415113 Накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и
именованих лица

10 Нето

11 Порез

12 ПИО

422131
Трошкови
смештаја
на
службеном
путу

222115 Посланичка група Нова Србија

422194 Накнада за употребу
сопственог возила

10 Нето

11 Порез

422194 Накнада
за употребу
сопственог
возила

Укупно

2.404.711,30

233.323,58

2.638.034,88

2.638.034,88

10047 Ђерић Злата

733.589,50

73.190,05

806.779,55

806.779,55

10194 Маркићевић Мирослав

619.534,50

60.523,04

680.057,54

680.057,54

10641 Јовановић Драган

343.863,80

30.796,98

374.660,78

374.660,78

10672 Станојевић Велимир

707.723,50

68.813,51

776.537,01

776.537,01

3.279.621,00

311.946,32

3.591.567,32

3.591.567,32

10076 Чолаковић Момо

538.962,00

51.221,33

590.183,33

590.183,33

10738 Пауновић Вера

341.751,80

29.942,75

371.694,55

371.694,55

222116 Посланичка група ПУПС

10740 Стошић Милорад

790.141,00

79.473,55

869.614,55

869.614,55

90001 Кораћ Милан

147.318,00

12.384,43

159.702,43

159.702,43

90019 Вељковић Јелисавета

408.584,60

37.271,97

445.856,57

445.856,57

90095 Станковић Мирољуб

722.748,00

72.687,88

795.435,88

795.435,88

90107 Ћорилић Милена

330.115,60

28.964,41

359.080,01

359.080,01

6.790.224,30

659.344,27

7.449.568,57

7.452.568,57

10094 Ђукић Дејановић Славица

505.763,50

48.578,49

554.341,99

554.341,99

10098 Милићевић Ђорђе

490.109,80

46.741,53

536.851,33

536.851,33

10164 Михајловић Милетић

610.573,50

59.521,61

670.095,11

670.095,11

10259 Раденковић Дејан

145.061,00

11.560,90

156.621,90

156.621,90

10662 Динић Ивана

824.784,00

83.927,56

908.711,56

908.711,56

222.842,76

17.698,76

240.541,52

243.541,52

10684 Јовановић Неђо

728.171,50

72.588,05

800.759,55

800.759,55

10771 Стевић Звонимир

602.079,00

59.182,56

661.261,56

661.261,56

90041 Латковић Милан

374.555,40

33.515,04

408.070,44

408.070,44

90050 Максимовић Синиша

683.525,16

67.541,47

751.066,63

751.066,63

90058 Мараш Марјана

499.812,48

47.660,50

547.472,98

547.472,98

90104 Тончев Новица

947.963,70

101.114,63

1.049.078,33

1.049.078,33

80736 Топић Гордана

154.982,50

9.713,17

164.695,67

164.695,67

62.536.395,00

6.135.931,05

68.672.326,05

70.758.760,38

10031 Поскурица Милета

664.987,50

65.567,61

730.555,11

730.555,11

10052 Тошковић Вучета

468.254,00

43.829,34

512.083,34

512.083,34

10059 Мартиновић Александар

286.066,80

23.924,87

309.991,67

309.991,67

10075 Мијатовић Предраг

326.141,00

28.371,79

354.512,79

354.512,79

222117 Посланичка група СПС

3.000,00

10682 Спасојевић Сузана

222123 Посланичка група Српска напредна
странка

3.000,00

284.622,06
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31.624,67 316.246,73 1.015.000,00 149.786,10 389.443,50

154.279,80

22.468,20 1.730.977,60

39.210,00
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10091 Кнежевић Милан

578.279,50

56.538,16

634.817,66

634.817,66

10112 Бечић Игор

559.977,50

53.899,85

613.877,35

613.877,35

10186 Антић Зоран

671.702,50

65.237,07

736.939,57

736.939,57

10187 Арсић Верољуб

541.641,40

53.006,95

594.648,35

594.648,35

10210 Шормаз Драган

272.442,60

22.241,75

294.684,35

294.684,35

10218 Бабић Зоран

888.770,50

90.432,39

979.202,89

979.202,89

10222 Максимовић Саша

721.287,00

71.823,12

793.110,12

793.110,12

10266 Алексић Ирена

802.686,50

80.867,49

883.553,99

883.553,99

59.012,00

3.747,11

62.759,11

99.669,11

407.178,00

40.336,66

447.514,66

741.844,26

10665 Ђуровић Александра

36.910,00

10666 Илић - Стошић Биљана

175.000,00

24.964,35

64.907,25

25.713,30

3.744,70

294.329,60

10675 Пантић Пиља Биљана

193.082,00

15.162,00

208.244,00

208.244,00

10676 Мрдаковић-Тодоровић Љубица

846.022,00

85.682,56

931.704,56

931.704,56

1.202.796,60

125.226,51

1.328.023,11

1.328.023,11

10702 Николић Миодраг

430.592,50

41.324,52

471.917,02

471.917,02

10704 Ристичевић Маријан

296.443,40

24.263,83

320.707,23

320.707,23

10706 Стојановић Момир

815.696,00

81.218,00

896.914,00

896.914,00

10678 Николић Драган

10717 Гојковић Маја

385.000,00

54.921,57 142.795,95

56.569,26

8.238,34

647.525,12

647.525,12

10728 Бојанић Зоран

757.840,50

75.337,05

833.177,55

833.177,55

10750 Муковић Мујо

1.142.223,00

118.593,78

1.260.816,78

1.260.816,78

10752 Радојевић Александар

572.160,00

55.253,45

627.413,45

627.413,45

10753 Ковачевић Милан

412.790,20

37.757,92

450.548,12

450.548,12

71.035,20

1.346,03

72.381,23

72.381,23

10756 Јевтовић - Вукојичић Миланка

983.245,50

100.929,61

1.084.175,11

1.084.175,11

10758 Обрадовић Јасмина

466.909,90

43.607,33

510.517,23

510.517,23

10759 Гирић Нинослав

1.019.666,50

104.976,38

1.124.642,88

1.124.642,88

10801 Тодоровић С. Драган

1.101.320,80

113.248,97

1.214.569,77

1.214.569,77

700.307,50

69.492,06

769.799,56

769.799,56

10807 Обрадовић Марија

30.696,00

2.005,78

32.701,78

32.701,78

10811 Пралица Зоран

11.826,00

1.223,12

13.049,12

13.049,12

745.128,50

76.567,72

821.696,22

821.696,22

1.042.856,50

104.945,16

1.147.801,66

1.147.801,66

10754 Сушец Жељко

10805 Берић Небојша

10843 Живковић Милинко
10844 Костић Радмило
10847 Ракоњац Весна

212.929,33

23.658,81 236.588,14

385.000,00

54.921,57 142.795,95

56.569,26

8.238,34

647.525,12

884.113,26

10905 Перић Слободан

551.077,30

52.910,94

603.988,24

603.988,24

10928 Нектаријевић Дејан

351.680,00

29.979,91

381.659,91

381.659,91

80731 Јанковић Душан

401.574,60

36.493,07

438.067,67

438.067,67

90000 Алексић Драган

531.175,55

50.699,61

581.875,16

581.875,16

90002 Анастасов Адриана

783.706,50

78.660,97

862.367,47

862.367,47

90006 Баришић Драгана

827.059,50

81.823,60

908.883,10

908.883,10

90009 Бероња Љиљана

618.208,50

60.974,74

679.183,24

679.183,24

90011 Бирманчевић Бобан

100.855,80

9.801,32

110.657,12

110.657,12

90013 Крлић Мирко

439.881,20

41.160,59

481.041,79

481.041,79

1.063.667,50

110.386,06

1.174.053,56

1.174.053,56

90018 Васиљевић Братимир

820.401,50

82.835,84

903.237,34

903.237,34

90023 Вукмирица Светислав

556.320,30

53.493,50

609.813,80

609.813,80

90014 Богатиновић Жарко
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90024 Вучетић Јездимир

661.711,50

65.213,83

726.925,33

726.925,33

90025 Гвозденовић др Слободан

340.669,00

30.375,00

371.044,00

371.044,00

1.030.679,40

106.200,05

1.136.879,45

1.136.879,45

90029 Ђоковић Мирјана

634.968,50

62.134,50

697.103,00

697.103,00

90032 Ђуришић Живан

463.804,00

43.334,90

507.138,90

507.138,90

1.202.297,10

124.566,24

1.326.863,34

1.326.863,34

90037 Лакатош Љибушка

397.421,00

36.057,01

433.478,01

433.478,01

90040 Зорић Гордана

277.034,74

20.746,53

297.781,27

297.781,27

90042 Исаиловић Обрад

195.633,75

14.206,21

209.839,96

209.839,96

90045 Лукић Младен

695.878,20

68.471,03

764.349,23

764.349,23

90027 Димитров Владица

90036 Зиндовић Драгољуб

90046 Лутовац Виолета

726.881,10

72.444,67

799.325,77

799.325,77

90048 Јевтић Јовица

887.129,60

90.843,08

977.972,68

977.972,68

90051 Јовић Радослав

665.670,00

66.334,11

732.004,11

732.004,11

90053 Малетић Александра

395.870,00

36.024,67

431.894,67

431.894,67

90054 Јозић Зоран

702.151,50

71.004,17

773.155,67

773.155,67

1.062.410,50

109.713,96

1.172.124,46

1.172.124,46

90057 Ковачевић Горан

677.910,50

66.306,85

744.217,35

744.217,35

90059 Ковачевић Дејан

405.217,50

36.802,95

442.020,45

442.020,45

90062 Матић Верољуб

19.710,00

1.570,24

21.280,24

21.280,24

90055 Јоловић Никола

90063 Милекић Зоран

375.477,20

34.695,25

410.172,45

410.172,45

1.009.768,00

103.719,90

1.113.487,90

1.113.487,90

90065 Милојевић Милосав

364.195,40

32.751,08

396.946,48

396.946,48

90067 Милошевић Владан

590.306,80

56.461,44

646.768,24

646.768,24

90068 Милошевић Невенка

798.520,60

80.404,61

878.925,21

878.925,21

1.278.116,00

133.693,01

1.411.809,01

1.411.809,01

90071 Мићин Жарко

349.306,00

30.612,88

379.918,88

379.918,88

90073 Стојиљковић Ивана

737.278,40

73.599,93

810.878,33

810.878,33

90064 Милетић Милија

90070 Митровић Ненад

90074 Николић Миљана

547.726,50

52.440,95

600.167,45

602.467,45

90075 Татомир Небојша

662.410,50

65.281,29

727.691,79

727.691,79

90077 Тошанић Милош

316.778,20

26.650,59

343.428,79

343.428,79

88.691,72

2.642,53

91.334,25

91.334,25

90081 Новаковић Милан

468.150,00

43.817,78

511.967,78

511.967,78

90084 Пајовић Александар

658.917,00

64.893,11

723.810,11

723.810,11

90085 Пауљескић Оливера

586.120,00

56.804,56

642.924,56

642.924,56

90078 Николић - Танасијевић Надица

2.300,00

90086 Пауновић Драган

605.856,00

58.997,44

664.853,44

664.853,44

90088 Петковић Владимир

165.813,88

11.579,00

177.392,88

177.392,88

90091 Пешић Оливера

993.128,50

101.930,06

1.095.058,56

1.095.058,56

90092 Радичевић Далибор

814.709,00

82.203,33

896.912,33

896.912,33

90094 Савовић Биљана

492.742,00

46.550,23

539.292,23

539.292,23

90096 Стојковић Велибор

968.458,50

99.188,95

1.067.647,45

1.067.647,45

90098 Томашевић Дамњановић Тања

402.723,00

36.596,46

439.319,46

439.319,46

90103 Тошић Велинка

657.997,40

65.395,72

723.393,12

723.393,12

90105 Турк Милена

802.319,20

80.826,70

883.145,90

883.145,90

90110 Цветановић Милорад

247.926,10

19.832,23

267.758,33

267.758,33
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90112 Шушњар Катарина

63.354,00

1.581,62

64.935,62

64.935,62

766.769,00

78.972,23

845.741,23

1.066.997,58

90262 Бабић Владо

715.686,50

71.805,61

787.492,11

787.492,11

90264 Јевтић Ивица

336.007,00

29.610,23

365.617,23

365.617,23

90353 Прибојац Јелисавета

752.004,50

75.236,15

827.240,65

827.240,65

90354 Лакетић Дарко

925.992,50

94.568,17

1.020.560,67

1.020.560,67

1.005.348,50

102.683,05

1.108.031,55

1.108.031,55

524.029,36

47.083,06

571.112,42

571.112,42

1.084.989,80

112.234,53

1.197.224,33

1.197.224,33

427.170,00

39.264,45

466.434,45

466.434,45

90113 Пантић Крстимир

71.692,73

90359 Вукадиновић Горан
10993 Јанковић Бранка
10996 Младеновић Горан
90087 Перановић др Александар

7.965,86

79.658,59

70.000,00

14.978,61

38.944,35

15.427,98

2.246,82

141.597,76

11003 Филиповић Ана

586.983,00

56.900,45

643.883,45

643.883,45

11020 Ранчић Бранимир

771.358,50

78.077,28

849.435,78

849.435,78

90263 Симић др Весна

848.191,00

85.923,55

934.114,55

934.114,55

11017 Маринковић Горјана

165.353,90

10.865,55

176.219,45

176.219,45

222124 Посланичка група Демократска
странка

5.730.291,20

553.271,48

6.283.562,68

6.283.562,68

10004 Јерков Александра

456.078,00

42.960,22

499.038,22

499.038,22

10015 Милисављевић др Душан

589.038,50

57.733,62

646.772,12

646.772,12

10148 Јовановић Иван

804.732,00

80.449,54

885.181,54

885.181,54

10209 Чомић Гордана

487.982,00

45.798,90

533.780,90

533.780,90

10253 Николић Дејан

413.101,10

40.292,34

453.393,44

453.393,44

10270 Шутановац Драган

11.000,00

519,78

11.519,78

11.519,78

10645 Мартиновић Весна

24.261,60

92,62

24.354,22

24.354,22

10816 Стефановић Борислав

293.112,00

24.680,23

317.792,23

317.792,23

90049 Јовановић Јована

505.138,50

47.124,62

552.263,12

552.263,12

90061 Марковић Јован

669.290,00

65.592,65

734.882,65

734.882,65

90106 Ћирић Горан

677.794,50

67.595,40

745.389,90

745.389,90

90108 Ћоровић Аида

798.763,00

80.431,56

879.194,56

879.194,56

1.439.604,00

141.371,64

1.580.975,64

1.580.975,64

3.996,00

3.996,00

222125 Посланичка група
Социјалдемократска партија Србије
10200 Омеровић Мехо
10695 Маринковић проф. др Владимир

3.996,00
12.432,00

678,89

13.110,89

13.110,89

10697 Мијатовић Милорад

501.940,00

46.653,09

548.593,09

548.593,09

90007 Бачевац Муамер

921.236,00

94.039,66

1.015.275,66

1.015.275,66

3.331.809,50

317.378,61

3.649.188,11

3.649.188,11

10065 Петровић Петар

683.722,50

67.649,28

751.371,78

751.371,78

10731 Вујић Војислав

814.275,70

81.452,74

895.728,44

895.728,44

10732 Косанић Ђорђе

649.330,50

63.827,95

713.158,45

713.158,45

10733 Стојановић Невена

228.944,80

16.950,53

245.895,33

245.895,33

90015 Кружевић Срђан

439.884,00

40.677,11

480.561,11

480.561,11

90047 Јевђић Марија

484.584,00

46.127,56

530.711,56

530.711,56

31.068,00

693,44

31.761,44

31.761,44

1.632.394,00

137.605,54

1.769.999,54

1.769.999,54

222126 Посланичка група Јединствена
Србија

10086 Марковић Драган
222127 Посланичка група Лига
социјалдемократа Војводине
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10104 Чанак Ненад

64.596,00

3.259,78

67.855,78

67.855,78

10221 Костреш Бојан

179.104,00

12.917,99

192.021,99

192.021,99

10230 Папуга Олена

546.244,00

52.276,22

598.520,22

598.520,22

10669 Стојшић Ђорђе

191.374,00

13.191,56

204.565,56

204.565,56

90035 Лазић Нада

356.550,00

30.957,33

387.507,33

387.507,33

90261 Чапо Дејан

294.526,00

25.002,66

319.528,66

319.528,66

222129 Посланичка група Српски покрет
обнове – Демохришћанска странка Србије

2.096.836,04

198.772,68

2.295.608,72

2.295.608,72

10018 Чикириз Мирко

687.467,50

68.065,39

755.532,89

755.532,89

10245 Гојковић Жика

729.588,00

71.167,00

800.755,00

800.755,00

10718 Батић Олгица

98.232,60

3.243,74

101.476,34

101.476,34

581.547,94

56.296,55

637.844,49

637.844,49

3.444.378,45

332.855,71

3.777.234,16

3.777.234,16

10069 Фремонд Арпад

709.821,20

71.176,59

780.997,79

780.997,79

10136 Варга Ласло

557.164,00

53.489,54

610.653,54

610.653,54

10165 Пастор Балинт

701.838,30

69.662,13

771.500,43

771.500,43

10185 Ковач Елвира

356.226,20

30.676,35

386.902,55

386.902,55

10671 Пек Золтан

718.500,75

71.513,54

790.014,29

790.014,29

90020 Вичек Анамарија

400.828,00

36.337,56

437.165,56

437.165,56

451.704,00

41.535,78

493.239,78

493.239,78

451.704,00

41.535,78

493.239,78

493.239,78

4.467.449,20

456.249,72

4.923.698,92

4.923.698,92

90005 Косорић Љиљана
222130 Посланичка група Савез
војвођанских Мађара

222132 Самостални народни посланици
10021 Веселиновић др Јанко
222134 Посланичка група СДА Санџака ПДД
10100 Халими Риза

1.057.006,00

109.027,56

1.166.033,56

1.166.033,56

10757 Имамовић Енис

899.850,50

91.663,50

991.514,00

991.514,00

90026 Даздаревић Сабина

990.702,30

101.798,70

1.092.501,00

1.092.501,00

1.008.382,90

104.543,23

1.112.926,13

1.112.926,13

511.507,50

49.216,73

560.724,23

560.724,23

4.695.142,02

455.354,81

5.150.496,83

5.154.682,83

10017 Каравидић Бранка

724.665,90

72.198,56

796.864,46

796.864,46

10099 Хасановић-Кораћ Биљана

384.602,80

34.583,11

419.185,91

419.185,91

10498 Богдановић С. Горан

823.352,50

83.768,50

907.121,00

907.121,00

10725 Карић Иван

134.376,20

7.550,57

141.926,77

141.926,77

10809 Петровић Душан

292.408,00

24.522,01

316.930,01

316.930,01

10846 Сенић Александар

745.360,32

74.770,70

820.131,02

820.131,02

788.356,00

79.275,21

867.631,21

867.631,21

660.830,50

65.105,72

725.936,22

730.122,22

141.189,80

13.580,43

154.770,23

154.770,23

9.973.759,41 112.279.451,42

114.373.071,75

90079 Камбери Шаип
90109 Угљанин др Сулејман
222133 Посланичка група Борис Тадић Социјалдемократска странка, Заједно за
Србију, Зелени Србије

4.186,00

90017 Брадић Благоје
90100 Стојадиновић Нинослав

4.186,00

10262 Маринковић Мирослав
Свега

284.622,06
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Табела 5

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА У ИНОСТРАНСТВО ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31.
ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ ПО ПОСЛАНИЧКИМ ГРУПАМА
*422211 - Дневница за службено путовање у иностранство исплаћује се народном посланику у складу са Уредбом о изменама и допунама уредбе о накнади
трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника "Сл. гласник РС" број 84/15, док се сви остали трошкови службених путовања у иностранство
плаћају по приложеном рачуну

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
ПОСЛАНИЧКА ГРУПА

222115 Посланичка група Нова Србија
10047 Ђерић Злата

122142 Аконтације за
службено путовање
у иностранство

422211 Трошкови
дневница за
службени пут у
иностранство

2.873,39

387.693,85

2.873,39

125.406,54

10860 Филиповски Дубравка

422221 Трошкови
превоза за
службени пут у
инострантво(авион,
аутобус, воз и сл.)
226.112,00

422231 Трошкови
смештаја на
службеном путу у
инострантво

422299 Остали
трошкови за
службени пут у
инострантво

Свега

389.716,96

52.390,55

1.058.786,75

19.691,71

16.050,00

164.021,64

262.287,31

226.112,00

370.025,25

36.340,55

894.765,11

98.758,07

56.182,00

106.407,29

8.288,00

269.635,36

10738 Пауновић Вера

44.210,73

56.182,00

85.544,29

4.556,00

190.493,02

10740 Стошић Милорад

54.547,34

20.863,00

3.732,00

79.142,34

1.155.177,24

70.818,04

2.921.840,42

222116 Посланичка група ПУПС

222117 Посланичка група СПС

0,00

2.049,58

554.275,65

10023 Ружић Бранко

23.158,41

10164 Михајловић Милетић

12.405,52

10259 Раденковић Дејан

2.049,58

10657 Вукомановић др Дијана

1.139.519,91

64.119,52
156.733,74

463.106,91

10662 Динић Ивана

8.466,28

8.845,00

10684 Јовановић Неђо

8.975,61

10698 Миладиновић Стефана
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58.877,01

3.241,00

26.399,41

2.504,00

130.957,52

172.760,90

31.182,04

270.112,04

272.274,51

7.015,00

899.130,16

1.105,00

18.416,28

1.031,00

10.006,61

8.905,00

206.685,01

116.048,00

118.754,00

20.149,00
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10806 Обрадовић проф др. Жарко

148.458,39

90022 Вукић Вања

661.939,83

14.984,06

90050 Максимовић Синиша

47.082,18

90058 Мараш Марјана

11.014,93

222123 Посланичка група Српска напредна
странка

403.071,00

852.045,13

29.695,00

9.183,00

1.222.652,22

1.105,00

16.089,06

7.190,00

4.442,00

88.409,18

20.863,00

1.105,00

32.982,93

5.372.049,46

370.537,16

18.575.193,66

2.504,00

143.099,80

3.433.347,99

8.547.213,92

10031 Поскурица Милета

57.768,80

82.827,00

10059 Мартиновић Александар

35.522,27

58.053,00

1.962,00

95.537,27

10075 Мијатовић Предраг

32.225,56

42.620,00

38.480,00

1.105,00

114.430,56

10112 Бечић Игор

74.783,98

372.448,00

26.577,00

7.955,00

481.763,98

10187 Арсић Верољуб

1.809,20

189.549,38

210.028,00

125.961,87

16.593,00

543.941,45

10210 Шормаз Драган

200.506,22

99.697,28

345.633,00

289.495,82

31.343,84

966.676,16

6.737,82

166.692,22

482.236,00

440.737,97

31.771,80

1.128.175,81

21.891,72

81.463,88

277.342,92

170.373,66

5.005,00

556.077,18

185.157,44

70.610,35

261.234,00

71.675,89

5.841,00

594.518,68

38.877,03

1.297.345,19

10218 Бабић Зоран
10266 Алексић Ирена
10664 Дрецун Милован
10665 Ђуровић Александра

582.291,30

1.041.633,00

95.246,42

3.055.392,94

10666 Илић - Стошић Биљана

10.097,89

91.519,00

2.668,00

104.284,89

10675 Пантић Пиља Биљана

4.073,71

14.280,00

2.062,00

20.415,71

4.620,68

30.746,73

4.155,00

314.787,64

27.219,00

6.241,00

82.502,78

203.334,70

9.715,00

681.525,33

10676 Мрдаковић-Тодоровић Љубица
10685 Карић Драгомир

26.126,05
5.524,02

39.039,62

10690 Линта Миодраг

49.042,78

10693 Марковић Весна

156.804,63

266.069,00
311.671,00

10696 Мијатовић Јелена

7.190,00

10704 Ристичевић Маријан

710,00

58.763,00

118.687,94

394.737,00

108.285,14

11.736,61

667.892,15

10717 Гојковић Маја

391.004,56

1.592.188,00

244.284,83

25.745,00

2.253.222,39

10728 Бојанић Зоран

4.005,06

335,00

4.340,06

1.252,00

143.028,10

10707 Стојмировић Љубиша

58.053,00

7.190,00

34.445,46

10752 Радојевић Александар
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10754 Сушец Жељко

3.646,15

10756 Јевтовић - Вукојичић Миланка

12.421,99

7.190,00
16.629,00

710,00

11.546,15

1.105,00

30.155,99

10758 Обрадовић Јасмина

80.158,03

23.350,62

60.372,00

39.726,23

1.744,00

205.350,88

10779 Блажић Бранислав

62.149,18

70.698,14

122.261,00

251.078,15

5.524,35

511.710,82

10805 Берић Небојша

107.417,58

21.642,00

148.055,64

5.160,00

282.275,22

10807 Обрадовић Марија

198.807,88

616.265,00

652.956,84

14.952,00

1.482.981,72

10813 Ракић Катарина

42.231,15

48.392,97

185.802,00

8.442,43

4.861,00

289.729,55

10828 Томић Александра

28.521,23

169.836,18

332.017,00

68.568,81

12.591,00

611.534,22

3.388,00

12.479,61

4.346,00

248.373,87

1.031,00

38.983,00

1.031,00

5.282,75

10844 Костић Радмило

9.091,61

10847 Ракоњац Весна

42.721,99

90002 Анастасов Адриана
90004 Андрић Мирјана

155.595,00

45.710,88

37.952,00
241,27

4.010,48

90014 Богатиновић Жарко
90018 Васиљевић Братимир

0,00
2.753,73

11.111,31

20.863,00

1.105,00

35.833,04

90021 Влаховић Соња

4.081,07

335,00

4.416,07

90027 Димитров Владица

1.447,17

605,00

2.052,17

90029 Ђоковић Мирјана
90030 Ђукановић Владимир

15.409,44
4.943,69

90031 Ђурица Милан

15.409,44

15.464,86
9.410,47

6.770,00

3.829,00

24.237,55

1.031,00

17.211,47

90036 Зиндовић Драгољуб

4.005,06

335,00

4.340,06

90037 Лакатош Љибушка

3.654,04

1.105,00

4.759,04

90052 Јовичић Александар

119.339,74

90053 Малетић Александра
90055 Јоловић Никола
90056 Малушић Љиљана
90057 Ковачевић Горан

33.669,27
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430.691,92

2.504,00

853.111,66

106.582,00

24.890,19

2.903,00

168.044,46

335,00

4.340,06

2.594,00

35.269,72

335,00

4.340,06

4.005,06
24.115,72

8.560,00

4.005,06

90059 Ковачевић Дејан
90060 Марковић Александар

300.576,00

39.272,00
15.090,91

39.272,00
492,00

15.582,91
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90067 Милошевић Владан

1.810,17

3.620,34

90071 Мићин Жарко

1.810,49

33.678,86

5.430,51
1.252,00

36.741,35

492,00

67.875,74

492,00

15.582,91

90075 Татомир Небојша

15.409,61

90076 Николић Ненад

15.103,74

90077 Тошанић Милош

15.090,91

90082 Орлић Владимир

77.135,60

164.393,00

112.901,00

3.951,00

358.380,60

90098 Томашевић Дамњановић Тања

55.881,40

68.816,00

75.454,89

2.283,00

202.435,29

72.127,24

144.543,00

167.722,00

10.312,00

406.862,24

90111 Шарац Сузана

15.371,77

65.300,00

1.587,00

82.258,77

90112 Шушњар Катарина

14.933,97

66.600,00

109.842,00

2.504,00

193.879,97

90101 Стојковић Душица

12.158,00

90262 Бабић Владо
90087 Перановић др Александар
222124 Посланичка група Демократска
странка
10139 Вучковић Наташа

14.787,00

14.787,00

979,54

53.393,57

79.185,00

29.910,00

5.145,46

168.613,57

100.005,07

678.135,04

1.299.068,91

1.571.188,67

46.418,00

3.694.815,69

10.794,49

214.533,32

470.239,00

934.470,62

13.572,00

1.643.609,43

156.115,14

273.132,00

244.997,95

6.529,00

680.774,09

84.303,15

175.520,27

408.961,91

283.511,97

16.616,00

968.913,30

1.105,00

16.089,06

10159 Марјановић Весна
10209 Чомић Гордана

15.409,61
52.280,00

10253 Николић Дејан

14.984,06

10270 Шутановац Драган

7.190,00

10720 Божовић Балша

20.756,53

90049 Јовановић Јована

13.690,18

90061 Марковић Јован

4.907,43

1.105,00

77.970,66

29.910,00

1.105,00

44.705,18

2.627,00

50.970,46

1.714,00

61.607,00

59.893,00

90108 Ћоровић Аида

605,00

2.052,99

37.651,52

1.447,99
57.742,00

44.100,00

1.440,00

140.933,52

278.283,34

422.337,76

1.088.765,91

1.016.980,27

84.122,45

2.890.489,73

74.928,68

159.141,68

403.510,91

303.641,14

10.205,00

951.427,41

3.241,00

20.179,21

10148 Јовановић Иван

10200 Омеровић Мехо

27.008,13

43.436,03

90106 Ћирић Горан

222125 Посланичка група
Социјалдемократска партија Србије

29.101,00

7.190,00

10271 Бауер др Иван

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

16.938,21
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10695 Маринковић проф. др Владимир
10697 Мијатовић Милорад
90007 Бачевац Муамер
90072 Несторовић Љиљана
222126 Посланичка група Јединствена
Србија

129.247,81

67.741,54

296.719,00

496.148,00

61.067,45

1.050.923,80

28.521,23

134.811,97

284.256,00

217.191,13

5.906,00

670.686,33

120,06

21.037,04

59.893,00

1.714,00

82.764,10

45.465,56

22.667,32

44.387,00

1.989,00

114.508,88

13.857,93

135.496,92

192.117,00

8.771,00

431.287,91

2.627,00

46.063,03

10065 Петровић Петар
10733 Стојановић Невена

43.436,03
13.857,93

90015 Кружевић Срђан
222127 Посланичка група Лига
социјалдемократа Војводине

1.827,43

10221 Костреш Бојан
10230 Папуга Олена

1.827,43

90035 Лазић Нада
222129 Посланичка група Српски покрет
обнове – Демохришћанска странка Србије

63.964,76

135.683,00

51.898,32

5.113,00

270.517,01

28.096,13

56.434,00

29.146,74

1.031,00

114.707,87

60.251,82

158.668,00

71.450,74

4.493,00

296.690,99

10.944,36

86.742,00

2.283,00

99.969,36

28.936,16

71.926,00

1.105,00

175.245,33

1.105,00

21.476,30

8.069,15

759.995,40

0,00

167.199,25

333.225,00

251.502,00

79.460,00

251.502,00

15.090,91

10248 Југовић Александар
10252 Чотрић Александар

10069 Фремонд Арпад

71.450,74

20.371,30

10018 Чикириз Мирко

222130 Посланичка група Савез
војвођанских Мађара

81.045,06

492,00

152.108,34

253.765,00

1.810,17

90.924,67

467.514,00

1.810,17

3.658,35

525.622,12

15.582,91
330.962,00

7.577,15

413.450,49

10.588,15

1.096.459,11

1.105,00

6.573,52

10136 Варга Ласло

13.528,89

60.860,00

57.880,00

1.807,15

134.076,04

10185 Ковач Елвира

48.953,69

220.938,00

467.742,12

4.067,00

741.700,81

10671 Пек Золтан

24.783,74

185.716,00

3.609,00

214.108,74

484,96

62.306,10

19.890,00

24.376,86

4.763,00

111.820,92

484,96

44.780,55

19.890,00

24.376,86

2.136,00

91.668,37

2.627,00

20.152,55

222132 Самостални народни посланици
10021 Веселиновић др Јанко
90083 Павићевић Владимир
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222134 Посланичка група СДА Санџака ПДД
90026 Даздаревић Сабина
222133 Посланичка група Борис Тадић Социјалдемократска странка, Заједно за
Србију, Зелени Србије

34.430,28

74.215,23

117.777,00

92.934,39

21.113,36

340.470,26

34.430,28

74.215,23

117.777,00

92.934,39

21.113,36

340.470,26

0,00

355.443,27

701.951,00

1.124.232,54

45.714,06

2.227.340,87

492,00

15.582,91

1.105,00

26.501,95

10063 Ђуришић Марко

15.090,91

10099 Хасановић-Кораћ Биљана
10498 Богдановић С. Горан
10846 Сенић Александар
90100 Стојадиновић Нинослав
Свега

8.767,95

16.629,00

72.444,78

21.642,00

119.859,12

2.203,00

216.148,90

255.503,33

663.680,00

1.004.373,42

39.704,06

1.963.260,81

2.210,00

5.846,30

736.085,92

34.674.827,07

3.636,30
1.287.667,28
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Табела 6.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА У ЗЕМЉИ И ОСТАЛИ ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ
ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ ПО ПОСЛАНИЧКИМ ГРУПАМА

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
ПОСЛАНИЧКА ГРУПА

222115 Посланичка група Нова Србија

413161
Паркирање

421121 Трошкови
банкарских услуга

422111 Трошкови
дневница
(исхране) на
службеном путу

422121 Трошкови
превоза на
службеном путу у
земљи (авион,
аутобус, воз, и сл.)

4.910,45

5.136,56

21.500,00

45.880,00

78.102,01

2.000,00

3.233,56

21.500,00

45.880,00

72.613,56

675,00

10047 Ђерић Злата
10641 Јовановић Драган
10672 Станојевић Велимир

Свега

271,00

1.557,00

1.557,00
3.660,45

675,00

2.910,45

75,00

222116 Посланичка група ПУПС

37.035,00

500,00

9.456,12

10241 Арсеновић Константин

422191 Превоз
у јавном
саобраћају

271,00

10860 Филиповски Дубравка
10076 Чолаковић Момо

422131
Трошкови
смештаја на
службеном
путу

630,00

3.840,00

51.461,12

975,00

975,00

3.075,00

3.075,00

10738 Пауновић Вера

500,00

8.866,12

9.366,12

10740 Стошић Милорад

15.045,00

15.045,00

10769 Ковачевић Борисав

12.480,00

12.480,00

90001 Кораћ Милан

330,00

90019 Вељковић Јелисавета

4.260,00

90095 Станковић Мирољуб

870,00

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

590,00

630,00

2.560,00

2.890,00

1.280,00

6.760,00
870,00

195

222117 Посланичка група СПС

57.775,00

500,00

10023 Ружић Бранко

8.436,33

5.450,00

3.000,00

1.355,00

10164 Михајловић Милетић
1.800,00

10657 Вукомановић др Дијана

1.020,00

86.421,33
1.355,00

150,00

10259 Раденковић Дејан

150,00

500,00

2.300,00
1.020,00

10662 Динић Ивана

2.970,00

10682 Спасојевић Сузана
10771 Стевић Звонимир

11.260,00

3.000,00

2.970,00
3.000,00

53.655,00

53.655,00

90050 Максимовић Синиша

4.876,33

4.876,33

90058 Мараш Марјана

2.055,00

2.055,00

90066 Милосављевић Ненад

5.450,00

8.290,00

13.740,00

90104 Тончев Новица

650,00

650,00

10986 Чабаркапа Ђорђе

650,00

650,00

222123 Посланичка група Српска напредна
странка

89.535,00

10112 Бечић Игор

25.517,82
1.704,85

104.213,45

60.835,00

39.210,00

115.260,00

434.571,27

75,00

1.779,85

10186 Антић Зоран

2.714,00

2.714,00

10187 Арсић Верољуб

1.302,00

10210 Шормаз Драган

500,00

10222 Максимовић Саша

735,00

1.930,00

1.719,00

1.719,00
16.640,00

4.560,00

10666 Илић - Стошић Биљана

4.242,00

1.430,00

10653 Атлагић Марко
10665 Ђуровић Александра

2.205,00

5.964,64

25.564,22

500,00

3.898,56

10678 Николић Драган

38.230,00
36.910,00

14.690,00

54.870,00
72.998,86

1.180,00

5.578,56

6.310,00

21.000,00

10693 Марковић Весна

1.430,00

10696 Мијатовић Јелена

4.801,33

10702 Николић Миодраг

1.906,00

1.906,00

10704 Ристичевић Маријан

4.562,00

4.562,00
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10707 Стојмировић Љубиша

500,00

2.909,00

3.409,00

10717 Гојковић Маја

500,00

1.479,00

1.979,00

1.002,00

1.002,00

75,00

75,00

10753 Ковачевић Милан
10754 Сушец Жељко
10759 Гирић Нинослав
10779 Блажић Бранислав

53.640,00

53.640,00

555,00

10805 Берић Небојша

1.475,00

2.030,00

1.202,75

3.233,56

4.436,31

10807 Обрадовић Марија

990,00

7.791,22

7.354,22

16.135,44

10811 Пралица Зоран

165,00

1.839,90

813,00

2.817,90

2.395,00

2.395,00

10828 Томић Александра
10844 Костић Радмило

1.811,41

10847 Ракоњац Весна

1.811,41

500,00

10928 Нектаријевић Дејан

26.250,00
935,00

90002 Анастасов Адриана
90011 Бирманчевић Бобан

10.440,00

1.550,00
10.440,00

3.026,00

3.026,00

3.285,00

90027 Димитров Владица

86.160,00
935,00

1.550,00

90014 Богатиновић Жарко
90021 Влаховић Соња

59.410,00

3.285,00
500,00

590,00

1.090,00

1.203,05

3.242,44

4.445,49

90036 Зиндовић Драгољуб

1.227,00

1.227,00

90045 Лукић Младен

1.429,00

1.429,00

90029 Ђоковић Мирјана

90046 Лутовац Виолета
90048 Јевтић Јовица

990,00
870,00

990,00
870,00

90053 Малетић Александра

1.479,00

1.479,00

6.467,12

6.967,12

90059 Ковачевић Дејан

1.538,00

1.538,00

90062 Матић Верољуб

1.230,00

1.230,00

90064 Милетић Милија

2.707,00

2.707,00

90056 Малушић Љиљана
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90067 Милошевић Владан

3.326,00

3.326,00

90074 Николић Миљана

2.300,00

90075 Татомир Небојша
90076 Николић Ненад

2.300,00

1.568,00

1.568,00

1.920,00

1.920,00

90077 Тошанић Милош

1.227,00

1.227,00

90078 Николић - Танасијевић Надица

1.084,00

1.084,00

90086 Пауновић Драган
90090 Петровић Небојша

885,00
4.995,00

885,00
4.995,00

90099 Стевановић Милан

1.050,00

90103 Тошић Велинка

1.050,00

1.475,00

1.475,00

90112 Шушњар Катарина

1.350,00

1.350,00

90113 Пантић Крстимир

6.510,00

6.510,00

90262 Бабић Владо
90359 Вукадиновић Горан

500,00

1.350,00

255,00

255,00

90087 Перановић др Александар

1.525,00

10993 Јанковић Бранка

1.525,00
1.280,00

222124 Посланичка група Демократска
странка

5.110,61

10139 Вучковић Наташа

1.850,00

14.227,89

3.408,90

1.280,00
19.338,50
3.408,90

10209 Чомић Гордана

1.568,00

1.568,00

10270 Шутановац Драган

4.801,33

4.801,33

90049 Јовановић Јована

1.525,00

1.525,00

90061 Марковић Јован

3.100,00

3.100,00

1.701,71

3.233,56

4.935,27

49.020,00

1.000,00

13.354,00

63.374,00

19.785,00

500,00

3.973,56

24.258,56

6.915,00

500,00

4.525,00

11.940,00

1.613,00

1.613,00

90108 Ћоровић Аида
222125 Посланичка група
Социјалдемократска партија Србије
10200 Омеровић Мехо
10695 Маринковић проф. др Владимир
10697 Мијатовић Милорад
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90007 Бачевац Муамер

255,00

90016 Бошњак Бранка

660,00

660,00

90033 Ђуровић Бранко

21.405,00

21.405,00

222126 Посланичка група Јединствена
Србија

3.242,44

14.175,00

3.497,44

1.479,00

15.654,00

10065 Петровић Петар

2.745,00

2.745,00

10731 Вујић Војислав

4.650,00

4.650,00

10733 Стојановић Невена

5.310,00

90015 Кружевић Срђан
90047 Јевђић Марија

1.479,00

420,00

1.050,00

1.050,00

222127 Посланичка група Лига
социјалдемократа Војводине
10230 Папуга Олена

10018 Чикириз Мирко
10252 Чотрић Александар

29.700,00

2.563,00

2.330,00

5.440,00

10.333,00

5.440,00

6.795,00

75,00

1.280,00

2.488,00

1.050,00

500,00

3.076,00

7.850,00

500,00

3.076,00

90035 Лазић Нада
222129 Посланичка група Српски покрет
обнове – Демохришћанска странка Србије

3.538,00

4.492,00

27.660,00
2.040,00

5.616,00
7.850,00

222130 Посланичка група Савез
војвођанских Мађара

1.699,93

10069 Фремонд Арпад
10185 Ковач Елвира

4.492,00

10671 Пек Золтан

4.470,93

1.233,00

1.233,00
1.699,93

1.538,00
1.203,59

10021 Веселиновић др Јанко
90034 Живковић Зоран

26.820,00

90083 Павићевић Владимир

34.455,00
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2.771,00

1.699,93

61.275,00

45.618,00
27.660,00

90005 Косорић Љиљана

222132 Самостални народни посланици

6.789,00

420,00

1.538,00

1.568,00

7.032,00

4.940,00

76.018,59

1.568,00

2.390,00

3.200,00

7.158,00
26.820,00

1.203,59

4.642,00

1.740,00
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222134 Посланичка група СДА Санџака ПДД

1.841,35

10757 Имамовић Енис

2.213,00

4.054,35

1.841,35

90026 Даздаревић Сабина

1.841,35
2.213,00

222133 Посланичка група Борис Тадић Социјалдемократска странка, Заједно за
Србију, Зелени Србије

1.000,00

10498 Богдановић С. Горан
10846 Сенић Александар

1.000,00

2.213,00

23.456,89

4.186,00

1.613,00

1.613,00

21.843,89

22.843,89

90100 Стојадиновић Нинослав
Свега

28.642,89

4.186,00
339.190,00
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СКУПШТИНСКИ БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим предлогом скупштинског буџета за 2017. годину утврђује се обим
потребних средстава за финансирање надлежности Народне скупштине за
2017. годину, у складу са буџетским класификацијама утврђеним Законом о
буџетском систему.
Члан 2.
Расходи и издаци Народне скупштине за 2017. годину утврђују се у
укупном износу од 3.075.740.000 динара. Утврђени износ расхода
финансираће се из буџета Републике Србије.
Члан 3.
Утврђени износ укупних расхода састоји се од:
ФУНКЦИЈА 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Програм: 2101 - Политички систем - законодавнa власт
Сврха програма: Народна скупштина је највише представничко тело и
носилац уставотворне и законодавне власти у Републици Србији, која у
оквиру својих надлежности врши: представничку, законодавну, изборну и
контролну функцију.
Правни основ за спровођење програма: Чланом 4. Устава Републике
Србије утврђено је начело поделе власти на три гране: законодавну, извршну
и судску.
Чл. 98 - 110. Устава утврђен је положај, надлежност, састав Народне
скупштине, избор народних посланика и конституисање Народне скупштине,
положај народних посланика, имунитет народног посланика, председник и
потпредседници Народне скупштине, начин одлучивања у Народној
скупштини, заседања Народне скупштине, право предлагања закона,
референдум и распуштање Народне скупштине.
Законом о Народној скупштини утврђен је положај, надлежност, организација
и начин рада и одлучивања Народне скупштине, положај, права и дужности
народних посланика, амблеми, симболи и обележја Народне скупштине,
однос Народне скупштине према другим државним органима, међународна
сарадња, управљање имовином коју користи Народна скупштина,
финансирање Народне скупштине, положај Службе Народне скупштине, као
и друга питања од значаја за рад Народне скупштине.
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Пословником Народне скупштине уређују се организација и рад Народне
скупштине и начин остваривања права и дужности народних посланика, у
складу са Законом о Народној скупштини.
Одговорно лице програма: генерални секретар Народне скупштине (члан
64. Закона о Народној скупштини, чл. 35. и 293. Пословника Народне
скупштине и тачка 6. Одлуке о организацији и раду Службе Народне
скупштине).
Опис програма: Народна скупштина као носилац уставотворне и
законодавне власти: доноси и мења Устав; одлучује о промени границе
Републике
Србије;
расписује
републички
референдум;
потврђује
међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог
потврђивања; одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање;
надзире рад служби безбедности; доноси законе и друге опште акте из
надлежности Републике Србије; даје претходну сагласност на статут
аутономне покрајине; усваја стратегију одбране; усваја план развоја и
просторни план; усваја буџет и завршни рачун Републике Србије, на предлог
Владе; даје амнестију за кривична дела; бира судије Уставног суда и
одлучује о њиховом разрешењу и престанку мандата; бира председника
Врховног касационог суда, председнике судова, Републичког јавног тужиоца
и јавне тужиоце и одлучује о престанку њихове функције; бира судије и
заменике јавних тужилаца, у складу са Уставом и законом; бира и разрешава
гувернера Народне банке Србије и Савет гувернера; бира и разрешава
Заштитника грађана; бира и разрешава и друге функционере одређене
законом; врши надзор над радом: Владе и одлучује о престанку мандата
Владе и министара; служби безбедности; гувернера Народне банке Србије;
Заштитника грађана; других органа и тела у складу са законом; разматра
представке и предлоге грађана; одржава састанке са грађанима у Народној
скупштини и у канцеларијама Народне скупштине ван седишта Народне
скупштине (народни посланици).
Народна скупштина у оквирима својих надлежности остварује међународну
сарадњу у циљу очувања и развоја мира, добросуседских односа и
равноправне сарадње са свим народима и државама света (упућивање
сталних делегација у парламентарне скупштине међународних организација;
размена делегација са међународним организацијама; учешће народних
посланика на конференцијама и саветовањима; интерпарламентарни дијалог
и други облици сарадње са Европским парламентом; покретање и учешће на
заједничким пројектима са представничким телима других држава,
парламентарним скупштинама и међународним организацијама; упућивање
делегације Народне скупштине, председника Народне скупштине или
појединих народних посланика у посете представничким телима других
држава и пријем делегација представничких тела других држава; размена
информација, других материјала и публикација; образовање посланичких
група пријатељства).
Циљ програма: Вршење надлежности Народне скупштине у складу са
Уставом, законима и Пословником Народне скупштине и начелом владавине
права које се остварује слободним и непосредним изборима, уставним
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јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском
влашћу и повиновањем власти Уставу и закону.
Индикатор: Унапређење законодавства, јавних политика и процедура за
њихово спровођење, обезбеђење политичке стабилности, правне сигурности
и стварање амбијента за економски просперитет Републике Србије и њених
грађана.
Програмска активност: Вршење функције народног посланика
Сврха програмске активности: Народну скупштину чини 250 народних
посланика који се бирају на слободним и непосредним изборима, тајним
гласањем, по правилу на сваке четири године. Народни посланици
представљају грађане који су носиоци суверенитета. Народни посланик стиче
права и дужности утврђене Уставом и законом даном потврђивања мандата.
Правни основ за спровођење програмске активности:
Правни основ садржан је у чл. 102, 103, 107. и 108. Устава (мандат народног
посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у Народној
скупштини и траје четири године, народни посланик слободно располаже
својим мандатом, ужива имунитет, и има право предлагања закона, других
прописа и општих аката).
Чл. 36 - 46. Закона о Народној скупштини уређују се положај, права и
дужности народних посланика које стиче даном потврђивања мандата.
Чл. 283 – 288. Пословника Народне скупштине уређују се права и дужности
народних посланика и начин њиховог остваривања.
Одговорно лице за спровођење програмске активности: генерални
секретар Народне скупштине
Опис програмске активности: Народни посланик: предлаже законе и друге
акте; предлаже аутентично тумачење закона; подноси амандмане на
предлоге закона и других аката; учествује у расправи и одлучивању о
предлогу закона и других аката на седницама Народне скупштине и њених
радних тела; учествује у подношењу предлога за расписивање референдума
о питањима која се уређују законом; подноси предлог за образовање
комисије или анкетног одбора; подноси предлог за спровођење јавног
слушања о питањима од јавног интереса; предлаже измене и допуне
предложеног дневног реда; поставља посланичка питања; учествује у
подношењу интерпелације и предлога за гласање о неповерењу Влади или
члану Владе; одржава конференције за новинаре у просторијама Народне
скупштине; предузима и друге радње у вршењу посланичке функције, у
складу са Пословником Народне скупштине.
Народни посланик је дужан да: учествује у раду Народне скупштине и њених
одбора; поступа у складу са одлукама надлежног одбора Народне скупштине,
којима се уређују права и дужности народних посланика; чува податке који
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представљају тајну и после престанка посланичке функције; својим укупним
понашањем чува углед, поштује достојанство и ред на седници Народне
скупштине, одбора и посланичких група; обраћа се другим народним
посланицима са уважавањем, без увредљивих израза и изношења чињеница
и оцена које се односе на приватни живот других лица; односи се одговорно и
рационално према средствима буџета Републике Србије која су намењена за
рад Народне скупштине; подноси извештај надлежном државном органу о
својој имовини и приходима, у складу са законом и извршава друге обавезе у
складу са законом и Пословником Народне скупштине.
Народни посланик има право да буде благовремено и потпуно обавештен о
свим питањима из надлежности Народне скупштине, као и право да тражи
обавештења која су му потребна за обављање посланичке функције од
председника Народне скупштине, председника одбора и других радних тела
Народне скупштине, председника Владе, члана Владе и функционера у
другим републичким органима и организацијама.
Народни посланик има право на: плату; накнаду трошкова за вршење
посланичке функције (посланички додатак); трошкове коришћења приватног
аутомобила; трошкове хотелског смештаја за време одржавања седница
Народне скупштине и њених радних тела (посланичка накнада); трошкове
службеног путовања у земљи и иностранству; накнаду за закуп стана у
Београду; накнаду трошкова за одвојени живот; отпремнину; бесплатан
превоз у железничком, друмском, јавном градском и речном саобраћају на
територији Републике Србије; разлику између посланичке плате и зараде коју
остварује у радном односу; месечну накнаду у висини 80 посто од посланичке
плате због обављања самосталне делатности; накнаду плате по престанку
посланичке функције у висини плате коју је имао на дан престанка функције,
а најдуже три месеца, право на накнаду плате ако је народној посланици
престала функција у време трудноће и порођаја, у висини плате коју је имала
на дан престанка функције, а најдуже годину дана и др.
Циљ програмске активности: Спровођење законодавне и контролне
функције
Индикатор програмске активности:
-

-

Народна скупштина је надлежна да доноси законе. Проценат
разматраних предлога закона на седницама Народне скупштине који
садрже: а) родну анализу, б) фискалну анализу и ц) анализу са аспекта
људских права, у односу на укупан број донетих закона је 5%
Народна скупштина је надлежна да позива чланове Владе на седницу
Народне скупштине на којој се постављају посланичка питања или
питања у вези са актуелном темом : Да / Не

ФУНКЦИЈА 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Економска
класификација

Намена средстава
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411
4111
412
4121
4122
4123
413
4131
414
4141
415
4151
417
4171
421
4211
4214
422
4221
4222
423
4234
4237
4239
482
4824
483
4831

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате, додаци и накнаде запослених
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
НАКНАДЕ У НАТУРИ
Накнаде у нaтури
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Накнаде трошкова за запослене

275.000.000
275.000.000
49.226.000
33.000.000
14.163.000
2.063.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК
Посланички додатак
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских услуга

130.000.000
130.000.000
100.000
50.000

Услуге комуникација
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови службених путовања у земљи

50.000
150.000.000
125.000.000

Трошкови службених путовања у иностранство
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге информисања
Репрезентација
Остале услуге
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД
ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ

25.000.000
100.000
20.000
50.000
30.000

Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом

500.000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА

500.000

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела

500.000

УКУПНО ФУНКЦИЈА 110:

500.000

613.426.000

ФУНКЦИЈА 130 - Опште услуге
Програм: 2101 Функционисање Службе Народне скупштине
Сврха програма: Обављање стручних, административно-техничких и других
послова за потребе Народне скупштине и њених радних тела, народних
посланика, председника и потпредседника Народне скупштине, посланичких група
у Народној скупштини, Републичке изборне комисије, као и других послова у
складу са законом, Пословником Народне скупштине и другим актима Народне
скупштине и њених радних тела.
Правни основ за спровођење програма: Правни основ је садржан у чл. 68 – 70.
Закона о Народној скупштини којима је утврђено да стручне и друге послове за
потребе Народне скупштине обавља Служба Народне скупштине којом руководи
генерални секретар, да се организација и рад Службе уређује одлуком Народне
скупштине, као и да се на права и обавезе државних службеника и намештеника у
Служби примењују закони и други прописи који се односе на државне службенике
и намештенике у државним органима, општи прописи о раду и посебан колективан
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уговор за државне органе.
Одлуком о организацији и раду Службе Народне скупштине уређују се
организација и рад Службе, утврђују организационе јединице у оквиру којих се
групишу истоврсни или сродни и међусобно повезани послови, одређују и
разврставају положаји и радна места запослених у Служби и уређују друга питања
од значаја за рад Службе.
Чланом 293. Пословника утврђују се послови које Служба обавља за потребе
Народне скупштине и њених радних тела, народних посланика, председника и
потпредседника Народне скупштине и посланичких група у Народној скупштини.
Одговорно лице за спровођење програма: генерални секретар Народне
скупштине
Опис програма: Служба Народне скупштине обавља стручне и друге послове за
потребе Народне скупштине и њених радних тела, народних посланика,
председника и потпредседника Народне скупштине и посланичких група у
Народној скупштини, и то: припрема и организује седнице Народне скупштине и
њених радних тела и израђује извештаје, записнике и стенографске белешке са
тих седница; израђује текстове усвојених закона и других општих аката, ради
објављивања; припрема и чува изворнике закона и других општих аката које
доноси Народна скупштина; припрема пројекције потребних средстава за рад
Народне скупштине и њених радних тела; обавља стручне и друге послове у вези
с остваривањем међународне парламентарне сарадње; припрема предлоге аката
и других материјала на захтев народних посланика и радних тела Народне
скупштине; даје усмена и писана стручна мишљења о питањима из надлежности
Народне скупштине, на захтев народних посланика, радних тела Народне
скупштине и посланичких група у Народној скупштини; обрађује и прослеђује
представке и предлоге надлежном органу и обавештава њихове подносиоце о
томе; прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење и размену информативнодокументационе материјале потребне за рад народних посланика, радних тела
Народне скупштине и посланичких група у Народној скупштини; организује
сарадњу с представницима средстава јавног информисања и обезбеђује услове за
њихов рад; обавља послове у вези с остваривањем статусних и материјалних
права народних посланика; уређује и издаје одговарајуће публикације
информативног карактера; обавља послове канцеларијског пословања,
рачуноводствених, материјално-финансијских и административно-техничких
послова, као и континуирано унапређење професионализације Службе Народне
скупштине.
Циљ програма: Обезбеђивање услова за стручно, квалитетно, ефикасно и
економично обављање послова за потребе Народне скупштине и њених радних
тела, народних посланика, председника и потпредседника Народне скупштине,
посланичких група у Народној скупштини и Републичке изборне комисије,
стварање организационих, кадровских и других услова за обављање послова ради
остваривања надлежности Народне скупштине.
Индикатор програма:
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- Мера у којој запослени пружају стручну подршку народним посланицима за
потребе истраживања: Значајна / осредња / ниска
- Народна скупштина редовно објављује информације о свом раду: Значајна /
осредња / ниска
Програмска активност: пружање стручне подршке народним посланицима у
обављању посланичке функције
Сврха програмске активности: Стручно, квалитетно, ефикасно, економично,
непристрасно и политички неутрално обављање послова за потребе народних
посланика
Правни основ за спровођење програмске активности:
Правни основ је садржан у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Народне скупштине 03 број 02-3937/11 од 21. новембра
2011. године са изменама и допунама од 18. децембра 2012. године, 26. априла
2013. године и 3. марта 2015. године, којим се утврђују: назив и делокруг
унутрашњих јединица, овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих
јединица, начин сарадње Службе Народне скупштине са другим органима и
организацијама, радна места државних службеника на положају, извршилачка
радна места по сваком звању (за државне службенике) и свакој врсти радних
места (за намештенике), називи радних места, описи послова радних места и
звања (за државне службенике), односно врсте (за намештенике) у која су радна
места разврстана, услови за рад запосленог на радном месту, као и број државних
службеника на положају, државних службеника на извршилачким радним местима
и намештеника за свако радно место.
Одговорно лице програма програмске активности: генерални секретар
Народне скупштине
Опис програмске активности: У Служби Народне скупштине обављају се
разноврсни послови који обухватају: анализу закона, предлога закона и других
аката из делокруга рада одбора; припрему и организовање седница радних тела,
израду извештаја и припрему аката и информација о питањима која се разматрају
на седницама радних тела; давању стручних мишљења у вези с питањима која
разматрају радна тела; припреми амандмана на предлоге закона, других прописа
и општих аката за потребе одбора; праћење извршавања закључака радних тела,
израду аката од значаја за спровођење контролне, односно изборне функције
Народне скупштине; организовање јавног слушања; припрему анализа и
информација о иницијативама, петицијама, представкама и предлозима грађана,
удружења и организација; стручну и административну подршку народним
посланицима (припрема и стручна обрада амандмана који се подносе на предлоге
закона и других аката, пружање стручне помоћи народним посланицима у вези са
применом важећих прописа и применом Пословника и других аката Народне
скупштине); стручну припрему и организовање састанака народних посланика са
грађанима, представницима државних органа, организација и тела; анализу
предлога закона и другог општег акта са аспекта усклађености прописа са
прописима ЕУ; израду табеле о усклађености предлога закона и другог општег
акта које подносе народни посланици, са прописима ЕУ; припрему упоредних
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прегледа прописа ЕУ и информације о потреби усаглашавања важећих прописа са
прописима ЕУ; остваривање сарадње са: Делегацијом ЕУ у Београду,
дипломатским мисијама земаља чланица ЕУ и мисијама других међународних
организација и организацијама цивилног друштва.
Обављање наведених послова захтева стално стручно усавршавање запослених у
Служби Народне скупштине кроз радионице, семинаре и друге начине у циљу
размене искустава са државним службеницима земаља чланица ЕУ како би се
усагласило пословање у складу са захтевима ЕУ.
Циљ програмске активности: Обезбеђивање континуираног развоја Службе,
отвореност за увођење савремених технологија, јачање одговорности запослених
у Служби у циљу благовременог и квалитетног обављања послова и стварање
основа за стално стручно усавршавање и напредовање запослених у Служби,
сагласно потребама и могућностима Народне скупштине.
Индикатор програмске активности:
- Израда родне анализе кадровских потенцијала: Да / Не
- Информације о раду Народне скупштине постављају се континуирано на
интернет страници: Да / Не
ФУНКЦИЈА 130 - Опште услуге
Економска
класификација

411
4111

Намена средстава

Средства из
буџета

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

411.752.000

Плате, додаци и накнаде запослених

411.752.000

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

73.706.000

4121

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

49.411.000

4122

Допринос за здравствено осигурање

21.206.000

4123

Допринос за незапосленост
НАКНАДЕ У НАТУРИ

1.000

4131

Накнаде у натури

1.000
14.500.000

4141

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Накнада за време одсуствовања с посла на терет
фондова
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

21.000.000

Накнаде трошкова за запослене
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
Награде запосленима и остали посебни расходи

21.000.000

412

413
414

4144
415
4151
416
4161

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

421

3.089.000

8.500.000
6.000.000

4.000.000
4.000.000
220.602.000

4211

Трошкови платног промета и банкарских услуга

4212

Енергетске услуге

70.600.000

4213

Комуналне услуге

22.602.000

4214

Услуге комуникација

30.000.000
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4215

Трошкови осигурања

6.000.000

4216

Закуп имовине и опреме

5.000.000

4219

Остали трошкови

85.200.000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

18.300.000

4221

Трошкови службених путовања у земљи

4222

Трошкови службених путовања у иностранство

422

3.400.000
14.900.000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

423

162.340.000

4231

Административне услуге

15.000.000

4232

Компјутерске услуге

30.640.000

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених

10.000.000

4234

Услуге информисања

15.000.000

4235

Стручне услуге

46.850.000

4237

Репрезентација

11.000.000

4239

Остале опште услуге

33.850.000

424
4243

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

5.500.000

Медицинске услуге

5.500.000

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

425

110.310.000

4251

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

66.150.000

4252

Текуће поправке и одржавање опреме

44.160.000

МАТЕРИЈАЛ

70.470.000

4261

Административни материјал

20.990.000

4263

Материјали за образовање и усавршавање запослених

10.000.000

4267

Медицински материјал

4268

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

4269

Материјали за посебне намене

30.330.000

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

26.000.000

Текуће дотације међународним организацијама

26.000.000

426

462
4621

150.000
9.000.000

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД
ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ

500.000

4824

Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом

500.000
500.000

4831

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

70.000.000

5113

Капитално одржавање зграда и објеката

55.000.000

5114

Пројектно планирање

15.000.000

МАШИНЕ И ОПРЕМА

82.870.000

Административна опрема

82.870.000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

36.400.000

482

483

511

512
5122
515
5151

Нематеријална имовина

УКУПНО ФУНКЦИЈА 130:

500.000

36.400.000
1,328,751,000

ФУНКЦИЈА 130 - Опште услуге – Републичка изборна комисија
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Програмска активност: Oбезбеђивање услова за редован рад Републичке
изборне комисије
Сврха програмске активности: Обезбеђивање финансијских средстава за
финансирање редовног рада Републичке изборне комисије у 2017. години и,
обављање стручних, административно-техничких и других послова за
потребе Републичке изборне комисије од стране Службе Народне скупштине
Правни основ програмске активности: У складу са чланом 98. став 1.
Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00,
57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др.
закон, 104/09 – др. закон, 28/11 –одлука УС и 36/11), средства за рад органа
за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове спровођења
избора обезбеђују се у буџету Републике.
На основу члана 35. Закона о избору народних посланика, услове за
рад Републичке изборне комисије обезбеђује Народна скупштина.
У складу са тачком 2. Одлуке о организацији и раду Службе Народне
скупштине („Службени гласник РС“, број 49/11), Служба Народне скупштине
обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе
Републичке изборне комисије.
У складу са чланом 39. став 2. Пословника Републичке изборне
комисије („Службени гласник РС“, број 5/12), Републичка изборна комисија
подноси Народној скупштини финансијски план потребних средстава, како за
редован рад (који обухвата попуну упражњених посланичких места у
Народној скупштини, односно упражњених места чланова националних
савета националних мањина), тако и за спровођење редовних избора за
народне посланике, председника Републике и непосредних избора за
чланове националних савета националних мањина. У складу са чланом 35.
Закона о избору народних посланика, финансијски план Републичке изборне
комисије саставни је део скупштинског буџета, који утврђује Одбор Народне
скупштине за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, у
поступку и на начин утврђен Законом о Народној скупштини и Пословником
Народне скупштине.
Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности
спроводе се послови везани за спровођење избора утврђени Законом о
избору народних посланика. Републичка изборна комисија у складу са
Законом врши попуну упражњеног посланичког места, у случају престанка
мандата народног посланика пре истека времена на који је изабран.
Такође, Републичка изборна комисија спроводи и послове везане за
спровођење избора утврђених Законом о националним саветима
националних мањина. У случају да неком од чланова националних савета
националних мањина мандат престане пре истека времена на који је
изабран, Републичка изборна комисија у складу са Законом доноси решење о
додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у
националном савету.
Народна скупштина обезбеђује услове за редован рад Републичке изборне
комисије, а Служба Народне скупштине обавља стручне, административнотехничке и друге послове за потребе Републичке изборне комисије.
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Циљ програмске активности: Стручно, благовремено и потпуно
извршавање послова неопходних за несметан рад Републичке изборне
комисије
Индикатор програмске активности:
Проценат седница Републичке изборне комисије на годишњем нивоу
на којима се врши попуна упражњених места у Народној скупштини: 29 %
Проценат седница Републичке изборне комисије на годишњем нивоу
на којима се врши попуна упражњених места у националним саветима
националних мањина: 17 %
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА РЕДОВАН РАД ЗА 2017. ГОДИНУ
Економска
класификација

Намена средстава

План за 2017.
годину

1

2

3

416
4161

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
Награде запосленима и остали посебни расходи
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

421
4211

Трошкови платног промета и банкарских услуга

4214

Услуге комуникација

22.645.000
22.645.000
660.000
60.000
600.000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.600.000

4221

Трошкови службених путовања у земљи

1.300.000

4222

Трошкови службених путовања у иностранство

300.000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

800.000

422

423
4231

Aдминистративне услуге

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених

150.000

4234

Услуге информисања

100.000

4235

Стручне услуге

200.000

4237

Репрезентација

100.000

4239

Остале опште услуге

200.000

МАТЕРИЈАЛ

100.000

Административни материјал

100.000

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

300.000

Текуће дотације међународним организацијам

300.000

426
4261
462
4621
482
4824
483
4831

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД
ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ
Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти
другом
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела
УКУПНО

50.000

1.000
1.000
1.000
1.000
26.107.000

Одговорно лице: генерални секретар Народне скупштине као налогодавац
за коришћење средстава Скупштинског буџета и председник и секретар
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Републичке изборне комисије, као налогодавци за исплату средстава
опредељених за рад Републичке изборне комисије.
Програмска активност (нова мера) - Избори за председника Републике
Сврха програмске активности: Успешна и ефикасна реализација изборних
активности везаних за спровођење избора за председника Републике.
Правни основ за спровођење програмске активности: Устав Републике
Србије, Закон о избору председника Републике и Закон о избору народних
посланика.
Опис програмске активности: У поступку спровођења избора за
председника Републике, Републичка изборна комисија извршава овлашћења
и обавезе утврђене Законом о избору председника Републике и Законом о
избору народних посланика и стара се да поступак избора протекне у складу
са законом.
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Секретар
Републичке изборне комисије.
Трајање: Програмска активност треба да буде спроведена у 2017. години.
Циљ програмске активности:
Републике у складу са законом.
Индикатори:
Назив индикатора

Спроведени

избори

за

председника

Јединица
мере

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2017. год.

Циљна
вредност у
2018. год.

Циљна
вредност у
2019. год.

%

0

0

0

0

1. Проценат усвојених

приговора на ток изборног
процеса у односу на укупан
број поднетих приговора

Расходи и издаци везани за пројекат:
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ У 2017.
ГОДИНИ
Економска
класификација

Намена средстава

План за 2017.
годину

1

2

3

416
4161
421
4211

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
Награде запосленима и остали посебни расходи

759,408,000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

104.042.000

Трошкови платног промета и банкарских услуга
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4214

Услуге комуникација

79.916.000

4216

Закуп имовине и опреме

12.126.000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

9.000.000

Трошкови службених путовања у земљи

9.000.000

422
4221

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

423
4231

Aдминистративне услуге

4234

Услуге информисања

4237

Репрезентација

4239

Остале опште услуге

126.250.000
550.000
120.200.000
500.000
5.000.000

МАТЕРИЈАЛ

426

108.756.000

4261

Административни материјал

56.756.000

4264

Материјал за саобраћај

36.000.000

4269

Материјал за посебне намене
УКУПНО

16.000.000
1.107.456.000

Члан 4.
Средства утврђена овим предлогом скупштинског буџета исказују се у
Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину у оквиру посебног
раздела.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ СКУПШТИНСКОГ БУЏЕТА
Правни основ за доношење скупштинског буџета садржан је у члану
64. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10), којим је
уређено да Народна скупштина самостално утврђује и располаже
средствима за њен рад (у даљем тексту: скупштински буџет).
Поступак за утврђивање скупштинског буџета утврђен је чланом 65.
Закона о Народној скупштини и чл. 179. до 181. Пословника Народне
скупштине („Службени гласник РС“, број 20/12 – пречишћен текст).
Чланом 65. став 1. Закона о Народној скупштини прописано је да
генерални секретар Народне скупштине припрема предлог скупштинског
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буџета у складу са законом којим се уређује буџетски систем и Пословником
Народне скупштине и подноси га надлежном одбору Народне скупштине.
Чланом 65. став 1. алинеја 12. Пословника Народне скупштине
прописано је да Одбор за административно-буџетска и мандатноимунитетска питања (у даљем тескту: Одбор) утврђује скупштински буџет.
Чланом 179. Пословника Народне скупштине предвиђено је да се
предлог скупштинског буџета подноси с образложењем које садржи правни
основ за његово доношење и образложење предлога потребних средстава за
рад Народне скупштине, и припрема на основу упутства за припрему буџета,
које доставља министарство надлежно за послове финансија.
Чланом 65. став 2. Закона о Народној скупштини и чланом 180.
Пословника Народне скупштине предвиђено је да Одбор, након разматрања
предлога скупштинског буџета, утврђује предлог скупштинског буџета, који
доставља министарству надлежном за финансије (у даљем тексту:
Министарство) на мишљење.
Чланом 65. ст. 3. до 6. Закона о Народној скупштини и чланом 181.
Пословника Народне скупштине предвиђено је да Одбор разматра
образложено мишљење Министарства на седници на којој присуствује
министар. На тој седници усаглашавају се ставови министра и чланова
Одбора о предлогу скупштинског буџета. Скупштински буџет је утврђен када
се о њему на седници Одбора постигне сагласност. Министарство, без
измена, утврђен скупштински буџет укључује у нацрт буџета Републике
Србије, а Влада, без измена, у предлог закона о буџету Републике Србије.
Ако се на седници Одбора не постигне сагласност, Министарство
предлог скупштинског буџета који је утврдио Одбор, без измена, укључује у
нацрт буџета Републике Србије, а Влада, без измена, у предлог закона о
буџету Републике Србије. У том случају, Влада у образложењу предлога
закона о буџету Републике Србије наводи разлоге због којих Министарство
сматра да предлог скупштинског буџета није прихватљив.
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РАД НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Надлежност Народне скупштине утврђена је Уставом Републике
Србије, а функције Народне скупштине Законом о Народној скупштини. Као
носилац уставотворне и законодавне власти, Народна скупштина доноси и
мења Устав
Републике Србије, одлучује о промени границе Републике Србије, расписује
републички референдум, потврђује међународне уговоре када је законом
предвиђена обавеза њиховог потврђивања, одлучује о рату и миру и
проглашава ратно и ванредно стање, надзире рад служби безбедности,
доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије, даје
претходну сагласност на статут аутономне покрајине, усваја стратегију
одбране, усваја план развоја и просторни план, усваја буџет и Завршни рачун
Републике Србије на предлог Владе, даје амнестију за кривична дела. У
остваривању изборне функције Народна скупштина бира Владу, бира судије
Уставног суда и одлучује о њиховом разрешењу и престанку мандата, бира
председника Врховног касационог суда, председнике судова, Републичког
јавног тужиоца и јавне тужиоце и одлучује о престанку њихове функције, бира
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судије и заменике јавних тужилаца у складу са Уставом и законом, бира и
разрешава гувернера Народне банке Србије и Савет гувернера, бира и
разрешава Заштитника грађана, бира и разрешава и друге функционере
одређене законом. У остваривању контролне функције Народна скупштина
врши надзор над радом Владе и одлучује о престанку мандата Владе и
министара, служби безбедности, гувернера Народне банке Србије,
Заштитника грађана, других органа и тела у складу са законом.
Предлог скупштинског буџета за 2017. годину припремљен је на основу
закона и одлука Административног одбора, односно Одбора за
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања којима су ближе
уређена права и обавезе народних посланика и запослених у Служби
Народне скупштине и Упутства за припрему буџета Републике Србије за
2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину број 401-00-03885/201603 од 15. новембра 2016. године, које је донео министар финансија, на
основу члана 35. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14,
68/15 и 103/15).
Пословником Народне скупштине предвиђено је да Народна скупштина
има 20 одбора од чега 18 одбора по 17 чланова, Одбор за контролу служби
безбедности 9 чланова и Одбор за права детета, као посебно радно тело које
чини председник Народне скупштине, потпредседници Народне скупштине,
представници посланичких група у Народној скупштини и председник Одбора
за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва и
који у овом сазиву Народне скупштине има 24 члана. Чланови одбора имају
заменике чланова (члан 28. Закона о Народној скупштини и чл. 23. и 73.
Пословника).
Законом о Народној скупштини и Пословником предвиђено је низ права
и обавеза народних посланика од значаја за рад Народне скупштине и њених
радних тела, за чије спровођење се у скупштинском буџету сваке године
обезбеђују потребна финансијска средства:
1. Народни посланик има право да на седници Народне скупштине
говори и писане документе у раду Народне скупштине, предвиђене
Пословником, подноси на свом језику (члан 9. став 2. Закона о Народној
скупштини);
2. Седнице одбора могу се одржaвати и ван седишта Народне
скупштине (члан 42. став 4. Пословника). За реализацију ове активности се
сваке године обезбеђују средства у складу са Уредбом о трошковима и
накнадама државних службеника и намештеника.
3. Одбори имају могућност да одржавају и јавна слушања (члан 27.
став 7. Закона о Народној скупштини и чл. 83. - 84. Пословника). Јавно
слушање се одржава на одређену тему. На позив председника одбора, поред
чланова одбора и народних посланика, јавном слушању могу да присуствују и
друга лица;
4. Одбор може да образује пододбор, а председник одбора посебну
радну групу (члан 27. став 8. Закона о Народној скупштини и члан 44. став 6.
Пословника), у чијем раду могу да учествују научници и стручњаци из
одређених области, у зависности од питања које се разматра. Чланом 27.
став 14. Закона о Народној скупштини и чланом 43. Пословника, утврђено је
да у раду радних тела по позиву могу учествовати и научници и стручњаци;
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5. Народна скупштина може да образује привремена радна тела анкетне одборе и комисије (члан 27. ст. 12. и 13. Закона о Народној
скупштини и чл. 68. - 69. Пословника), с тим што се анкетни одбор образује из
реда народних посланика, а комисија из реда народних посланика,
представника органа и организација, научника и стручњака;
6. Предлагач закона има обавезу да Народној скупштини, уз предлог
закона, достави изјаву и табелу о усклађености тог предлога закона са
прописима Европске уније (члан 151. Пословника). С тим у вези, у
извршавању законодавне функције Народне скупштине неопходно је
народним посланицима и члановима одбора обезбедити стручну подршку
научника и стручњака. Стручна подршка је неопходна и у праћењу
реализације стратегије придруживања Европској унији и предлагању мера и
иницијатива за њено убрзавање у складу са Пословником;
7. Ради одржавања састанака народних посланика са грађанима,
постоји могућност отварања канцеларија Народне скупштине ван седишта
Народне скупштине (члан 15. став 4. Закона о Народној скупштини). У
досадашњем периоду ова активност се спроводила уз финансијску подршку
међународних организација (USAID, NDI) што опет не искључује могућност
Народне скупштине да сваке године планира одређена средстава за
реализацију овог права;
8. Чланови одбора имају значајне активности у земљи и иностранству,
као што су: учествовање на конференцијама, округлим столовима,
семинарима и састанцима, на теме које су од значаја за обављање њихове
функције; узајамне посете чланова одбора Народне скупштине одборима
парламената ЕУ; активности у поступку преговора о приступању Европској
унији. Обавеза Народне скупштине је да накнади трошкове који настају у вези
са службеним путовањима у земљи и иностранству (трошкови путовања,
смештаја, исхране и превођења докумената у припреми народних посланика
за учешће на конференцијама, округлим столовима, семинарима и
састанцима), у складу са Одлуком Административног одбора Народне
скупштине о посланичкој накнади број 120-1105/09 - Пречишћен текст од 27.
марта 2009. године са изменама од 23. априла 2009. године и Уредбом о
накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
(„Службени гласник РС“, бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14 и 84/15).
А) АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
Полазећи од тога да су у првој половини 2016. године организовани
ванредни парламентарни избори, као и да је од доношења Указа
председника Републике о распуштању Народне скупштине Републике Србије
4. марта 2016. године до конституисања Народне скупштине у XI Сазиву 3.
јуна 2016. године, Народна скупштина вршила само текуће или неодложне
послове у складу са чланом 109. став 7. Устава Републике Србије и чланом
52. Закона о Народној скупштини, у оквиру индикатора за утврђивање
скупштинског буџета за 2017. годину представљене су активности које су
реализоване у 2015. години, а не у 2016. години.
1. Седнице Народне скупштине
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Народна скупштина је у 2015. години одржала 39 седница у укупном
трајању од 120 дана, са 314 тачака дневног реда (у редовном заседању 19
седница у трајању од 74 дана са 225 тачака дневног реда, у ванредном
заседању 17 седница у трајању од 43 дана са 86 тачака дневног реда и три
посебне седнице у трајању од три дана са три тачке дневног реда).
2. Седнице радних тела
Радна тела Народне скупштине су у периоду од 1. јануара до 31.
децембра 2015. године, одржала укупно 480 седница, и то:
Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова 20
Одбор за административно-буџетска и
мандатно-имунитетска питања
21
Одбор за дијаспору и Србе у региону
6
Одбор за европске интеграције
27
Одбор за заштиту животне средине
12
Одбор за здравље и породицу
21
Одбор за контролу служби безбедности
12
Одбор за Косово и Метохију
6
Одбор за културу и информисање
20
Одбор за образовање, науку, технолошки
развој и информатичко друштво
17
Одбор за одбрану и унутрашње послове
26
Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду
26
Одбор за права детета
2
Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу
26
Одбор за привреду, регионални развој,
трговину, туризам и енергетику
20
Одбор за просторно планирање, саобраћај,
инфраструктуру и телекомуникације
31
Одбор за рад, социјална питања, друштвену
укљученост и смањење сиромаштва
19
Одбор за спољне послове
26
Одбор за уставна питања и законодавство
95
Одбор за финансије, републички буџет
и контролу трошења јавних средстава
46
Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање
2
Седнице су углавном одржаване у Београду, у просторијама Народне
скупштине док је десет седница одбора одржано ван седишта Народне
скупштине. Поред седница, одбори су у току 2015. године, у складу са чланом
83. Пословника, организовали и одржали 18 јавних слушања. Ове активности
(седнице ван седишта и јавна слушања) одбори су реализовали уз подршку
Програма Уједињених нација за развој (UNDP) и Швајцарске агенције за развој и
сарадњу (SDC) кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне
скупштине“, који се до 1. децембра 2015. године спроводио у сарадњи са
Народном скупштином. У децембру 2015. године Народна скупштина је
започела реализацију Друге фазе Пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у
раду Народне скупштине“ коју ће спроводити до 2019. године.
На основу члана 44. став 4. Пословника Народне скупштине, одбори су
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у току 2015. године одржали и девет „заједничких“ седница о питањима која
су од заједничког интереса.
Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање је одржао два
дводневна састанка (19. и 20. марта у Београду и 8. и 9. октобра 2015. године у
Стразбуру).
Глобална организација парламентараца за борбу против корупције у
Србији (Национални огранак GOPAC-a) је у току 2015. године одржала два
састанка и једну дводневну међународну конференцију у седишту Народне
скупштине и имала низ других активности.
Чланови Комисије за контролу извршења кривичних санкција и
Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену
Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и
безбедност у Републици Србији (2010 - 2015), у 2015. години учествовали су
на више семинара и имали низ других активности из делокруга ових комисија.
3. Други статистички подаци о активностима
Одбори су одржали укупно 478 седница, са 1469 тачака дневног реда.
На седницама одбора размотрено је 442 предлога закона и 30 предлога
других општих аката (исти предлог закона разматрала су најмање два одбора
– Одбор за уставна питања и законодавство и надлежни одбор) и 5.396
амандмана. На основу члана 155. став 3, члана 157. став 6. и члана 165.
Пословника Народне скупштине, надлежни одбори су поднели укупно 99
амандмана на предлоге закона, које је представник предлагача прихватио. У
оквиру свог делокруга, одбори су донели/поднели укупно 356 аката и
предлога аката и размотрили 69 извештаја, односно информација о раду
државних органа, организација и тела, као и њихове планове и програме
рада. Такође, одборима је у току 2015. године достављено укупно 712
представки, предлога и других писмена које су поднели појединци,
организације и удружења грађана, а које су надлежни одбори разматрали
или су их секретари тих одбора, у договору са председницима одбора,
упућивали надлежним органима на решавање. Одбори су своју надлежност
остваривали и одржавањем седница пододбора и радних група, укупно 48
седница. Десет седница одбора је одржано ван седишта Народне скупштине.
У оквиру свог делокруга, одбори Народне скупштине су имали и већи
број међународних активности које се односе на учешће председника и
чланова одбора на међународним конференцијама и састанцима са
представницима парламената других држава и међународних организација.
Такође, чланови одбора су имали велики број састанака са представницима
међународних организација, организација цивилног сектора, као и низ других
активности.

Б) НАПОМЕНЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ СКУПШТИНСКОГ БУЏЕТА
У оквиру законодавне, контролне, изборне и представничке функције
Народне скупштине у 2015. години одвијала се интензивна активност
Народне скупштине и њених радних тела, а посебно: разматрање предлога
закона у начелу и појединостима; разматрање предлога других аката
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(стратегија, декларација, препорука, одлука); утврђивање предлога аката и
одлука; доношење одлука и појединачних решења; давање мишљења;
утврђивање предлога аутентичног тумачења; утврђивање листа кандидата;
разматрање извештаја независних државних органа; разматрање извештаја,
односно информација о раду других државних органа, организација и тела и
њихове планове и програме рада; обрада и разматрање представки,
предлога и других писмена упућених Народној скупштини и одборима од
стране појединаца, организација и удружења грађана; разматрање актуелних
питања; организовање јавних слушања и округлих столова на теме из
делокруга одбора; учешће народних посланика и запослених у Служби
Народне скупштине на семинарима, округлим столовима, конференцијама и
радионицама.
Прва (конститутивна) седница Народне скупштине у овом сазиву
одржана је 3. јуна 2016. године, док су одбори конституисани Одлуком
Народне скупштине од 22. јуна 2016. године, на предлог посланичких група,
сразмерно броју народних посланика посланичке групе у односу на укупан
број народних посланика у Народној скупштини.
У изради скупштинског буџета за 2017. годину водило се рачуна о
примени одредаба члана 16. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о
буџетском систему које су ступиле на снагу 15. децембра 2015. године, а
којима је предвиђено постепено увођење родно одговорног буџетирања
(РОБ) у буџет РС и буџете локалних власти до 2020. године, када сви
буџетски корисници треба у потпуности да уведу све елементе РОБ-а у цео
програмски буџет. Наиме, у оквиру програма 20101 - Стручна служба,
кориговани су циљеви овог програма као и индикатори програма у погледу
РОБ компоненте, те је као нова програмска активност, планирана „израда
родне анализе кадровских потенцијала“. За реализацију овог циља биће
образована радна група коју ће чинити запослени у стручним службама
Народне скупштине, са задатком прикупљања родно осетљивих података на
основу којих ће, у сарадњи са представницима Координационог тела за
родну равноправност и Женском парламентарном мрежом, бити извршена
родна анализа и уведена перспектива родне равноправности у програме,
активности и пројекте које спроводи Народна скупштина.
IV АКТИВНОСТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО
ОБЕЗБЕДИТИ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
1. СТАЛНЕ КОМИСИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Поред 20 одбора предвиђених Пословником Народне скупштине, у
сваком сазиву Народне скупштине почев од 2011. године образују се и две
сталне Комисије: Комисија за контролу извршења кривичних санкција, на
основу члана 278. Закона о извршењу кривичних санкција („Службени
гласник РС“, број 55/14) и Комисија за праћење спровођења Националног
акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених
нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010 - 2015), на основу
Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета
безбедности Уједињених нација („Службени гласник РС“, број 102/10) и
Одлуке Народне скупштине од 29. децембра 2011. године, а у току је израда
и новог националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета
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безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици
Србији за период 2016 – 2020. Финансијску подршку у раду наведеним
комисијама у току 2015. и 2016. године пружала је Мисија ОЕБС-а у Србији,
што се очекује да ће наставити и у 2017. години. Стручну и административну
подршку у раду ових комисија пружају запослени у Одбору за правосуђе,
државну управу и локалну самоуправу и Одбору за људска и мањинска права
и равноправност полова.
2. РАДНА ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Народна скупштина, на предлог Одбора за административно-буџетска
и мандатно-имунитетска питања доноси кодекс понашања народних
посланика (члан 65. став 1 алинеја друга Пословника) и утврђује изглед и
употребу амблема, ознака и других симбола и обележја Народне скупштине.
Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања
је донео Одлуку о унутрашњем реду у згради Народне скупштине (21 број 021556/15 од 4. јуна 2015. године), а генерални секретар Народне скупштине
Упутство о спровођењу Одлуке о унутрашњем реду у згради Народне
скупштине (03 број 02-1556/15 од 15. јуна 2015. године). С тим у вези
планирана су средства за израду пропусница и набавку услуге израде новог
софтвера и апликације која треба да омогући вођење евиденције о лицима
која улазе у Народну скупштину, укључујући обе зграде, у складу са
прописима којима се уређује заштита података о личности. Такође, овај
одбор је, на основу члана 65. став 1. алинеје 6. Пословника Народне
скупштине, надлежан да доноси акт о акредитацији и условима за рад
представника средстава јавног информисања у Народној скупштини, те су
планирана и средства за издавање електронских новинарских акредитација
за улазак лица у зграду Народне скупштине. Планира се штампање око 1000
картица – пропусница за новинаре, странке и запослене.
Одбор за уставна питања и законодавство је, као копредседавајући са
Одбором за правна питања немачког Бундестага, у 2011, 2012, 2014. и 2015.
години организовао међународне конференције одбора за правна питања,
као вид сарадње одбора који имају сличан делокруг рада из различитих
земаља. Наведена активност планирана је и за 2017. годину. На основу
Меморандума о сарадњи са Канцеларијом за демократске институције и
људска права из Варшаве (ODIHR/OEBS), Одбор, почев од 2011. године,
организује радионице кроз Пројекат унапређивања законодавног поступка и
квалитета израде прописа. Поред наведених активности, овај одбор прати
изградњу правног система и номотехнички квалитет обраде прописа које
доноси Народна скупштина, и утврђује Јединствена методолошка правила за
израду прописа.
Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење
сиромаштва ће и у 2017. години наставити сарадњу са Игманском
иницијативом, мрежом невладиних организација Босне и Херцеговине,
Хрватске, Црне Горе и Србије, а која се тиче слободе кретања радне снаге
између земаља Дејтонског споразума, уз коришћење искустава нордијског
модела сарадње и у оквиру исте планира учешће на састанцима у Црној
Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској, као и организовање скупа у Србији са
истим учесницима.
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На основу Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“,
број 83/14 и 6/16-др.закон) Одбор за културу и информисање има обавезу да
распише јавни позив за избор четири члана Савета Регулаторног тела за
електронске медије којима истиче мандат у 2017. години. Осим овог одбора и
други одбори (Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и
енергетику; Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења
јавних средстава) имају законом предвиђену обавезу објављивања конкурса
за избор појединих функционера које бира Народна скупштина (нпр. Комисија
за заштиту конкуренције, Републичка комисија за заштиту права у
поступцима јавних набавки).
Одбор за одбрану и унутрашње послове ће у 2017. години учествовати
на годишњем састанку представника регионалних парламентарних одбора за
одбрану који се одржава у организацији Центра за безбедносну сарадњу
(RACVIAC).
Трошкове
учешћа
парламентарних
делегација
сноси
организатор.
Одбор за Косово и Метохију планира да у 2017. години посети
територију Аутономне покрајине Косово и Метохија у циљу остваривања
боље сарадње са припадницима српског народа и осталих националних
заједница на Косову и Метохији, као и са српским институцијама и
посланицима „Српске листе“, са циљем да се направи механизам сталне
комуникације.
На основу Закона о основама уређења служби безбедности Републике
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 72/12) и сагласно Одлуци о
начину на који Одбор за контролу служби безбедности врши непосредан
надзор над радом служби безбедности Републике Србије (22 број 02-2262/16
од 30. септембра 2016. године), а у циљу унапређења цивилне и демократске
контроле служби безбедности, овај одбор планира да у току 2017. године
обави више надзорних посета седиштима и регионалним центрима служби
безбедности.
У оквиру Пројекта „Јачање надзорне функције и јавности у раду
Народне скупштине“, који се спроводи у сарадњи са Програмом Уједињених
нација за развој (UNDP) и Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (SDC),
Народна скупштина, односно Одбор за финансије, републички буџет и
контролу трошења јавних средстава је у децембру 2015. године окончао прву
фазу у развоју Портала за надзор над јавним финансијама чиме је
реализована мера утврђена Акционим планом Владе за спровођење
Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за
период од 2013. до 2018. године. За наредне фазе које ће Народна
скупштина постепено развијати у наредном периоду, предвиђено је
повезивање Портала са другим електронским системима (порталима) за
праћење јавне потрошње из државног буџета (Министарства финансија Управе за јавни дуг и Управе за трезор, Државне ревизорске институције,
Управе за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки и др.), преузимање њихових података и
успостављање јединствене базе података о систему јавне потрошње из
државног буџета на начин који ће народним посланицима и јавности
олакшати приступ неопходним информацијама о трошењу буџетских
средстава и омогућити им да на једноставан и ефикасан начин прате
трошење јавних средстава из буџета и врше надзор над јавним финансијама.
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Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику
ће у 2017. години учестовати на састанцима Парламентарног пленума
Енергетске заједнице у Секретаријату Енергетске заједнице у Бечу или у некој
од држава чланица Енергетске заједнице. У оквиру парламентарне димензије
малтешког (од јануара до јуна 2017. године) и естонског (од јула до децембра
2017. године) председавања Европском унијом (ЕУ), председник Одбора ће
учествовати на састанцима председника надлежних одбора националних
парламената држава чланица ЕУ и Европског парламента.
Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику,
Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава
и Одбор за европске интеграције ће и у 2017. години активно учествовати у
раду Регионалне мреже парламентарних одбора за економију, финансије и
европске интеграције земаља Западног Балкана у организацији
Вестминстерске фондације за демократију (WFD). Програм Регионалне
мреже парламентарних одбора за економију, финансије и европске
интеграције земаља Западног Балкана трајаће до 2018. године.
Одбор за европске интеграције обавља сарадњу са међународним
институцијама, на основу члана 64. Пословника Народне скупштине. Одбор
интензивно сарађује са одборима парламената других земаља и
парламентарним институцијама. Са стицањем статуса кандидата за чланство
у ЕУ, чланови Одбора се позивају на редовне састанке у оквиру
парламентарне димензије председавања чланица ЕУ (COSAC). Одбор
учествује у редовним састанцима чланова одбора надлежних за ЕУ
интеграције парламената региона (COSAP). Одбор остварује и билатералну
сарадњу размењујући посете са члановима парламената других земаља.
На основу Протокола о сарадњи Одбора за европске интеграције
Народне скупштине Републике Србије и Одбора за европске интеграције и
регионалну сарадњу Народне скупштине Републике Српске који је потписан
6. октобра 2014. године, предвиђено је интензивирање сарадње ова два
одбора у процесу европских интеграција, са циљем размене искустава и
добрих пракси. Према Протоколу, сарадња одбора се одвија кроз размену
искустава у процесу усклађивања законодавства са правним тековинама ЕУ,
јачање регионалне сарадње и заједничко конкурисање за средства из ИПА
фондова, јачање контролне улоге парламената и размену искустава у
погледу информисања шире јавности о значају процеса европских
интеграција.
Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање је први пут
основан 6. новембра 2013. године. Овај одбор чине 15 народних посланика
Народне скупштине и 15 посланика Европског парламента. На основу члана
125. Споразума о стабилизацији и придруживању, Одбор одржава два
састанка годишње, један у Београду, други у Бриселу/Стразбуру.
Протоколом о сарадњи Народне скупштине Републике Србије и
Народне скупштине Републике Српске који су председници ових скупштина
закључили на основу члана 7. Закона о потврђивању Споразума о
успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и
Републике Србије („Службени гласник РС“, број 60/07), предвиђена је
сарадња у смислу организације заједничких седница и састанака, као и
студијских посета народних посланика и запослених у стручним службама
скупштина у циљу преношења искустава у раду скупштинских одбора и
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служби скупштина. Трошкове састанака и заједничких седница сноси
скупштина домаћин боравка.
Скупштинским буџетом планирана су средстава за реализацију свих
наведених активности радних тела Народне скупштине.
3. НЕФОРМАЛНЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ ГРУПЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
У Народној скупштини се у сваком сазиву, почев од 2013. године
образују следеће неформалне парламентарне групе:
- Женска парламентарна мрежа чији рад подржавају Београдски фонд
за политичку изузетност, Координационо тело Владе Републике Србије за
родну равноправност, Агенција UN WOMEN и Мисија ОЕБС-а у Србији;
- Глобална организација парламентараца за борбу против корупције у
Србији (Национални огранак GOPAC-a) са циљем борбе против корупције и
њене превенције, кроз јачање интегритета у вршењу јавних функција.
Национални огранак GOPAC-a чине народни посланици из претходних и
актуелног сазива Народне скупштине и отворен је за приступ новим
члановима, у складу са Повељом о оснивању Глобалне организације
парламентараца за борбу против корупције у Србији. Рад Националног
огранка GOPAC-a подржава до 2019. године UNDP/SDC кроз Другу фазу
Пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“;
- Економски кокус, као добровољна, неформална парламентарна група
народних посланика, са циљем изградње политичког консензуса око важних
економских питања и законских решења којима се уређује привредни
амбијент кроз отворени и стални дијалог са привредом, локалним
самоуправама и цивилним друштвом. Рад Економског кокуса подржавају
Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Међународни
републикански институт (ИРА);
- Зелена посланичка група, као неформална парламентарна група, коју
чине народни посланици из различитих странака који су заинтересовани да
раде на промоцији и прихватању европских стандарда и норми у области
заштите животне средине и одрживог развоја. Циљ Зелене посланичке групе
је да теме заштите животне средине и одрживог развоја добију приоритет и
нађу се у фокусу приликом одлучивања у Народној скупштини. Активности
ове групе се спроводе у сарадњи са Центром модерних вештина и
Београдским фондом за политичку изузетност и уз подршку Балканског
фонда за демократију;
- Парламентрни форум за енергетску политику Србије, као
неформална парламентарна група, коју чине народни посланици из
различитих странака заинтересовани за питања енергетске политике Србије.
У оквиру овог форума организују се састанци на којима учествују
представници сектора енергетике, ради размене информација и разматрања
одређених питања из области енергетике.
V ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
Скупштинским буџетом за 2017. годину планирана су средства за
редован рад Библиотеке Народне скупштине која пружа услуге из делокруга
свог рада народним посланицима, запосленима у Служби Народне
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скупштине и другим корисницима, као што су: набавка стручне литературе и
службених гласила; коришћење електронске базе података (Експерт,
Параграф нет, Пакет прописа 5+); претплата на службена гласила,
електронске базе прописа, дневне новине, недељнике и стручне часописе;
коричење и конзервација старих и оштећених публикација.
Мобилни парламент је програм посета делегације народних посланика,
у пратњи и организацији запослених у Групи за едукацију и презентацију
скупштинске баштине, локалним самоуправама широм земље. У тродневном
програму, Мобилни парламент посећује три града односно општине по
избору. У делегацији су народни посланици из различитих политичких
партија, који су родом из градова који се обилазе или у њима живе. У сваком
граду се организују по две отворене трибине на којима народни посланици
представљају свој рад и рад Народне скупштине: у преподневним часовима
за средњошколце, а у поподневним, у просторијама локалне самоуправе, за
грађане. Трибине су отвореног типа, на којима грађани и средњошколци сами
бирају тему о којој ће се разговарати.
Симулације седница Народне скупштине су најсавременије
интерактивно наставно средство, конципирано на принципу учења кроз
учествовање. Овај програм је развијен у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији,
Минхенским центром за примењену политику, Министарством просвете и
факултетом политичких наука у Београду. У трочасовном програму
средњошколци имају прилику да буду „народни посланици“ и прођу кроз све
кључне моменте законодавног процеса: писање амандмана, рад у одборима,
састанци посланичких клубова, дискусија у пленуму, гласање итд.
Служба Народне скупштине је организована у складу са
организационом структуром утврђеном Одлуком о организацији и раду
Службе Народне скупштине, тако што се Служба састоји од две посебне
унутрашње јединице (Кабинет председника Народне скупштине и Генерални
секретаријат Народне скупштине) и четири основне унутрашње јединице
(Сектор за законодавство, Сектор за међународне односе, Сектор за опште
послове и Сектор за одржавање објеката Народне скупштине).
Кадровским планом за 2017. годину предвиђена је потреба за попуном
одређеног броја радних места. У питању су радна места за високо
образоване државне службенике који би били ангажовани за обављање
стручних односно најсложенијих послова која захтевају експертска знања,
способности и вештина из превасходно правне и економске области, како би
се у дужем временском периоду обезбедили услови за даљим стручним,
квалитетним, ефикасним и економичнијим обављањем послова у Служби
Народне скупштине.
У Кабинету председника Народне скупштине обављају се стручни,
административни и други послови од значаја за вршење функције
председника и потпредседника Народне скупштине. Поред лица која
обављају послове за председника и потпредседника Народне скупштине, у
оквиру Кабинета систематизована су и радна места за лица која обављају
послове за посланичке групе у складу са Одлуком Одбора за
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања о радном
ангажовању консултаната у посланичким групама у Народној скупштини 21
број 02-1171/14 од 30. априла 2014. године.
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Запослени у Кабинету заснивају радни однос на одређено време - док
траје дужност функционера, односно док постоји посланичка група, а најдуже
до краја сазива Народне скупштине.
У Генералном секретаријату Народне скупштине обављају се послови:
прикупљања података од значаја за рад генералног секретара, прати се
реализација пројеката који се односе на унапређење организације рада
Службе и кадровске структуре, обрађују предмети и захтеви народних
посланика и запослених у Служби, државних органа, оргаизација и тела, као
и међународних организација и институција, прати се реализација
закључених домаћих и међународних споразума о сарадњи из међународне
скупштине и других органа и организација и дају предлози за њихово
унапређење у вези са доступношћу информација од јавног значаја и тајности
података, спровођења националне стратегије за борбу против корупције и
акционог плана за примену националне стратегије за борбу против корупције
у Народној скупштини, на изради стручних упутстава народним посланицима
и државним службеницима у вези заштите тајних података везаних за
извршење закона из области одбране, прописе за рад у ратном и ванредном
стању, задатака утврђених Планом одбране Републике Србије; интерне
ревизије; припреме и обраде седнице Народне скупштине и издавање
стенографских бележака; односа с јавношћу; протокола и презентације
скупштинске баштине и други стручни и административни послови од значаја
за вршење функције генералног секретара и његових заменика. За
обављање ових послова образоване су четири уже унутрашње јединице
(Одељење за припрему и обраду седница Народне скупштине, Одсек за
издавање стенографских бележака, Одељење за односе с јавношћу и
Одељење за послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске
баштине). У Генералном секретаријату систематизовано је и радно место
интерног ревизора.
У Сектору за законодавство обављају се послови: за потребе
посланичких група и радних тела Народне скупштине; анализе закона,
предлога закона и других општих аката; анализе усклађености прописа са
прописима Европске уније; израде информативних и аналитичких
истраживања и библиотечки послови, као и други послови за потребе
Народне скупштине у вршењу законодавне функције. За обављање ових
послова образује се седам ужих унутрашњих јединица (Одељење за послове
посланичких група, Одељење за уставно - правни систем и организацију
власти, Одељење за економско - финансијска питања, Одељење за одбрану
и национална питања, Одељење за општа друштвена питања, Одељење за
европске интеграције и Библиотека Народне скупштине). Полазећи од
повећаног обима и сложености послова који се обављају у радним телима
Народне скупштине, Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места предвиђен је већи број извршилаца са одговарајућим радним
искуством и профилом образовања у односу на постојећи број, а у циљу
подизања стручног капацитета Службе и Народне скупштине.
У Сектору за међународне односе обављају се послови: за потребе
сталних и других парламентарних делегација; за потребе парламентарне
сарадње; истраживања и развоја међупарламентарних и међународних
односа; превођења, као и други послови за потребе Народне скупштине и
њених радних тела, посланичких група и народних посланика из области
међународних односа. За обављање ових послова образују се две уже
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унутрашње јединице (Одељење за спољне послове и Одсек за послове
превођења).
У Сектору за опште послове обављају се послови: планирања и израде
скупштинског буџета; финансијског рачуноводства и књиговодства; јавних
набавки; управљања људским ресурсима; управљања ризицима, заштите на
раду и противпожарне заштите; електронског парламента; електронских,
информационих, енергетских система и система аутоматике; рачунарске
мреже, интернет и телекомуникација; дактилографије, стенографисања и
биротехнике; писарнице, експедиције поште и архива, као и други општи
послови за потребе Народне скупштине. За обављање ових послова образује
се шест ужих унутрашњих јединица (Група за организацију и развој;
Одељење за буџетске, финансијско - рачуноводствене и послове јавних
набавки; Одељење за људске ресурсе; Одељење противпожарне заштите и
заштите на раду; Одељење за електронику, телекомуникације и информатику
и Одељење за административне и биротехничке послове). У Одељењу за
буџетске, финансијско - рачуноводствене и послове јавних набавки образују
се: Одсек за буџетско планирање, нормативу, анализу и извештавање; Одсек
за буџетско рачуноводство и Група за јавне набавке. У Одељењу за
електронику, телекомуникације и информатику образују се: Одсек за
електронске системе, Одсек за рачунарске мреже, интернет и
телекомуникације и Група за електро - енергетику и аутоматику. У Одељењу
за административне и биротехничке послове образују се: Одсек писарнице са
експедицијом и архивом; Одсек дактилобироа; Одсек стенобироа и Одсек
биротехнике. У Одељењу за буџетске, финансијско - рачуноводствене и
послове јавних набавки и Одељењу за електронику, телекомуникације и
информатику уведене су нове уже унутрашње организационе јединице и
повећан је број извршилаца, како би се обезбедила адекватна стручна
подршка у изради скупштинског буџета и праћењу његовог извршења, као и
модернизација рада Народне скупштине, која се огледа у унапређењу и
развоју система е - парламента и других информационих и технолошких
система које Народна скупштина користи.
У Сектору за одржавање објеката Народне скупштине обављају се
послови: инвестиционог, техничког и текућег одржавања објеката Народне
скупштине; заштите и одржавања културних добара које користи и којима
управља Народна скупштина; анализе и планирања развоја техничко технолошких услова за рад; грађење, реконструкције, доградње, адаптације,
санације, рестаурације, конзервације, ентеријерског и екстеријерског
уређења и опремања, као и послови чишћења и хигијенизације објеката,
земљишта, инсталација, постројења, уређаја и опреме које користи и којима
управља Народна скупштина. За обављање ових послова образују се три уже
унутрашње јединице (Група за инвестиционо одржавање објеката, заштиту и
одржавање културних добара; Одељење за техничко и текуће одржавање и
Одсек за одржавање чистоће).
Предвиђеним бројем извршилаца, у Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне скупштине,
описима послова, радних места, звањима и условима запослених за рад на
радном месту, омогућава се даље унапређење квалитета и модернизације
рада Службе Народне скупштине, пружање адекватне стручне подршке
народним посланицима у обављању њихове функције, у складу са најбољом
парламентарном праксом. Неопходне су континуиране обуке и стручна
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усавршавања запослених у Служби Народне скупштине, како би у потпуности
могли да одговоре захтевима радног места.
Народна скупштина своје активности планира по функционалним
класификацијама и то:
1. функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови,
2. функција 130 - Опште услуге.
У складу са Законом о буџетском систему, средства за рад Народне
скупштине планирана су по функционалним и економским класификацијама,
програмима и програмским активностима.
Економским класификацијама на трећем класификационом нивоу
груписани су једнозначни расходи по методологији која је утврђена Законом о
буџетском систему. Четврти класификациони ниво економске шифре расхода
даје аналитичке податке о расходима који чине саставни део групе расхода
на трећем нивоу економске класификације.
НАРОДНА СКУПШТИНА Функција 110 - Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни послови
Програм 2101: Политички систем - законодавнa власт
Програмска активност 0001 – вршење функције народног посланика
Статусна и материјална права народних посланика регулисана су
Законом о примањима народних посланика у Народној скупштини Републике
Србије, Законом о Народној скупштини и другим законима и прописима, као и
одлукама Административног одбора и Одбора за административно-буџетска
и мандатно-имунитетска питања.
Према важећим прописима, народни посланик има право на: плату;
накнаду трошкова за вршење посланичке функције (посланички додатак);
трошкове коришћења приватног аутомобила; трошкове хотелског смештаја за
време одржавања седница Народне скупштине и њених радних тела
(посланичка накнада); трошкове службеног путовања у земљи и
иностранству; накнаду за закуп стана у Београду; накнаду трошкова за
одвојени живот; отпремнину; бесплатан превоз у железничком, друмском,
јавном градском и речном саобраћају на територији Републике Србије;
разлику између посланичке плате и зараде коју остварује у радном односу;
месечну накнаду у висини 80 посто од посланичке плате због обављања
самосталне делатности; накнаду плате по престанку посланичке функције и
др.; накнаду плате по престанку посланичке функције у висини плате коју је
имао на дан престанка функције, а најдуже три месеца, право на накнаду
плате ако је народној посланици престала функција у време трудноће и
порођаја, у висини плате коју је имала на дан престанка функције, а најдуже
годину дана и др.
На овој буџетској функцији опредељена су средства за финансирање
расхода везаних за обезбеђење услова за рад народних посланика, у износу
од 613.426.000 динара.
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411 - Плате, додаци и накнаде
Средства на економској класификацији 411 – Плате, додаци и накнаде,
опредељена су у складу са следећим прописима:
1. Закон о примањима народних посланика у Народној скупштини
Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91др.закон, 68/91, 44/98-др.закон и 34/01-др.закон), којим су утврђени право на
рад у Народној скупштини, накнаде и друга примања народних посланика.
2. Закон о платама у државним органима и јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон,
92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 - др.закон), којим су
утврђени коефицијенти за обрачун плата народних посланика и правни основ
надлежног одбора за утврђивање основице за обрачун тих плата.
3. Закон о Народној скупштини („Службени гласник РС“, бр. 9/10 и
108/13 - др.закон), којим је предвиђено право народног посланика на накнаду
плате по престанку посланичке функције.
4. Закон о изменама и допунама Закона о платама државних
службеника и намештеника („Службени гласник РС“, број 108/13) - чланом 3.
Закона прописано је да даном ступања на снагу овог закона престају да се
примењују одредбе других закона којима се уређује остваривање права на
накнаду плате по престанку функције. Наведени закон је ступио на снагу 7.
децембра 2013. године када је престала да се примењује одредба члана 43.
Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10);
5. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)
6. Пословник Народне скупштине ("Службени гласник РС", број 20/12 –
пречишћен текст)
7. Одлука Административног одбора о остваривању права народних
посланика на стални рад у Народној скупштини Републике Србије 28 број 112
- 230/04 од 9. фебруара 2004. године, којом је утврђено да сви народни
посланици, од дана потврђивања мандата могу бити на сталном раду у
Народној скупштини.
8. Одлука о утврђивању основице за обрачун и исплату плата 21 број
120 - 3973/14, коју је донео Одбор за административно-буџетска и мандатноимунитетска питања Народне скупштине на седници одржаној 5. новембра
2014. године. Наведеном одлуком утврђена је нето основица за обрачун
плата народних посланика у износу од 7.941,60 динара.
9. Одлука Административног одбора о висини накнаде која се
исплаћује народним посланицима који остварују право на зараду од
самосталне делатности 28 број 120 - 1716/01 од 11. јуна 2001. године, којом
је утврђено право народних посланика који обављају самосталну делатност
на месечну накнаду у износу 80% плате народног посланика на сталном раду
у Народној скупштини. Бруто плату посланика чини нето плата народног
посланика увећана за порезе на доходак грађана и социјалне доприносе и то:
Порез на зараде - 10%, Доприноси за ПИО - 12%, Доприноси за здравствено
осигурање - 5,15% и Доприноси за осигурање од незапослености - 0,75%.
(Укупно: Доприноси на терет запосленог - 19,9% као и Доприноси на терет
послодавца - 17,9%). На основу Закона о порезу на доходак грађана рачуна
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се порез према прописаној стопи у износу од 10% и то тако што се бруто
зарада умањи за пореско ослобођење и на то се примењује пореска стопа.

10. На основу члана 5. став 1. Закона о примањима народних посланика у Народној скупштини
Републике Србије донета су решења о платама народних посланика, на основу којих се врши обрачун разлика
у плати. У складу са важећим прописима бруто зарада народног посланика умањује се за стопу нормираних
трошкова у износу од 20% да би се добио опорезиви приход, на који се према Закону о доприносима и порезу
на доходак грађана обрачунава 24% доприносе за ПИО и 20% на име пореза на доходак грађана.

11. Одлука Административног одбора о посланичкој накнади број 120 1105/09 - пречишћен текст од 27. марта 2009. године са изменама од 24.
априла 2009. године, којом је утврђено право народног посланика на накнаду
трошкова за службена путовања због учешћа у раду на седницама Народне
скупштине и њених радних тела и начин остваривања тог права (накнада
трошкова за коришћење приватног аутомобила, трошкови хотелског смештаја
за време одржавања седница Народне скупштине и њених радних тела,
накнада за закуп стана у Београду, накнада трошкова за одвојени живот од
породице).
12. Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14 и
84/15), којом је уређено право на накнаду трошкова који настају у вези са
службеним путовањима у земљи и иностранству.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ........275.000.000 динара
412 - Социјални доприноси на терет послодавца
Средства опредељена на економској класификацији 412 – Социјални
доприноси на терет послодавца, намењена су за финансирање социјалних
доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса:
Порез на зараде - 10%, Доприноси за ПИО - 12%, Доприноси за здравствено
осигурање - 5,15% и Доприноси за осигурање од незапослености - 0,75%.
(Укупно: 17,9%). На основу Закона о порезу на доходак грађана рачуна се
порез према прописаној стопи у износу од 10% и то тако што се бруто зарада
умањи за пореско ослобођење и на то се примењује пореска стопа.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........49.226.000 динара
413 - Накнаде у натури
Средства опредељена на економској класификацији 413 – Накнаде у
натури, намењена су за финансирање коришћења места за паркирање.
Народни посланици имају право на бесплатно коришћење места за
паркирање путничког аутомобила у три гараже у Београду у дане када
службено бораве у Београду у вези са обавезама које имају у Народној
скупштини односно њеним радним телима. Висина ових расхода планирана
је на основу извршених расхода током претходних година.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .............2.000.000 динара
414 – Социјална давања запосленима
Средства опредељена на економској класификацији 414 – Социјална
давања запосленима, намењена су за финансирање накнаде за боловања
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преко 30 дана, накнаде за породиљска одсуства, отпремнине у случају смрти
запосленог или члана уже породице, отпремнине у случају укидања радног
места услед усвајања новог Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места, помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 1.000.000 динара
415 – Накнаде трошкова за запослене (народни посланици)
Средства опредељена на економској класификацији 415 – Накнаде за
одвојен живот од породице, намењена су за финансирање права народног
посланика на закуп стана у Београду и накнаду за одвојен живот од породице
у складу са Одлуком Административног одбора 28 број 120-1105/09 пречишћен текст од 27. марта 2009. године са изменама од 23. априла 2009.
године. Висина ових средстава опредељена је на основу извршених расхода
током 2015. године, узимајући у обзир и процењено повећање цена током
2016. године. Право на закуп стана и одвојени живот од породице у 2016.
години користе народни посланици који немају пребивалиште у Београду, с
тим да постоји могућност да у 2017. години ово право користи више народних
посланика.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 5.000.000 динара
417 - Посланички додатак
Средства опредељена на економској класификацији 417 – Посланички
додатак, намењена су за финансирање права народних посланика на
посланички додатак у месечном паушалном износу, за вршење посланичке
дужности у изборној јединици, у висини од 40% нето плате народног
посланика на сталном раду у Народној скупштини.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ........ 130.000.000 динара
421 – Стални трошкови
Средства опредељена на економској класификацији 421 – Стални
трошкови, Одлуком о коришћењу службених фиксних и мобилних телефона у
просторијама Народне скупштине 28 бр. 404 - 2149/11, коју је донео
Административни одбор на седници одржаној 14. јуна 2011. године, утврђено
је право појединих лица у Народној скупштини на коришћење службеног
мобилног телефона. Такође на овој економској класификацији опредељена
су и средства за трошкове платног промета и банкарских услуга.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 100.000 динара
4221 - Трошкови за службена путовања у земљи
Средства опредељена на економској класификацији 4221 – Трошкови
за службена путовања у земљи, намењена су за финансирање права
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народних посланика на накнаду трошкова за време одржавања седница
Народне скупштине, седнице одбора и њених радних тела, која се одржавају
у седишту и ван седишта Народне скупштине, као и учествовање на јавним
слушањима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и другим
скуповима од значаја за вршење посланичке функције.
Трошкови за службена путовања у земљи обрачунавају се на следећи
начин:
5. Дневницa за службена путовања у земљи - У складу са чланом 9.
Уредбе о накнади трошкова државних службеника и намештеника. За
исплате до 1. фебруара 2016. године неопорезив је износ до 2.201
динара, за целу дневницу. Уредбом о изменама и допунама Уредбе о
накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
(„Сл. Гласник РС“, број 84/15), донета 06. октобра 2015. године, са
почетком важности од 14. октобра 2015. године, по којој је промењен
износ дневнице за службени пут у земљи на 150 динара, као и
дневнице за службени пут у иностранство на 15 евра за све земље.
Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама закона о порезу на
доходак грађана плаћа се порез по стопи од 10%. Социјални доприноси
се не плаћају јер се ова накнада, без обзира на износ, не сматра
зарадом према Закону о раду.
6. Накнада трошкова смештаја за службена путовања у земљи - према
приложеном рачуну.
7. Накнада трошкова превоза за службена путовања у земљи –
неопорезив износ до висине приложених рачуна превозника у јавном
саобраћају.
8. Накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе –
неопорезив износ до 30% цене за један литар супер бензина по
пређеном километру, а највише до 6.417 динара месечно (за исплате
до 1. фебруара 2016. године). Преко овог износа плаћа се порез према
Закону о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана по
стопи од 10%.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .........125.000.000 динара
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство
Средства опредељена на економској класификацији 4222 – Трошкови
службених путовања у иностранству, намењена су за финансирање
службених путовања народних посланика ради реализације планираних
посета парламентима других држава и учешћа на скуповима у организацији
Европског парламента, регионалних институција, регионалних форума, као и
других међународних организација и институција.
У Народној скупштини су образоване делегације за учешће у раду
Парламентарне скупштине Савета Европе (ПССЕ), Парламентарне
скупштине Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС),
Интерпарламентарне уније (ИПУ), Парламентарна скупштина НАТО-а као и
делегације за учешће у раду других парламентарних институција
(Парламентарна скупштина Медитерана, Парламентарна скупштина
Централно – европске иницијативе, Парламентарна скупштина Црноморске
економске сарадње, Интерпарламентарна скупштина православља,
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Парламентарна скупштина Организације договора о колективној безбедности
(ОДКБ), Парламентарна скупштина Франкофоније, Интерпарламентарна
конференција за Заједничку безбедност и одбрамбену политику и Заједничку
спољну и безбедносну политику, Јадранско – Јонска иницијатива и друге).
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 25.000.000 динара
423 - Услуге по уговору
Средства опредељена на економској класификацији 423 – Услуге по
уговору намењена су за услуге штампања материјала (визит карте и остало),
и остале непредвиђене услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 100.000 динара
482 - Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом
483 - Новчане казне и пенали по решењу суда
На економским класификацијама 482 и 483 опредељена су средства за
финансирање расхода народних посланика Народне скупштине, у износу од
по 500.000 динара.
НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ Функција 130 - Опште услуге
Програм 2101- Функционисање Службе Народне скупштине
Програмска активност 0003 – Пружање подршке народним посланицима у
обављају посланичке функције
Служба Народне скупштине врши стручне и друге послове за потребе
Народне скупштине, њених одбора, народних посланика и посланичких група,
полазећи од уставно – правног положаја Народне скупштине и потребе
народних посланика да у потпуности одговоре обавезама у вршењу своје
функције, а посебно са аспекта потребе усклађивања домаћег законодавства
са законодавством Европске уније и остваривања контролне функције
Народне скупштине. Ради обављања ових послова планирана су средства за
одржавање и унапређење рада система електронског парламента уз
коришћење најсавременијих информационих, технолошких и других
електронских система.
На овој буџетској функцији опредељена су средства за финансирање
расхода везаних за обезбеђење услова за рад Службе Народне скупштине, у
износу од 1.328.751.000 динара.
411 - Плате, додаци и накнаде
Средства опредељена на економској класификацији 411 – Плате, додаци и
накнаде, намењена су за финансирање плата запослених у Служби Народне
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скупштине. Средства опредељена за ове намене планирана су на основу
Закона о платама државних службеника и намештеника и Кадровског плана
Народне скупштине за 2017. годину.
У оквиру обима ових опредељених средстава, предвиђена су и
средства за следеће намене:
- средства за исплату рада државних службеника и намештеника
дужег од радног времена, у складу са Законом о платама државних
службеника и намештеника и Законом о раду, а по налогу
руководиоца организационе јединице;
- исплата за ангажовање лица ради обављања привремених и
повремених послова у Народној скупштини.
Обрачун и исплата плата запослених врши се на основу Закона о
платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“ бр.
62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14), којим је
утврђен коефицијент за обрачун плата. Основица за обрачун плата
запослених је јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину законом о
буџету Републике Србије. Законом о буџету Републике Србије за 2016.
годину, утврђена је основица за обрачун и исплату плата за државне
службенике и намештенике у нето износу од 17.101,29 динара са
припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, која
се примењује и на запослене у Служби Народне скупштине („Службени
гласник РС“, број 103/15).
Средства за ове намене опредељена су у износу од ........ 411.752.000 динара
412 - Социјални доприноси на терет послодавца
Средства опредељена на економској класификацији 412 – Социјални
доприноси на терет послодавца, намењена су за финансирање социјалних
доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса на
бруто плате запослених у Служби Народне скупштине. Основица за обрачун
социјалних доприноса су бруто плате запослених.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 73.706.000 динара
413 - Накнаде у натури
Средства опредељена на економској класификацији 413 – Накнаде у
натури, намењена су за финансирање новогодишњих пакетића за децу
народних посланика и запослених.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ....................1.000 динара
414 – Социјална давања запосленима
Средства опредељена на економској класификацији 414 – Социјална
давања запосленима, намењена су за финансирање накнаде за боловања
преко 30 дана, накнаде за породиљска одсуства, отпремнине у случају смрти
запосленог или члана уже породице, отпремнине у случају укидања радног
места услед усвајања новог Правилника о унутрашњем уређењу и
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систематизацији радних места, помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........14.500.000 динара
415 - Накнаде трошкова за запослене
Средства опредељена на економској класификацији 415 – Накнаде
трошкова за запослене, планирана су за финансирање накнада за превоз на
посао и са посла запослених који користе градски саобраћај. Поред трошкова
за градски превоз, због места становања, запослени користе међуградски
превоз за долазак на посао са просечним издацима преко неопорезивог
износа на који износ је сходно Закону о порезу на доходак грађана обрачунат
порез на доходак грађана.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 21.000.000 динара
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
Средства опредељена на економској класификацији 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи, планирана су за јубиларне награде
запосленима које се исплаћују у складу са Посебним колективним уговором
за државне органе („Службени гласник РС“, 25/15 и 50/15), накнаде за рад
Жалбене комисије Народне скупштине, накнаде за рад у повременим радним
телима (анкетни одбори и комисије).
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............4.000.000 динара
4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга
Средства на економској класификацији 4211 – Трошкови платног
промета и банкарских услуга, опредељена су за трошкове платног промета и
банкарских услуга.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 1.200.000 динара
4212 - Енергетске услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4212 – Енергетске
услуге, намењена су за финансирање трошка за енергетске услуге које
обухватају планиране расходе за измирење обавеза према јавним
комуналним предузећима за утрошену електричну енергију, за грејање и
набавку угља и мазута. Висина ових средстава планирана је на бази
просечних трошкова за период јануар - октобар 2016. године, као и
потписаних уговора.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 70.600.000 динара
4213 - Комуналне услуге
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Средства опредељена на економској класификацији 4213 – Комуналне
услуге, намењена су за финансирање услуга водовода и канализације;
одржавање зеленила; за дезинсекцију и дератизацију; димничарске услуге,
одмашћивања термоблокова и клима комора и котлова; за услуге одношења
опасног материјала; доприноси за коришћење воде, услуге чишћења снега на
платоима испред објеката Народне скупштине, уговор о накнади за
коришћење пословног простора у објекту Краља Милана 16.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 22.602.000 динара
4214 - Услуге комуникација
Средства на економској класификацији 4214 – Услуге комуникација,
опредељена су за финансирање расхода Службе Народне скупштине,
користиће се за финансирање исплате расхода насталих коришћењем
фиксних телефонских линија у објектима Народне скупштине на Тргу Николе
Пашића број 13 и Краља Милана бр. 14 и 16, расхода везаних за коришћење
мобилних телефона, као и расхода за коришћење интернета и поштарина.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 30.000.000 динара
4215 - Трошкови осигурања
Средства опредељена на економској класификацији 4215 – Трошкови
осигурања, намењена су за финансирање осигурања објеката, народних
посланика и запослених у Служби Народне скупштине, као и осигурање од
опште одговорности (незгода трећих лица, гостију, чланова разних
делегација).
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 6.000.000 динара
4216 - Закуп имовине и опреме
Средства на економској класификацији 4216 – Закуп имовине и
опреме, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине и користиће за финансирање закупа простора и опреме за
симултано превођење која се користи приликом посета страних делегација
Народној скупштини.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .............5.000.000 динара
4219 - Остали трошкови
Средства опредељена на економској класификацији 4219 – Остали
трошкови, намењена су за финансирање уговора, који Народна скупштина на
годишњем нивоу закључује са РТС-ом, као и за финансирање осталих
општих трошкова.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........85.200.000 динара
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4221 - Трошкови службених путовања у земљи
Средства на економској класификацији 4221 – Трошкови службених
путовања у земљи, опредељена су за финансирање расхода Службе
Народне скупштине, за финансирање трошкова исхране - дневица, превоза и
хотелског смештаја за обављење службених путовања у земљи за возаче и
запослене у стручној служби Народне скупштине која су у функцији
извршења планираних активности скупштинских одбора, као и учествовање
на јавним слушањима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и
другим скуповима.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 3.400.000 динара
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство
Средства на економској класификацији 4222 – Трошкови службених
путовања у иностранству, опредељена су за финансирање расхода Службе
Народне скупштине, за финансирање намена за службена путовања
запослених ради реализације планираних посета парламентима других
држава и учешћа на скуповима у организацији Европског парламента,
регионалних институција, регионалних форума, као и других међународних
организација и институција.
Такође, са ове економске класификације Народна скупштина
финансира посете делагација које по позиву долазе у Народну скупштину а
које обухватају трошкове смештаја, превоза и сл.
На овој позицији су и трошкови за службена путовања запослених који
прате народне посланике, чланове делегација Народне скупштине.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........14.900.000 динара
4231 - Административне услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4231 –
Административне услуге, опредељена су за финансирање расхода Службе
Народне скупштине и намењена су за финансирање следећих намена:
ангажовање преводилаца за стране језике за потребе председника Народне
скупштине и народних посланика, услуге спољне агенције за превођење,
услуге превођења за све организационе јединице. Такође, на овој позицији су
планирана и средства за остваривање права народног посланика да на
седници Народне скупштине говори и писане документе у раду Народне
скупштине, предвиђене Пословником, подноси на свом језику (члан 9. став 2.
Закона о Народној скупштини), као и остале административне услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........15.000.000 динара
4232 - Компјутерске услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4232 –
Компјутерске услуге, намењена су за финансирање услуга за израду и
одржавање софтвера, услуге одржавања рачунара и остале компјутерске
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услуге, за редован рад Народне скупштине. Висина ових средстава утврђена
је на основу постојећих и планираних уговора о одржавању софтвера.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 30.640.000 динара
4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених
Средства опредељена на економској класификацији 4233 – Услуге
образовања и усавршавања запослених, опредељена су за финансирање
расхода Службе Народне скупштине, финансирање полагања стручних
испита (државни испити, испити за добијање стручних звања) као и средства
за котизације, саветовања тј. присуства на разним семинарима ради стручне
едукације запослених.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........10.000.000 динара
4234 - Услуге информисања
Средства опредељена на економској класификацији 4234 – Услуге
информисања и штампања материјала, опредељена су за финансирање
расхода Службе Народне скупштине, за финансирање: прес клипинга,
штампање, објављивање тендера и информација, информисања јавности, ТВ
стриминг, услуге новинске агенције за преглед вести, фото и видео сервис,
штампање брошура, израда пратећег материјала за изложбе, конференције,
израда професионалних фотографија и видео материјала и остале медијске
услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........15.000.000 динара
4235 - Стручне услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4235 – Стручне
услуге, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, намењена су за финансирање, и то:
- услуге израде пројеката електронских и других система,
реинжењеринг - систем анализа службе НС (за обе зграде), CSNU ажурирање, EMP - електро моторни погон - допуна, Интеграција систем
дојаве пожара (зграда у Краља Милана 14), израда пројекта - Пројекат
заштите Информационог система НСРС, израда пројекта - Пројекат увођења
електронских картица (евиденција присутности, приступ магацину –
електронски кључ), израда пројекта електронски потпис;
- инжењерске услуге израде измена и допуна постојеће пројектне
документације, инжењерске услуге израде техничке контроле израђене
техничке документације,
- инжењерске услуге израде пројектне документације: Главни пројекат
санације конструкције Дома Народне скупштине; инжењерска услуга израде
пројекта изведеног стања конструкције са статичким и динамичким
прорачуном носећих елемената и провером сеизмичке стабилности објекта у
Краља Милана 14; инжењерске услуге израде пројеката текућег одржавања
за објекте Народне скупштине; инжењерске услуге геодетског осматрања
вертикалног померања објекта Дома Народне скупштине; услуге извршења
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техничког прегледа лифтовских постројења и подизних платформи у
објектима које користи НСРС; инжењерске услуге мерења нивоа подземних
вода у пиезометрима код Дома Народне скупштине и израда елабората о
изведеним хидрогеолошким истраживањима; инжењерске услуге израде
елабората за снимање постојећег стања и потребну рестаурацију и
конзервацију уметничких дела у коришћењу Народне скупштине; Набавка
специјалистичких - алпинистичких услуга на замени застава и одржавању
јарбола на објектима Народне скупштине; набавка услуга акредитованих
фирми за вршење мерења физичких параметара рада постојећих клима
система у објектима Народне скупштине; набавка услуга преноса каса у
објектима Народне скупштине; набавка специјалистичких услуга чишћења и
машинског прања олука и колектора кишнице на крову Дома Народне
скупштине, од стране предузећа са радницима сертификованим за рад на
висини и са канапа; извођење радова на рестаурацији и конзервацији
уметничких дела које користи Народна скупштина;
- инжењерске услуге стручног и конзерваторског надзора, инжењерске
услуге вршење стручног надзора над извођењем архитектонско грађевинских
радова и радова на машинским и електро инсталацијама у објектима
Народне скупштине, вршење пројектантског надзора над извођењем
архитектонско грађевинских радова и радова на машинским и електро
инсталацијама у објектима Народне скупштине, вршење конзерваторског
надзора над извођењем архитектонско грађевинских радова и радова на
машинским и електро инсталацијама у објектима Народне скупштине од
стране Градског и Републичког завода за заштиту споменика културе,
инжењерска услуга израде архитектонско - грађевинског пројекта изведеног
стања конструкције и грађевинске физике објекта у Краља Милана 14,
инжењерска услуга израде пројеката рестаурације и конзервације уметничких
дела у коришћењу Народне скупштине, уговор о консултанстким услугама у
изналажењу трајног решења проблема слегања конструктивног система
објекта Дома Народне скупштине, интегрално са трајним решењем проблема
дугорочне стабилности диманичке и статичке одрживости конструктивног
система објекта уз контролу сеизмичке отпорности у програмираним и
очекиваним сеизмичким активностима у догледном периоду;
- остало ангажовање стручњака за израду пројеката, тендерских
документација, анализа и извештаја, стручне услуге.
- техничка помоћ, технички прегледи, техничка контрола пројекта
интеграције система дојаве пожара (зграда Краља Милана 14);
- превентивни преглед опреме за рад и радне средине;
- израда Књиге графичких стандарда која захтева ангажовање
стручних лица, јер је Законом о Народној скупштини (члан 12.) предвиђено да
Народна скупштина утврђује изглед и употребу амблема на предлог
надлежног радног тела Народне скупштине;
- остало ангажовање стручњака за израду анализа и извештаја из
области рада одбора (за све одборе), ангажовање лица у експедицији,
стенобироу и дактилобироу, дигитализација рукописа стенографских
бележака 1914. – 1918. година, стручне услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........46.850.000 динара
4237 - Трошкови репрезентације
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Средства опредељена на економској класификацији 4237 – Трошкови
репрезентације опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, а распоред и коришћење опредељених средстава за рад Службе
Народне скупштине одобрава генерални секретар Народне скупштине.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 11.000.000 динара
4239 - Остале опште услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4239 – Остале
опште услуге, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, намењена су у складу са Законом о планирању и изградњи и
Законом о заштити културних добара, за финансирање: инжењерских услуга
израде пројекта текућег одржавања, инжењерских услуга израде пројектне
документације за уподобљавање објеката Народне скупштине са законском
регулативом везаном за заштиту тајности података, инжењерских услуга
израде потребне техничке и друге документације за уподобљавање постојеће
ТС и новоуграђеног агрегата у Дому Народне скупштине; превентивна
испитивања и преглед законом прописане опреме за рад и радне средине.
Такође, на овој позицији су планирана и средства за накнаду
члановима лекарске екипе, ангажованим лицима службе обезбеђења
Министарства унутрашњих послова и Управе за заједничке послове
републичких органа у време одржавања седница Народне скупштине, за рад
на повременим пословима преноса материјала и опреме, курирским
пословима и услуга за израду индетификационих картица, годишњих и
дневних акредитација скупштинских извештача, коричење службених
гласника, навијање франкир машине за франкирање поште и набавка
доплатних поштанских маркица, коришћења ВИП салона и Бизнис салона на
аеродрому приликом одласка и доласка са службеног путовања и остале
опште услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 33.850.000 динара
4243 - Медицинске услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4243 –
Медицинске услуге, намењена су за финансирање систематских прегледа
запослених, превентивни преглед и испитивање прописане опреме за рад и
радну средину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 5.500.000 динара
4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Средства опредељена на економској класификацији 4251 – Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање
редовног одржавање и поправке инсталација (електричних, грејних,
водоводних, канализационих, против - пожарних), лифтова, подизних
платформи за инвалиде, трафо станица као и постојећих клима система и
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дизел електричног агрегата уз прибављање свих законом предвиђених
атеста, у Дому Народне скупштине и згради Народне скупштине.
Висина ових средстава опредељена је на бази уговора о сервисном
одржавању у 2016. години закључених са предузећима и сервисима
специјализованим за врсту делатности која је предмет текућег одржавања, и
то: текуће одржавање и поправке; сервисирање инсталација централног
грејања у објектима које користи Народна скупштина; текуће одржавање
дизел - електричних агрегата у објектима које користи Народна скупштина;
текуће одржавање трафо станица; каменарско-терацерски радови на текућем
одржавању платоа код објекта Дома Народне скупштине; текуће одржавање
нисконапонских електроинсталација у машинских инсталација; текуће
одржавање лифтовских постројења и платформи за превоз инвалидних лица;
одржавање постројења за повишење притиска воде у санитарној и
хидрантској мрежи; замена оштећених стаклених површина; молерско фарбарски радови; гипсарски радови; паркетарско - подолитерски радови;
хидроизолатерски и термоизолатерски радови на текућем одржавању
кровних равни објеката Народне скупштине; репарација фасадне грађевинске
столарије на Дому Народне скупштине; лимарски радови на текућем
одржавању објеката које користи Народна скупштина; радови на текућем
одржавању електро-инсталација у објектима Народне скупштине; радови на
текућем одржавању мокрих чворова Дома Народне скупштине; текуће
одржавање са санацијом главне напојне инсталације пијаће воде и дела
система канализације за објекат Дома Народне скупштине; радови на
адаптацији мокрих чворова у складу са потребама особа са инвалидитетом;
прање прозора и завеса у извођењу специјализованих сервиса; прање и
одржавање текстилних и подних облога и мермерних подова у извођењу
специјализованих сервиса; замена дотрајалих текстилних подних облога,
браварски и столарски радови као и радови на замени хабајућег слоја
асфалта на текућем одржавању објеката Народне скупштине; конзерваторски
радови на текућем одржавању штукомермерних површина у објектима
Народне скупштине; текуће и интервентно одржавање водоводних и
канализационих инсталација; замена дотрајалих дрвених прозора на објекту
у Краља Милана 14; извођење специјалистичких радова на рестаурацији и
конзервацији уметничких дела које користи Народна скупштина;
одмашћивање термо блокова, клима комора; чишћење котлова, димоводних
канала и канала опште вентилације; чишћење котлова опште вентилације,
као и средства за непланиране расходе на текућем одржавању објеката
Народне скупштине за хитне и неодложне радове који се могу појавити у
коришћену објеката, сервисирање инсталација за дојаву и гашење пожара,
сервисирање ПП апарата и хидранске опреме, преглед система техничке
заштите резервоара мазута, каблирање техничке галерије.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 66.150.000 динара
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме
Средства опредељена на економској класификацији 4252 – Текуће
поправке и одржавање опреме, опредељена су за финансирање редовног
одржавања и поправке опреме. Висина ових средстава опредељена је на

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

240

бази уговора о сервисном одржавању опреме у 2016. години и процењених
расхода на бази текућих цена материјала и услуга поправки, и то:
- рачунарска опрема, штампачи, конференцијски систем, телефонски
систем;
- резервни делови за рачунаре, биротехничка опрема: сервисирање и
одржавање фотокопирних апарата из програма "Минолта", "Канон" и "Рикох"
са обезбеђивањем резервних делова, сервисирање и одржавање дорадних
књиговезачких машина из програма "Бург" и књиговезачких ножева са
обезбеђивањем резервних делова, сервисирање и одржавање штампарских
машина из програма "Рисо" са обезбеђивањем резервних делова,
сервисирање и одржавање фотокопирног апарата "Канон" 8105. Одржавање
је по копији/клику и обухвата рад, резервне делове и тонер, сервисирање и
одржавање фотокопирног апарата "Канон" 8105. Одржавање је по
копији/клику и обухвата рад, резервне делове и тонер, одржавање франкир
машина, уређаја за сецкање папира, машина за везивање пакета по позиву;
- трошкови одржавања: редован сервис ПП апарата и хидрантске
опреме, одржавање аутоматског система дојаве и гашења (обе зграде),
радови на интеграцији система дојаве пожара - 500 јављача пожара (зграда у
Краља Милана 16); реконструкција система дојаве пожара у згради Краља
Милана 14-16;
- одржавање мрежне опреме, маил сервера, телефонске централе;
- потписаних уговора за расходе система за централну контролу
штампе;
- сервисне услуге: сервисне услуге специјализованих сервиса на
оправци машина, уређаја и алата;
- текуће поправке и одржавање: текуће одржавање и сервисирање
клима система, система за грејање, хлађење и вентилацију, прилагођавање
постојеће ТС и новоуграђеног агрегата у Дому НСРС, тапетарскодекоратерски радови на текућем одржавању намештаја, радови на
одржавању и изради роло, лаких завеса, драперија и ролетни, текуће
одржавање и сервисирање сплит система, репарација старог стилског
намештаја, текуће одржавање две лифт - платформе за инвалидска колица,
извођење конзерваторско - рестаураторских радова на уметничким сликама и
скулптурама у објектима Народне скупштине, као и остали трошкови и услуге
одржавања: непланирани, а настали трошкови одржавања.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 44.160.000 динара
4261 – Административни материјали
Средства на економској класификацији 4261 – Административни
материјал, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, намењен за финансирање набавке канцеларијског материјала,
материјала који се користи за штампање, фотокопирање, снимање,
умножавање и коричење скупштинских аката, као и за набавку службене
одеће и средстава и опреме за личну заштиту на раду.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 20.990.000 динара
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4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених
Средства опредељена на економској класификацији 4263 – Материјали
за образовање и усавршавање запослених, намењена су за финансирање
годишње претплате на дневне листове, стручне публикације и литературу
коју народни посланици и запослени у Служби Народне скупштине користе за
свој рад: претплате на службене гласнике, службене листове, набавка
законских прописа, куповина дневне и месечне штампе.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 10.000.000 динара
4267 - Средства за набавку медицинског материјала
Средства опредељена на економској класификацији 4267 – Средства
за набавку медицинског материјала, намењена су за финансирање набавке
медицинског материјала за лекарску екипу у Дому Народне скупштине.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 150.000 динара
4268 - Материјали за домаћинство и угоститељство
Средства опредељена на економској класификацији 4268 – Материјал
за домаћинство и угоститељство, намењена су за финансирање материјала
који се користи за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине.
Висина средстава је опредељена на бази потрошње у претходној години.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 9.000.000 динара
4269 - Материјали за посебне намене
Средства на економској класификацији 4269 – Материјал за посебне
намене, намењен је за финансирање расхода Службе Народне скупштине, и
то: потрошни материјал који се користи за рад столара, водоинсталатера,
електричара, фригористе, телефонисте и монтера централног грејања;
материјал за рад биротехнике (матрице, боје, књиговезачка жица, тонер кит,
стартер и др.), као и дактилографских папучица за рад на транскрипцији. У
оквиру ове позиције опредељена су средства за набавку резервних делова
за машине у Одсеку биротехнике које се користе за штампање, умножавање,
повезивање и коричење материјала за припрему седница и осталог
материјала, као и набавку застава које се користе у протоколарним
активностима и на објектима које користи Народна скупштина; набавка
потрошног електро материјала и алата за текуће одржавање објеката
Народне скупштине; набавка потрошног материјала за одржавање чистоће у
објектима Народне скупштине; набавка додатне рачунарске опреме, алата и
ситног инвентара; набавка ситног инвентара и помоћних средстава за
одржавање хигијене; набавка резервних делова за усисиваче и потрошног
материјала за њих; набавка потрошног материјала за текуће одржавање
система централног грејања и клима система.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........30.330.000 динара
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4621 - Текуће дотације међународним организацијама - контрибуције
Средства опредељена на економској класификацији 4621 – Текуће
дотације међународним организацијама - контрибуције, опредељена су за
финансирање расхода Службе Народне скупштине, намењена су за
финансирање годишњих контрибуција чланарине у Међународним
организацијама, чији је члан Народна скупштина.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 26.000.000 динара
Међународна организација

Ознака
валуте

Међународне чланарине, ОЕБС
Парламентарна скупштина Медитерана

EUR
EUR

Годишњи
износ
чланарине
4.343
33.700

Интерпарламентарна унија

CHF

16.000

2.060.000,00

EUR

95.910

12.000.000,00

EUR

10.000

1.250.000,00

EUR

596

75.000,00

CHF

400

46.000,00

Парламентарна скупштина Црноморске
економске сарадње
Интерпарламентарна скупштина
православља
Група 12+
Чланство генералног секретара
парламената у Унији
Резерва (износа годишње чланарине и
чланства)
У к у п н о:

План за 2017. годину
550.000,00
4.250.000,00

5.769.000,00
26.000.000,00

482 - Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом
Средства опредељена на економској класификацији 482 – Порези,
обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, намењена
су за финансирање расхода насталих на основу пореза на имовину,
обавезних такси и новчаних казни и пенала.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 500.000 динара
483 - Новчане казне и пенали по решењу суда
Средства опредељена на економској класификацији 483 - Новчане
казне и пенали по решењу суда, намењена су за финансирање новчаних
казни и пенала по решењу судова.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 500.000 динара
5113 - Капитално одржавање зграда и објеката
Средства опредељена на економској класификацији 5113 – Капитално
одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање следећих
намена, и то:
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-

-

-

-

-

-

извођење
грађевинско-занатских
радова
на
санацији,
реконструкцији и адаптацији простора у објектима Народне
скупштине;
радови на ревитализацији, као и конзерваторско-рестаураторски
радови на објектима Народне скупштине;
завршетак реконструкције инсталација климатизације, вентилације
и грејања: системи К - 4 - Велика сала и К - 9 - Централна техничка
режија у Дому Народне скупштине;
реконструкција инсталација климатизације, вентилације и грејања
клима система К-10 (магацински и архивски простор) у Дому
Народне скупштине;
радови на адаптацији просторија у објектима Народне скупштине у
складу са Законом о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом;
израда инсталације опште потрошње електричне енергије и
осветљења у сутерену и на првом спрату у згради Народне
скупштине, Краља Милана 14;
адаптација машинских инсталација топлотне подстанице у згради
Народне скупштине, Краља Милана 14.

Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 55.000.000 динара
5114 – Пројектно планирање
Средства опредељена на економској класификацији 5114 – Пројектно
планирање, намењена су за финансирање следећих намена: процена
изводљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације, и то:
- израда пројектне документације (идејно решење, идејни пројекат,
пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење, пројекат
изведеног објекта), и то за грађење, реконструкцију, доградњу, адаптацију,
санацију, инвестиционо и текуће одржавање, као и за рестаурацију,
конзервацију и ревитализацију простора и објеката које користи Народна
скупштина;
- пројекат - електронски систем посебне намене, пројекат - видео
систем за сале, пројекат - централна техника, CSNU - режија (у згради
Народне скупштине у Краља Милана 14);
- инжењерске услуге израде пројекта за ТВ и видео систем - нови,
реинжењеринг - систем анализа службе Народне скупштине (за обе зграде),
EMP - електро моторни погон климатизације - допуна, пројекат - електронски
систем посебне намене, пројекат - видео систем за све сале у у згради
Народне скупштине у Краља Милана 14, пројекат - централна техника;
- инжењерска услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу за
санацију конструкције Дома Народне скупштине, инжењерске услуге израде
пројекта измена и допуна постојећег пројекта архитектонско грађевинских
радова за санацију, реконструкцију и рестаурацију Дома Народне скупштине
везане за пројекат климатизације, грејања и хлађења, инжењерске услуге
израде пројекта измена и допуна постојећих пројекта за објекте које користи
Народна скупштина, инжењерска услуга израде пројекта изведеног стања
конструкције са статичким и динамичким прорачуном носећих елемената и
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провером и сеизмичке стабилности зграде Народне скупштине у Краља
Милана 14, инжењерске услуге израде пројеката текућег одржавања за
објекте Народне скупштине, инжењерске услуге за израду техничке
документације за прилагођавање постојеће ТС и новоуграђеног агрегата у
Дому Народне скупштине, инжењерске услуге израде Техничке контроле
техничке документације за објекте које користи Народна скупштина, Пројекат
„помоћ у одлучивању“, пројекат „електронска картица“, пројекат „електронски
потпис“.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 15.000.000 динара
5122 - Административна опрема
Средства опредељена на економској класификацији 5122 –
Административна опрема, намењена су за финансирање следећих намена, и
то:
- опреме за нови конференцијски систем у великој сали у Дому
народне скупштине;
- мобилне опреме за симултано превођење (бежични пријемници и
радијатори);
- опреме за кабине симултаног превођења;
- опреме за аудио систем (ново озвучење) за велику и малу салу у
Дому Народне скупштине;
- опреме за аудио систем за четири одборске сале у Дому Народне
скупштине;
- опреме за видео систем (нове аутоматизоване камере) за велику и
малу салу у Дому Народне скупштине;
- опреме за видео систем за Плави и Зелени салон у згради Народне
скупштине у Краља Милана 14;
- радне станице (лаптоп или таблет рачунари) за велику, малу и
одборске сале у Дому Народне скупштине;
- замене дотрајалих рачунара у канцелеларијама народних посланика
и запослених;
- активне мрежне опреме за рачунарску мрежу у обе зграде Народне
скупштине poe свичеви (48 - порт за ВоИП), poe свичеви (8 - порт за ВоИП);
- миграције маил сервера;
- ТВ система;
- уређаја за непрекидно напајање Rack UPS 1U;
- телефона – ВоИП;
- система за виртуелизацију;
- увођења електронског потписа и интеграције са е-парламентом;
- опреме за осветљење у великој сали у Дому Народне скупштине;
- телевизора;
- набавке типског канцеларијског намештаја и намештаја израђеног по
мери ради замене старог у оба објекта за 300 канцеларија са око 600
формираних радних места са мобилијаром просечне старости веће од 10-15
година, који је потребно периодично занављати;
- набавке стилског канцеларијског намештаја израђеног по мери и
узорку;
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- набавке заштитне касе и сефа са специјалним закључавањем и
набавка опреме за уподобљавање објеката Народне скупштине са законском
регулативом везаном за примену закона о тајности података;
- набавке сплит система ради замене старих, техничких и еколошки
дотрајалих и неисправних у објекту Краља Милана 14-16, у којима се
теренутно користe углавном сплит систем просечне старости веће од 10
година;
- набавке нових сплит система ради уградње у просторијама које их до
сада нису ни имале у објекту Трг Николе Пашића 13;
- набавке апарата за фотокопирање и умножавање: фотокопир апарат
у боји великог капацитета ради замене постојећег, штампартске машине А-4,
машина за шивење жицом, набавка дорадне књиговезачке машине за
сакупљање одштампаних табака са елементима за сакупљање, шивење и
савијање, набавка скенера великог капацитета за масовно скенирање у
писарници;
- набавке алата, ситног инвентара за мајсторе и мерне опреме,
помоћне опреме и средстава за одржавање хигијене, усисивача (замена
старих, несправних), машина за прање тепиха, помоћних грејних и
расхладних тела и опреме за домаћинство (набавка тепиха – замена старих,
похабаних и отписаних), ситног дрвеног мобилијара (чивилуци, полице),
металних магацинских полица, тепиха и др;
- ватрогасне опреме.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ......... 82.870.000 динара
5151 - Нематеријална имовина
Средства опредељена на економској класификацији 5151 –
Нематеријална имовина, намењена су за финансирање следећих намена, и
то за набавку: софтвера за нови конференцијски систем, софтвера за
интеграцију конференцијског система и е-парламента, набавку и одржавање
постојећих лиценци услуга Microsoft подршке (уговор са Microsoftom), услуге
одржавања, гаранције антивирус софтвера, лиценци за разне софтвере,
допуне софтвера М.С за управљање видеом, новог софтвера за аудио
снимање, софтвера за превођење „Традос“, софтверске апликације за израду
базе података за рад Библиотеке Народне скупштине, као и за остале
непредвиђене намене.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........36.400.000 динара
***

Програмска активност 1.3 - подршка у раду Републичке изборне комисије
НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ Функција 130 - Опште услуге
Програм 2101- Функционисање Службе Народне скупштине
Програмска активност 0002 – подршка у раду Републичке изборне комисије
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1. Чланом 116. став 1. Устава Републике Србије прописано је да
мандат председника Републике траје пет година и да почиње да тече од дана
полагања заклетве пред Народном скупштином. Претходни избори за
председника Републике одржани су 6. и 20. маја 2012. године, након којих је
председник Републике положио заклетву 31. маја 2012. године.
Чланом 7. Закона о избору председника Републике („Службени гласник
РС“, бр. 111/07 и 104/09 – др. закон) прописано је да изборе за председника
Републике спроводе органи који спроводе изборе за народне посланике.
У поступку спровођења избора за председника Републике, Републичка
изборна комисија извршава овлашћења и обавезе утврђене Законом о
избору председника Републике и Законом о избору народних посланика, тако
што:
- доноси упутство за спровођење избора за председника Републике, са
обрасцима за вршење појединих изборних радњи,
- доноси одлуку о обрасцима за подношење предлога кандидата за
председника Републике,
- даје објашњења у вези са применом Закона о избору председника
Републике и Закона о избору народних посланика,
- доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки и одлуке о
додели уговора о јавним набавкама,
- доноси одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за рад
Републичке изборне комисије на спровођењу избора,
- доноси одлуку о накнадама, материјалним и другим трошковима за
спровођење избора,
- доноси решење о одређивању бирачких места и објављује га у
„Службеном гласнику Републике Србије“ најкасније 20 дана пре дана
одређеног за одржавање избора,
- доноси решења о образовању радних тела Републичке изборне
комисије за обављање појединих изборних радњи у поступку спровођења
избора,
- доноси решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу и
именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика,
- доноси правила о раду бирачких одбора,
- у складу са констатацијом о испуњености услова, издаје домаћим и
страним посматрачима овлашћење за праћење рада органа за спровођење
избора,
- доноси решење о проглашењу кандидата за председника Републике,
- доноси решење о одбацивању неблаговременог предлога кандидата,
- доноси закључак којим подносиоцу предлога кандидата који садржи
недостатке за његово проглашење, налаже отклањање тих недостатака,
- доноси решење о одбијању предлога кандидата који садржи
недостатке, уколико његов подносилац не отклони те недостатке у
предвиђеном року,
- доставља предлагачу кандидата решење о проглашењу кандидата,
односно одбацивању или одбијању предлога кандидата, као и закључак о
налагању отклањања недостатака предлога,
- доноси решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за
одређивање представника предлагача кандидата у проширени састав органа
за спровођење избора и доставља га предлагачу,
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- доноси решења о именовању представника предлагача кандидата у
проширени састав Републичке изборне комисије и решења о утврђивању
имена лица која постају чланови и заменици чланова бирачких одбора у
проширеном саставу,
- спроводи жреб за утврђивање редног броја кандидата за
председника Републике на листи кандидата, односно гласачком листићу,
- доноси решење о утврђивању листе кандидата за избор председника
Републике,
- доноси одлуку о начину обавештавања бирача о времену и месту
одржавања избора,
- доноси одлуку о објављивању укупног броја бирача у Републици
Србији и објављује је у „Службеном гласнику Републике Србије“, одмах по
добијању укупног броја бирача од министарства надлежног за послове
управе,
- доноси решење о утврђивању броја гласачких листића,
- доноси одлуку о облику и изгледу гласачких листића и одлуку о
одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу
исправности гласачке кутије,
- уноси измене у изводе из Јединственог бирачког списка и посебне
изводе из Јединственог бирачког списка, по основу решења министарства
надлежног за послове управе о изменама у бирачком списку (упис, брисање
или исправка) по закључењу бирачког списка, која прими најкасније 48 часова
пре дана одржавања избора, као и између првог гласања и евентуалног
поновљеног гласања,
- доноси одлуку о утврђивању коначног броја бирача у Републици
Србији и објављује је у „Службеном гласнику Републике Србије“, одмах по
истеку рока за пријем решења министарства надлежног за послове управе о
накнадним променама у Јединственом бирачком списку након његовог
закључења,
- предаје бирачким одборима изборни материјал за свако бирачко
место, а нарочито потребан број гласачких листића, листу кандидата за
избор председника Републике, извод из бирачког списка, потврде о изборном
праву, као и образац записника о раду бирачког одбора,
- доноси одлуку о одређивању времена почетка и завршетка гласања
на бирачким местима у иностранству,
- доноси одлуку о начину обавештавања Републичке изборне комисије
о току гласања на изборима,
- одржава конференције за медије ради саопштавања података о току
гласања, односно привременим резултатима избора,
- доноси одлуку о понављању гласања за избор председника
Републике, ако на првом гласању ниједан кандидат не добије већину гласова
бирача који су гласали,
- доноси решење о утврђивању листе кандидата за председника
Републике на поновљеном гласању за избор председника Републике,
- доноси решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено
гласање за избор председника Републике,
- доноси одлуку о о облику и изгледу гласачког листића за поновљено
гласање,

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

248

- доноси одлуку о одређивању времена почетка и завршетка гласања
на поновљеном гласању за избор председника Републике на бирачким
местима у иностранству,
- доноси одлуку о утврђивању коначног броја бирача у Републици
Србији за поновљено гласање за избор председника Републике,
- доноси решења по приговорима,
- доноси решење о понављању гласања у Републици Србији, односно
на бирачком месту на којем су избори за председника Републике поништени
решењем Комисије о усвајању приговора,
- доноси решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено
гласање на бирачком месту на којем су избори поништени и одлуку о
одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и
контролног листа за поновљено гласање на бирачком месту на којем су
избори поништени,
- доноси решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу за
спровођење поновљеног гласања на бирачком месту на којем су избори
поништени,
- доноси решење о именовању чланова и заменика чланова бирачког
одбора у проширеном саставу за спровођење поновљеног гласања на
бирачком месту на којем су избори поништени,
- доноси одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за
спровођење поновљеног гласања за избор председника Републике,
- предлагачу кандидата који је међу четири кандидата који су на
бирачком месту освојили највећи број гласова, на његов захтев, предаје
примерак записника о раду бирачког одбора, у случају да предлагач
кандидата није имао свог представника на бирачком месту,
- предлагачу кандидата који није међу четири кандидата који су на
бирачком месту освојили највећи број гласова, на његов захтев, издаје
оверену фотокопију записника о раду бирачког одбора,
- утврђује и у „Службеном гласнику Републике Србије“ објављује
извештај о коначним резултатима избора,
- доставља изабраном кандидату уверење о избору за председника
Републике,
- утврђује извештај о спроведеним изборима, који подноси Народној
скупштини.
2. У складу са чланом 92. Закона о избору народних посланика,
Републичка изборна комисија врши попуну упражњеног посланичког места у
Народној скупштини, у случају престанка мандата народног посланика пре
истека времена на које је изабран.
У случају да неком народном посланику престане мандат пре истека
времена на које је изабран, то се констатује на седници Народне скупштине,
након чега председник Народне скупштине о томе обавештава Републичку
изборну комисију. У складу с наведеним обавештењем, а по добијању
сагласности кандидата са исте изборне листе са које је изабран народни
посланик којем је престао мандат и којем, у складу с чланом 92. Закона о
избору народних посланика, треба да буде додељен посланички мандат,
Републичка изборна комисија доноси одлуку о додели мандата народног
посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној
скупштини.
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3. У складу са чланом 41. Закона о националним саветима
националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – одлука УС и
55/14), Републичка изборна комисија врши попуну упражњеног места члана
националног савета националне мањине, у случају престанка мандата члана
националног савета пре истека времена на које је изабран.
У случају да члану неког од 20 националних савета националних
мањина мандат престане пре истека времена на које је изабран, то се
констатује на седници националног савета, након чега председник
националног савета о томе обавештава Републичку изборну комисију. У
складу с наведеним обавештењем, Републичка изборна комисија доноси
решење о додели мандата члана националног савета ради попуне
упражњеног места у националном савету, којим се мандат додељује првом
следећем кандидату са исте изборне листе, односно листе кандидата са које
је изабран члан националног савета којем је престао мандат.
4. Народна скупштина обезбеђује услове за рад Републичке изборне
комисије (како редован, на плану попуне упражњених места народних
посланика, односно чланова националних савета националних мањина, тако
и рад на спровођењу избора). Имајући у виду да Републичка изборна
комисија ради у седницама, активности Службе Народне скупштине су
усмерене на припрему и организацију седница Републичке изборне комисије,
укључујући и израду аката проистеклих из одлука донетих на тим седницама.
Осим тога, Служба Народне скупштине обавља и друге стручне и
административне послове за потребе Републичке изборне комисије у циљу
извршавања законских обавеза као нпр. поступање по захтевима за приступ
информацијама од јавног значаја.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ И ЕКОНОМСКИМ
КЛАСИФИКАЦИЈАМА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 0002 - Oбезбеђивање
услова за Редован рад Републичке изборне комисије
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
Средства на економској класификацији 4161 – Награде члановима
комисија, опредељена су за накнаде члановима Републичке изборне
комисије и запосленима у Служби Народне скупштине ангажованим за
потребе Републичке изборне комисије, у складу са Одлуком Републичке
изборне комисије о накнадама и другим трошковима везаним за рад
Републичке изборне комисије 02 Број 120-163/09 од 15. јула 2009. године и
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС“, број 116/14).
421 – Стални трошкови
Средства на економској класификацији 4214 – Услуге комуникација,
опредељена су за трошкове коришћења мобилних телефона у складу са
Одлуком о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке
изборне комисије.
422 – Трошкови путовања
Средства на економској класификацији 4221 – Трошкови службених
путовања у земљи, планирана су за трошкове доласка на седнице
Републичке изборне комисије за чланове Републичке изборне комисије са
пребивалиштем ван територије града Београда, сходно Уредби о накнади
трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени
гласник РС“, број 98/07-пречишћени текст), а у складу са Уредбом о

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

250

накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним
органима („Службени гласник РС“, број 44/08-пречишћени текст и 78/12).
Средства на економској класификацији 4222 – Трошкови службених
путовања у иностранство, планирана су за трошкове путовања чланова
Републичке изборне комисије ради учешћа на Годишњој конференцији
Асоцијације европских изборних званичника (ACEEEO) и на другим
скуповима релевантних међународних организација.
423 – Услуге по уговору
Средства на економској класификацији 4231 – Административне
услуге, опредељена су за услуге превођења.
Средства на економској класификацији 4233 – Услуге образовања и
усавршавања запослених, опредељена су за котизације ради учешћа на
Годишњој конференцији Асоцијације европских изборних званичника
(ACEEEO) и на другим скуповима релевантних међународних организација.
Средства на економској класификацији 4234 – Услуге информисања,
опредељена су за услуге штампања публикација.
Средства на економској класификацији 4235 – Стручне услуге,
опредељена су за ангажовање лица за сређивање архивске грађе
Републичке изборне комисије, дигитализацију изборног материјала, и за
друге стручне услуге.
Средства на економској класификацији 4237 – Трошкови
репрезентације опредељена су у складу са Одлуком о накнадама и другим
трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије.
Средства на економској класификацији 4239 – Остале опште услуге,
опредељена су за ангажовање лица за премештање и излучивање
безвредног регистратурског материјала, за израду идентификационих
картица за чланове Републичке изборне комисије, коричење архивских књига
Републичке изборне комисије, и за остале опште услуге.
426 – Материјал
Средства на економској класификацији 4261 – Административни
материјал, опредељена су за финансирање расхода за набавку материјала
који се користе за израду, снимање, умножавање и чување аката и других
материјала насталих у раду или у вези са радом Републичке изборне
комисије.
462 – Дотације међународним организацијама
Средства опредељена на економској класификацији 4621 – Текуће
дотације међународним организацијама - контрибуције, планирана су за
финансирање годишње чланарине Републичке изборне комисије у
Асоцијацији европских изборних званичника (ACEEEO).
482 – Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом и 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда
На овим функционалним класификацијама опредељена су средства за
случај да Републичка изборна комисија буде обавезна да плати порезе,
обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, односно
новчане казне и пенале по решењу суда.
Програм 2101- Функционисање Службе Народне скупштине
Програмска активност (нова мера) – Избори за председника Републике
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПО
ФУНКЦИОНАЛНИМ
И
ЕКОНОМСКИМ
КЛАСИФИКАЦИЈАМА ЗА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ (нова мера) –
Избори за председника Републике
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
Средства на економској класификацији 4161 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, опредељена су за накнаде члановима Републичке
изборне комисије и бирачких одбора у сталном и проширеном саставу, као и
за накнаде члановима радних тела Републичке изборне комисије,
запосленима у Служби Народне скупштине ангажованим за потребе
Републичке изборне комисије и лицима ангажованим од стране
општинских/градских управа за рад на спровођењу избора.
У оквиру исте економске класификације обезбеђују се и средства за
припадајуће порезе и доприносе, у складу са Законом о порезу на доходак
грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04,
62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 93/12,
114/12 – одлука УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон и
112/15).
421 – Стални трошкови
Средства на економској класификацији 4211 – Трошкови платног
промета и банкарских услуга, опредељена су за трошкове платног промета, у
складу са Уредбом о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за
услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 116/13, 80/14,
12/15 и 12/16 – др. пропис).
Средства на економској класификацији 4214 – Услуге комуникација,
опредељена су за трошкове коришћења мобилних телефона, поштанских
услуга и доставу обавештења бирачима о времену и месту гласања на
изборима.
Средства на економској класификацији 4216 – Закуп имовине и
опреме, опредељена су за трошкове закупа просторија које су у приватном
власништву, а одређена су за бирачка места, као и закупа просторија за
складиштење изборног материјала.
422 – Трошкови путовања
Средства на економској класификацији 4221 – Трошкови службених
путовања у земљи, планирана су за трошкове чланова Републичке изборне
комисије у сталном и проширеном саставу са пребивалиштем ван територије
града Београда, ради доласка на седнице Републичке изборне комисије и
трошкове одласка у управне округе ради примопредаје изборног материјала
пре и после гласања на изборима, сходно Уредби о накнади трошкова и
отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“,
бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15), а у складу са Уредбом о
накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним
органима („Службени гласник РС“, број 44/08 - пречишћен текст и 78/12).
423 – Услуге по уговору
Средства на економској класификацији 4231 – Административне
услуге, опредељена су за услуге превођења изборних аката Републичке
изборне комисије.
Средства на економској класификацији 4234 – Услуге информисања,
опредељена су за услуге штампања гласачких листића и осталог изборног
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материјала, умножавњање материјала, штампање акредитација за
посматраче и објављивања тендера и огласа.
Средства на економској класификацији 4236 – Угоститељске услуге,
опредељена су трошкове послужења безалкохолних пића за време
одржавања седница Републичке изборне комисије или састанака њених
радних група.
Средства на економској класификацији 4239 – Остале опште услуге,
опредељена су за трошкове ангажовања лица преко омладинске задруге за
пријем и разврставање изборног материјала који се након гласања на
изборима доставља у седиште Републичке изборне комисије и друге с тим
повезане послове.
426 – Материјал
Средства на економској класификацији 4261 – Административни
материјал, опредељена су за финансирање трошкова набавке
канцеларијског материјала.
Средства на економској класификацији 4264 – Материјали за
саобраћај, опредељена су за финансирање расхода за набавку горива за
превоз изборног материјала.
Средства на економској класификацији 4269 – Материјали за посебне
намене, опредељена су за набавку спрејева за обележавања прста бирача,
УВ лампи за проверу да ли је бирач већ гласао, гласачких кутија, врећа за
транспорт изборног материјала и набавку другог материјала.
* * *
Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне
скупштине за 2017. годину биће објављен по усвајању од стране
надлежног Одбора Народне скупштине.

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

253

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за административно - буџетска и
мандатно - имунитетска питања
03 број: 401-3430/17
13. новембар 2017. године
Београд

ПРЕДЛОГ
СКУПШТИНСКОГ БУЏЕТА
ЗА 2018. ГОДИНУ

Београд, 2017. године
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СКУПШТИНСКИ БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим предлогом скупштинског буџета за 2018. годину утврђује се обим
потребних средстава за финансирање надлежности Народне скупштине за
2018. годину, у складу са буџетским класификацијама утврђеним Законом о
буџетском систему.
Члан 2.
Расходи и издаци Народне скупштине за 2018. годину утврђују се у
укупном износу од 2.131.717.000 динара. Утврђени износ расхода
финансираће се из буџета Републике Србије.
Члан 3.
Утврђени износ укупних расхода састоји се од:
ФУНКЦИЈА 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Програм: 2101 - Политички систем - законодавнa власт
Сврха програма: Народна скупштина је највише представничко тело и
носилац уставотворне и законодавне власти у Републици Србији, која у
оквиру својих надлежности врши: представничку, законодавну, изборну и
контролну функцију.
Правни основ за спровођење програма: Чланом 4. Устава Републике
Србије утврђено је начело поделе власти на три гране: законодавну, извршну
и судску.
Чл. 98 - 110. Устава утврђен је положај, надлежност, састав Народне
скупштине, избор народних посланика и конституисање Народне скупштине,
положај народних посланика, имунитет народног посланика, председник и
потпредседници Народне скупштине, начин одлучивања у Народној
скупштини, заседања Народне скупштине, право предлагања закона,
референдум и распуштање Народне скупштине.
Законом о Народној скупштини утврђен је положај, надлежност, организација
и начин рада и одлучивања Народне скупштине, положај, права и дужности
народних посланика, амблеми, симболи и обележја Народне скупштине,
однос Народне скупштине према другим државним органима, међународна
сарадња, управљање имовином коју користи Народна скупштина,
финансирање Народне скупштине, положај Службе Народне скупштине, као
и друга питања од значаја за рад Народне скупштине.
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Пословником Народне скупштине уређују се организација и рад Народне
скупштине и начин остваривања права и дужности народних посланика, у
складу са Законом о Народној скупштини.
Одговорно лице програма: генерални секретар Народне скупштине (члан
64. Закона о Народној скупштини, чл. 35. и 293. Пословника Народне
скупштине и тачка 6. Одлуке о организацији и раду Службе Народне
скупштине).
Опис програма: Народна скупштина као носилац уставотворне и
законодавне власти: доноси и мења Устав; одлучује о промени границе
Републике
Србије;
расписује
републички
референдум;
потврђује
међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог
потврђивања; одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање;
надзире рад служби безбедности; доноси законе и друге опште акте из
надлежности Републике Србије; даје претходну сагласност на статут
аутономне покрајине; усваја стратегију одбране; усваја план развоја и
просторни план; усваја буџет и завршни рачун Републике Србије, на предлог
Владе; даје амнестију за кривична дела; бира судије Уставног суда и
одлучује о њиховом разрешењу и престанку мандата; бира председника
Врховног касационог суда, председнике судова, Републичког јавног тужиоца
и јавне тужиоце и одлучује о престанку њихове функције; бира судије и
заменике јавних тужилаца, у складу са Уставом и законом; бира и разрешава
гувернера Народне банке Србије и Савет гувернера; бира и разрешава
Заштитника грађана; бира и разрешава и друге функционере одређене
законом; врши надзор над радом: Владе и одлучује о престанку мандата
Владе и министара; служби безбедности; гувернера Народне банке Србије;
Заштитника грађана; других органа и тела у складу са законом; разматра
представке и предлоге грађана; одржава састанке са грађанима у Народној
скупштини и у канцеларијама Народне скупштине ван седишта Народне
скупштине (народни посланици).
Народна скупштина у оквирима својих надлежности остварује међународну
сарадњу у циљу очувања и развоја мира, добросуседских односа и
равноправне сарадње са свим народима и државама света (упућивање
сталних делегација у парламентарне скупштине међународних организација;
размена делегација са међународним организацијама; учешће народних
посланика на конференцијама и саветовањима; интерпарламентарни дијалог
и други облици сарадње са Европским парламентом; покретање и учешће на
заједничким пројектима са представничким телима других држава,
парламентарним скупштинама и међународним организацијама; упућивање
делегације Народне скупштине, председника Народне скупштине или
појединих народних посланика у посете представничким телима других
држава и пријем делегација представничких тела других држава; размена
информација, других материјала и публикација; образовање посланичких
група пријатељства).
Циљ програма: Вршење надлежности Народне скупштине у складу са
Уставом, законима и Пословником Народне скупштине и начелом владавине
права које се остварује слободним и непосредним изборима, уставним
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јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском
влашћу и повиновањем власти Уставу и закону.
Индикатор: Унапређење законодавства, јавних политика и процедура за
њихово спровођење, обезбеђење политичке стабилности, правне сигурности
и стварање амбијента за економски просперитет Републике Србије и њених
грађана.
Програмска активност: Вршење функције народног посланика
Сврха програмске активности: Народну скупштину чини 250 народних
посланика који се бирају на слободним и непосредним изборима, тајним
гласањем, по правилу на сваке четири године. Народни посланици
представљају грађане који су носиоци суверенитета. Народни посланик стиче
права и дужности утврђене Уставом и законом даном потврђивања мандата.
Правни основ за спровођење програмске активности:
Правни основ садржан је у чл. 102, 103, 107. и 108. Устава (мандат народног
посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у Народној
скупштини и траје четири године, народни посланик слободно располаже
својим мандатом, ужива имунитет, и има право предлагања закона, других
прописа и општих аката).
Чл. 36 - 46. Закона о Народној скупштини уређују се положај, права и
дужности народних посланика које стиче даном потврђивања мандата.
Чл. 283 – 288. Пословника Народне скупштине уређују се права и дужности
народних посланика и начин њиховог остваривања.
Одговорно лице за спровођење програмске активности: генерални
секретар Народне скупштине
Опис програмске активности: Народни посланик: предлаже законе и друге
акте; предлаже аутентично тумачење закона; подноси амандмане на
предлоге закона и других аката; учествује у расправи и одлучивању о
предлогу закона и других аката на седницама Народне скупштине и њених
радних тела; учествује у подношењу предлога за расписивање референдума
о питањима која се уређују законом; подноси предлог за образовање
комисије или анкетног одбора; подноси предлог за спровођење јавног
слушања о питањима од јавног интереса; предлаже измене и допуне
предложеног дневног реда; поставља посланичка питања; учествује у
подношењу интерпелације и предлога за гласање о неповерењу Влади или
члану Владе; одржава конференције за новинаре у просторијама Народне
скупштине; предузима и друге радње у вршењу посланичке функције, у
складу са Пословником Народне скупштине.
Народни посланик је дужан да: учествује у раду Народне скупштине и њених
одбора; поступа у складу са одлукама надлежног одбора Народне скупштине,
којима се уређују права и дужности народних посланика; чува податке који
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представљају тајну и после престанка посланичке функције; својим укупним
понашањем чува углед, поштује достојанство и ред на седници Народне
скупштине, одбора и посланичких група; обраћа се другим народним
посланицима са уважавањем, без увредљивих израза и изношења чињеница
и оцена које се односе на приватни живот других лица; односи се одговорно и
рационално према средствима буџета Републике Србије која су намењена за
рад Народне скупштине; подноси извештај надлежном државном органу о
својој имовини и приходима, у складу са законом и извршава друге обавезе у
складу са законом и Пословником Народне скупштине.
Народни посланик има право да буде благовремено и потпуно обавештен о
свим питањима из надлежности Народне скупштине, као и право да тражи
обавештења која су му потребна за обављање посланичке функције од
председника Народне скупштине, председника одбора и других радних тела
Народне скупштине, председника Владе, члана Владе и функционера у
другим републичким органима и организацијама.
Народни посланик има право на: плату; накнаду трошкова за вршење
посланичке функције (посланички додатак); трошкове коришћења приватног
аутомобила; трошкове хотелског смештаја за време одржавања седница
Народне скупштине и њених радних тела (посланичка накнада); трошкове
службеног путовања у земљи и иностранству; накнаду за закуп стана у
Београду; накнаду трошкова за одвојени живот; отпремнину; бесплатан
превоз у железничком, друмском, јавном градском и речном саобраћају на
територији Републике Србије; разлику између посланичке плате и зараде коју
остварује у радном односу; месечну накнаду у висини 80 посто од посланичке
плате због обављања самосталне делатности; накнаду плате по престанку
посланичке функције у висини плате коју је имао на дан престанка функције,
а најдуже три месеца, право на накнаду плате ако је народној посланици
престала функција у време трудноће и порођаја, у висини плате коју је имала
на дан престанка функције, а најдуже годину дана и др.
Циљ програмске активности: Спровођење законодавне и контролне
функције
Индикатор програмске активности:
-

-

Народна скупштина је надлежна да доноси законе. Проценат
разматраних предлога закона на седницама Народне скупштине који
садрже: а) родну анализу, б) фискалну анализу и ц) анализу са аспекта
људских права, у односу на укупан број донетих закона је 5%
Народна скупштина је надлежна да позива чланове Владе на седницу
Народне скупштине на којој се постављају посланичка питања или
питања у вези са актуелном темом : Да / Не
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ФУНКЦИЈА 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Економска
класификација

411
4111
412
4121
4122
4123
413
4131
414
4141
415
4151
417
4171
421
4211
4214
422
4221
4222
423
4234
4237
4239
482
4824
483
4831

Намена средстава
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате, додаци и накнаде запослених
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
НАКНАДЕ У НАТУРИ
Накнаде у нaтури
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Накнада за време одсуствовања с посла на терет
фондова
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Накнаде трошкова за запослене

Средства из
буџета
288.750.000
288.750.000
51.689.000
34.650.000
14.872.000
2.167.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
7.000.000
7.000.000

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК
Посланички додатак
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских услуга

136.500.000
136.500.000
100.000
50.000

Услуге комуникација
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови службених путовања у земљи

50.000
150.000.000
125.000.000

Трошкови службених путовања у иностранство
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге информисања
Репрезентација
Остале услуге
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД
ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ

25.000.000
100.000
20.000
50.000
30.000

Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом

500.000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА

500.000

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела

500.000

УКУПНО ФУНКЦИЈА 110:

500.000

638.139.000

ФУНКЦИЈА 130 - Опште услуге
Програм: 2101 Функционисање Службе Народне скупштине
Сврха програма: Обављање стручних, административно-техничких и других
послова за потребе Народне скупштине и њених радних тела, народних
посланика, председника и потпредседника Народне скупштине, посланичких
група у Народној скупштини, Републичке изборне комисије, као и других
послова у складу са законом, Пословником Народне скупштине и другим
актима Народне скупштине и њених радних тела.
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Правни основ за спровођење програма: Правни основ је садржан у чл. 68
– 70. Закона о Народној скупштини којима је утврђено да стручне и друге
послове за потребе Народне скупштине обавља Служба Народне скупштине
којом руководи генерални секретар, да се организација и рад Службе уређује
одлуком Народне скупштине, као и да се на права и обавезе државних
службеника и намештеника у Служби примењују закони и други прописи који
се односе на државне службенике и намештенике у државним органима,
општи прописи о раду и посебан колективан уговор за државне органе.
Одлуком о организацији и раду Службе Народне скупштине уређују се
организација и рад Службе, утврђују организационе јединице у оквиру којих
се групишу истоврсни или сродни и међусобно повезани послови, одређују и
разврставају положаји и радна места запослених у Служби и уређују друга
питања од значаја за рад Службе.
Чланом 293. Пословника утврђују се послови које Служба обавља за потребе
Народне скупштине и њених радних тела, народних посланика, председника
и потпредседника Народне скупштине и посланичких група у Народној
скупштини.
Одговорно лице за спровођење програма: генерални секретар Народне
скупштине
Опис програма: Служба Народне скупштине обавља стручне и друге
послове за потребе Народне скупштине и њених радних тела, народних
посланика, председника и потпредседника Народне скупштине и посланичких
група у Народној скупштини, и то: припрема и организује седнице Народне
скупштине и њених радних тела и израђује извештаје, записнике и
стенографске белешке са тих седница; израђује текстове усвојених закона и
других општих аката, ради објављивања; припрема и чува изворнике закона и
других општих аката које доноси Народна скупштина; припрема пројекције
потребних средстава за рад Народне скупштине и њених радних тела;
обавља стручне и друге послове у вези с остваривањем међународне
парламентарне сарадње; припрема предлоге аката и других материјала на
захтев народних посланика и радних тела Народне скупштине; даје усмена и
писана стручна мишљења о питањима из надлежности Народне скупштине,
на захтев народних посланика, радних тела Народне скупштине и
посланичких група у Народној скупштини; обрађује и прослеђује представке и
предлоге надлежном органу и обавештава њихове подносиоце о томе;
прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење и размену информативнодокументационе материјале потребне за рад народних посланика, радних
тела Народне скупштине и посланичких група у Народној скупштини;
организује сарадњу с представницима средстава јавног информисања и
обезбеђује услове за њихов рад; обавља послове у вези с остваривањем
статусних и материјалних права народних посланика; уређује и издаје
одговарајуће публикације информативног карактера; обавља послове
канцеларијског пословања, рачуноводствених, материјално-финансијских и
административно-техничких послова, као и континуирано унапређење
професионализације Службе Народне скупштине.
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Циљ програма: Обезбеђивање услова за стручно, квалитетно, ефикасно и
економично обављање послова за потребе Народне скупштине и њених
радних тела, народних посланика, председника и потпредседника Народне
скупштине, посланичких група у Народној скупштини и Републичке изборне
комисије, стварање организационих, кадровских и других услова за
обављање послова ради остваривања надлежности Народне скупштине.
Индикатор програма:
- Мера у којој запослени пружају стручну подршку народним посланицима за
потребе истраживања: Значајна / осредња / ниска
- Народна скупштина редовно објављује информације о свом раду: Значајна /
осредња / ниска
Програмска активност: пружање стручне подршке народним посланицима у
обављању посланичке функције
Сврха програмске активности: Стручно, квалитетно, ефикасно,
економично, непристрасно и политички неутрално обављање послова за
потребе народних посланика
Правни основ за спровођење програмске активности:
Правни основ је садржан у Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби Народне скупштине 03 број 023937/11 од 21. новембра 2011. године са изменама и допунама од 18.
децембра 2012. године, 26. априла 2013. године и 3. марта 2015. године,
којим се утврђују: назив и делокруг унутрашњих јединица, овлашћења и
одговорности руководилаца унутрашњих јединица, начин сарадње Службе
Народне скупштине са другим органима и организацијама, радна места
државних службеника на положају, извршилачка радна места по сваком
звању (за државне службенике) и свакој врсти радних места (за
намештенике), називи радних места, описи послова радних места и звања (за
државне службенике), односно врсте (за намештенике) у која су радна места
разврстана, услови за рад запосленог на радном месту, као и број државних
службеника на положају, државних службеника на извршилачким радним
местима и намештеника за свако радно место.
Одговорно лице програма програмске активности: генерални секретар
Народне скупштине
Опис програмске активности: У Служби Народне скупштине обављају се
разноврсни послови који обухватају: анализу закона, предлога закона и
других аката из делокруга рада одбора; припрему и организовање седница
радних тела, израду извештаја и припрему аката и информација о питањима
која се разматрају на седницама радних тела; давању стручних мишљења у
вези с питањима која разматрају радна тела; припреми амандмана на
предлоге закона, других прописа и општих аката за потребе одбора; праћење
извршавања закључака радних тела, израду аката од значаја за спровођење
контролне, односно изборне функције Народне скупштине; организовање
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јавног слушања; припрему анализа и информација о иницијативама,
петицијама, представкама и предлозима грађана, удружења и организација;
стручну и административну подршку народним посланицима (припрема и
стручна обрада амандмана који се подносе на предлоге закона и других
аката, пружање стручне помоћи народним посланицима у вези са применом
важећих прописа и применом Пословника и других аката Народне
скупштине); стручну припрему и организовање састанака народних посланика
са грађанима, представницима државних органа, организација и тела;
анализу предлога закона и другог општег акта са аспекта усклађености
прописа са прописима ЕУ; израду табеле о усклађености предлога закона и
другог општег акта које подносе народни посланици, са прописима ЕУ;
припрему упоредних прегледа прописа ЕУ и информације о потреби
усаглашавања важећих прописа са прописима ЕУ; остваривање сарадње са:
Делегацијом ЕУ у Београду, дипломатским мисијама земаља чланица ЕУ и
мисијама других међународних организација и организацијама цивилног
друштва.
Обављање наведених послова захтева стално стручно усавршавање
запослених у Служби Народне скупштине кроз радионице, семинаре и друге
начине у циљу размене искустава са државним службеницима земаља
чланица ЕУ како би се усагласило пословање у складу са захтевима ЕУ.
Циљ програмске активности: Обезбеђивање континуираног развоја
Службе, отвореност за увођење савремених технологија, јачање
одговорности запослених у Служби у циљу благовременог и квалитетног
обављања послова и стварање основа за стално стручно усавршавање и
напредовање запослених у Служби, сагласно потребама и могућностима
Народне скупштине.
Индикатор програмске активности:
- Израда родне анализе кадровских потенцијала: Да / Не
- Информације о раду Народне скупштине постављају се континуирано на
интернет страници: Да / Не
ФУНКЦИЈА 130 - Опште услуге
Економска
класификација

411
4111

Намена средстава
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
Плате, додаци и накнаде запослених

Средства из
буџета
432.340.000
432.340.000

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

77.393.000

4121

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

51.882.000

4122

Допринос за здравствено осигурање

22.267.000

412

4123
413
4131

Допринос за незапосленост

1.000

Накнаде у натури

1.000

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

414
4141

3.244.000

НАКНАДЕ У НАТУРИ

Накнада за време одсуствовања с посла на терет
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фондова
4144
415
4151
416
4161

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

21.000.000

Накнаде трошкова за запослене
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
Награде запосленима и остали посебни расходи

21.000.000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

421

6.000.000

4.200.000
4.200.000
220.100.000

4211

Трошкови платног промета и банкарских услуга

4212

Енергетске услуге

71.000.000

4213

Комуналне услуге

22.700.000

4214

Услуге комуникација

30.000.000

4215

Трошкови осигурања

6.000.000

4216

Закуп имовине и опреме

5.000.000

4219

Остали трошкови

85.200.000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

18.300.000

422
4221

Трошкови службених путовања у земљи

4222

Трошкови службених путовања у иностранство
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

423

1.200.000

3.400.000
14.900.000
153.060.000

4231

Административне услуге

15.000.000

4232

Компјутерске услуге

30.650.000

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених

4234

Услуге информисања

15.000.000

4235

Стручне услуге

47.000.000

4237

Репрезентација

11.000.000

Остале опште услуге

28.410.000

4239
424
4243

6.000.000

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

5.500.000

Медицинске услуге

5.500.000

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

92.153.000

4251

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

47.153.000

4252

Текуће поправке и одржавање опреме

45.000.000

МАТЕРИЈАЛ

70.800.000

4261

Административни материјал

21.000.000

4263

Материјали за образовање и усавршавање запослених

10.000.000

4267

Медицински материјал

4268

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

4269

Материјали за посебне намене

30.500.000

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

26.000.000

Текуће дотације међународним организацијама

26.000.000

425

426

462
4621
482
4824
483
4831

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ
ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ
Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти
другом
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела
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ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

511

110.110.000

5113

Капитално одржавање зграда и објеката

75.110.000

5114

Пројектно планирање

25.000.000

512
5122
515
5151

МАШИНЕ И ОПРЕМА

72.870.000

Административна опрема

72.870.000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

26.500.000

Нематеријална имовина

26.500.000

УКУПНО ФУНКЦИЈА 130:

1,335,827,000

ПРОГРАМ: 2101 Политички систем
Функција: 130 - Опште услуге
Програмска активност: Редован рад Републичке изборне комисије
Правни основ за спровођење програмске активности:
Закон о избору народних посланика и Закон о националним саветима
националних мањина.
Опис програмске активности:
У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за
спровођење избора утврђени Законом о избору народних посланика.
Републичка изборна комисија у складу са Законом врши попуну упражњеног
посланичког места, у случају престанка мандата народног посланика пре
истека времена на који је изабран.
Такође, Републичка изборна комисија спроводи и послове везане за
спровођење избора утврђених Законом о националним саветима
националних мањина. У случају да неком од чланова националних савета
националних мањина мандат престане пре истека времена на који је
изабран, Републичка изборна комисија у складу са Законом доноси решење о
додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у
националном савету.
Народна скупштина обезбеђује услове за редован рад Републичке
изборне комисије, а Служба Народне скупштине обавља стручне,
административно-техничке и друге послове за потребе Републичке изборне
комисије.
Одговорно лице за спровођење програмске активности:
Секретар Републичке изборне комисије – Срђан Смиљанић.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕДОВАН
РАД ЗА 2018. ГОДИНУ
Економ.
класиф.
416
4161

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ

23,200,000

Накнаде запосленима и остали посебни расходи

23,200,000
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421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

1,150,000

4211

Трошкови платног промета и банкарских услуга

4214

Услуге комуникација

1,050,000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

2,000,000

4221

Трошкови службених путовања у земљи

1,000,000

4222

Трошкови службених путовања у иностранство

1,000,000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1,200,000

422

423

100,000

4231

Административне услуге

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених

250,000

4234

Услуге информисања

100,000

4235

Стручне услуге

200,000

4237

Репрезентација

100,000

4239

Остале опште услуге

500,000

МАТЕРИЈАЛ

300,000

Административни материјал

300,000

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

600,000

Текуће дотације за међународне чланарине

600,000

426
4261
462
4621
482
4823
483
4831
515
5151

50,000

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

1,000

Новчане казне и пенали

1,000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

300,000

Новчане казне и пенали по решењу судова

300,000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

500,000

Нематеријална имовина

500,000

УКУПНО

29,251,000

Пројекат: Избори за чланове националних савета националних мањина
Сврха пројекта:
Успешна и ефикасна реализација изборних активности везаних за
спровођење избора за чланове националних савета националних мањина.
Правни основ за спровођење пројекта:
Устав Републике Србије, Закон о националним саветима националних
мањина и Закон о избору народних посланика.
Опис пројекта:
У поступку спровођења избора за чланове националних савета националних
мањина, Републичка изборна комисија извршава овлашћења и обавезе
утврђене Законом о националним саветима националних мањина и Закона о
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избору народних посланика и стара се да поступак избора протекне у складу
са законом.
Одговорно лице за спровођење пројекта: Секретар Републичке изборне
комисије – Срђан Смиљанић.
Трајање: Пројекат треба да буде спроведен у 2018. години.
Циљ пројекта: Спроведени избори за чланове националних савета
националних мањина у складу са законом.
Показатељи учинка:
Показатељ учинка

Јединица
мере

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018. год.

Циљна
вредност у
2019. год.

Циљна
вредност у
2020. год.

%

0

100%

0

0

1. Проценат решених

приговора на ток изборног
процеса у односу на укупан број
поднетих приговора

Родно одговорни циљ пројекта: Повећати заступљеност мање
заступљеног пола, у овом случају жена, чланова и заменика чланова
бирачких одбора.
Показатељи учинка:
Показатељ учинка

Јединица
мере

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018. год.

Циљна
вредност у
2019. год.

Циљна
вредност у
2020. год.

%

0

37%

0

0

1. Стопа жена чланова и

заменика чланова бирачких
одбора у оносу на укупан број
чланова бирачких одбора
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У 2018. ГОДИНИ
Економ.
класиф.
416
4161

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ

90,000,000

Накнаде запосленима и остали посебни расходи

90,000,000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

7,500,000

4211

Трошкови платног промета и банкарских услуга

1,200,000

4214

Услуге комуникација

6,000,000

4216

Закуп имовине и опреме

300,000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

5,000,000

Трошкови службених путовања у земљи

5,000,000

421

422
4221
423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4231

Административне услуге

4234

Услуге информисања

4237

Репрезентација

4239

Остале опште услуге

426

15,750,000
3,000,000
11,000,000
250,000
1,500,000

МАТЕРИЈАЛ

10,250,000

4261

Административни материјал

4,000,000

4264

Материјали за саобраћај

4,000,000

4269

Материјали за посебне намене

2,250,000

УКУПНО

128,500,000

Члан 4.
Средства утврђена овим предлогом скупштинског буџета исказују се у
Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину у оквиру посебног
раздела.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ СКУПШТИНСКОГ БУЏЕТА
Правни основ за доношење скупштинског буџета садржан је у члану
64. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10), којим је
уређено да Народна скупштина самостално утврђује и располаже
средствима за њен рад (у даљем тексту: скупштински буџет).
Поступак за утврђивање скупштинског буџета утврђен је чланом 65.
Закона о Народној скупштини и чл. 179. до 181. Пословника Народне
скупштине („Службени гласник РС“, број 20/12 – пречишћен текст).
Чланом 65. став 1. Закона о Народној скупштини прописано је да
генерални секретар Народне скупштине припрема предлог скупштинског
буџета у складу са законом којим се уређује буџетски систем и Пословником
Народне скупштине и подноси га надлежном одбору Народне скупштине.
Чланом 65. став 1. алинеја 12. Пословника Народне скупштине
прописано је да Одбор за административно-буџетска и мандатноимунитетска питања (у даљем тескту: Одбор) утврђује скупштински буџет.
Чланом 179. Пословника Народне скупштине предвиђено је да се
предлог скупштинског буџета подноси с образложењем које садржи правни
основ за његово доношење и образложење предлога потребних средстава за
рад Народне скупштине, и припрема на основу упутства за припрему буџета,
које доставља министарство надлежно за послове финансија.
Чланом 65. став 2. Закона о Народној скупштини и чланом 180.
Пословника Народне скупштине предвиђено је да Одбор, након разматрања
предлога скупштинског буџета, утврђује предлог скупштинског буџета, који
доставља министарству надлежном за финансије (у даљем тексту:
Министарство) на мишљење.
Чланом 65. ст. 3. до 6. Закона о Народној скупштини и чланом 181.
Пословника Народне скупштине предвиђено је да Одбор разматра
образложено мишљење Министарства на седници на којој присуствује
министар. На тој седници усаглашавају се ставови министра и чланова
Одбора о предлогу скупштинског буџета. Скупштински буџет је утврђен када
се о њему на седници Одбора постигне сагласност. Министарство, без
измена, утврђен скупштински буџет укључује у нацрт буџета Републике
Србије, а Влада, без измена, у предлог закона о буџету Републике Србије.
Ако се на седници Одбора не постигне сагласност, Министарство
предлог скупштинског буџета који је утврдио Одбор, без измена, укључује у
нацрт буџета Републике Србије, а Влада, без измена, у предлог закона о
буџету Републике Србије. У том случају, Влада у образложењу предлога
закона о буџету Републике Србије наводи разлоге због којих Министарство
сматра да предлог скупштинског буџета није прихватљив.
II ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ
РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАНА

Чланом 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник
РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон,
101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) прописано је
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да услове за рад Републичке изборне комисије обезбеђује Народна
скупштина Републике Србије.
У складу са чланом 98. став 1. Закона о избору народних посланика,
средства за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове
спровођења избора обезбеђују се у буџету Републике. Такође, у складу са
чланом 37. Закона о националним саветима националних мањина
(„Службени гласник РС“, бр.72/09, 20/14 – одлука УС и 55/14), прописано је да
се финансијска средства за спровођење избора националних савета
обезбеђују из буџета Републике Србије.
У складу са чланом 98. став 2. Закона о избору народних посланика,
који се, у складу с чланом 43. Закона о националним саветима националних
мањина, сходно примењује и на изборе за чланова националних савета
националних мањина, прописано је да захтев за доделу средстава са
спецификацијом укупних трошкова подноси Републичка изборна комисија.
У складу са чланом 39. став 2. Пословника Републичке изборне
комисије, Републичка изборна комисија подноси Народној скупштини
финансијски план потребних средстава, како за редован рад (под којим се
подразумева попуна евентуално упражњених посланичких места у Народној
скупштини, односно упражњених места чланова националних савета
националних мањина), тако и за спровођење редовних избора за народне
посланике, председника Републике и непосредних избора за чланове
националних савета националних мањина. У складу са чланом 35. Закона о
избору народних посланика, којим је прописано да услове за рад Републичке
изборне комисије обезбеђује Народна скупштина, финансијски план
Републичке изборне комисије саставни је део скупштинског буџета, који
утврђује Одбор Народне скупштине за административно-буџетска и
мандатно-имунитетска питања, у поступку и на начин утврђен Законом о
Народној скупштини и Пословником Народне скупштине.
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

СРЕДСТАВА ЗА РАД

Надлежност Народне скупштине утврђена је Уставом Републике
Србије, а функције Народне скупштине Законом о Народној скупштини. Као
носилац уставотворне и законодавне власти, Народна скупштина доноси и
мења Устав Републике Србије, одлучује о промени границе Републике
Србије, расписује републички референдум, потврђује међународне уговоре
када је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања, одлучује о рату и
миру и проглашава ратно и ванредно стање, надзире рад служби
безбедности, доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике
Србије, даје претходну сагласност на статут аутономне покрајине, усваја
стратегију одбране, усваја план развоја и просторни план, усваја буџет и
Завршни рачун Републике Србије на предлог Владе, даје амнестију за
кривична дела. У остваривању изборне функције Народна скупштина бира
Владу, бира судије Уставног суда и одлучује о њиховом разрешењу и
престанку мандата, бира председника Врховног касационог суда,
председнике судова, Републичког јавног тужиоца и јавне тужиоце и одлучује
о престанку њихове функције, бира судије и заменике јавних тужилаца у
складу са Уставом и законом, бира и разрешава гувернера Народне банке
Србије и Савет гувернера, бира и разрешава Заштитника грађана, бира и
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разрешава и друге функционере одређене законом. У остваривању
контролне функције Народна скупштина врши надзор над радом Владе и
одлучује о престанку мандата Владе и министара, служби безбедности,
гувернера Народне банке Србије, Заштитника грађана, других органа и тела
у складу са законом.
Предлог скупштинског буџета за 2018. годину припремљен је на основу
закона и одлука Административног одбора, односно Одбора за
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања којима су ближе
уређена права и обавезе народних посланика и запослених у Служби
Народне скупштине и Упутства за припрему буџета Републике Србије за
2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину број 401-00-03470/201703 од 07. новембра 2017. године, које је донео министар финансија, на
основу члана 35. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14,
68/15 и 103/15).
Пословником Народне скупштине предвиђено је да Народна скупштина
има 20 одбора од чега 18 одбора по 17 чланова, Одбор за контролу служби
безбедности 9 чланова и Одбор за права детета, као посебно радно тело,
које чине: председник Народне скупштине, потпредседници Народне
скупштине, представници посланичких група у Народној скупштини и
председник Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и
смањење сиромаштва (24 члана). Чланови одбора имају заменике чланова
(члан 28. Закона о Народној скупштини и чл. 23. и 73. Пословника).
Законом о Народној скупштини и Пословником предвиђено је низ права
и обавеза народних посланика од значаја за рад Народне скупштине и њених
радних тела, за чије спровођење се у скупштинском буџету сваке године
обезбеђују потребна финансијска средства:
(1) Народни посланик има право да на седници Народне скупштине говори, и
писане документе у раду Народне скупштине, предвиђене Пословником,
подноси на свом језику (члан 9. став 2. Закона о Народној скупштини);
(2) Седнице одбора могу се одржaвати и ван седишта Народне скупштине
(члан 42. став 4. Пословника). За реализацију ове активности се сваке године
обезбеђују средства у складу са Уредбом о трошковима и накнадама
државних службеника и намештеника.
(3) Одбори имају могућност да одржавају и јавна слушања (члан 27. став 7.
Закона о Народној скупштини и чл. 83. - 84. Пословника). Јавно слушање се
одржава на одређену тему. На позив председника одбора, поред чланова
одбора и народних посланика, јавном слушању могу да присуствују и друга
лица;
(4) Одбор може да образује пододбор, а председник одбора посебну радну
групу (члан 27. став 8. Закона о Народној скупштини и члан 44. став 6.
Пословника), у чијем раду могу да учествују научници и стручњаци из
одређених области, у зависности од питања које се разматра. Чланом 27.
став 14. Закона о Народној скупштини и чланом 43. Пословника, утврђено је
да у раду радних тела по позиву могу учествовати и научници и стручњаци;
(5) Народна скупштина може да образује привремена радна тела - анкетне
одборе и комисије (члан 27. ст. 12. и 13. Закона о Народној скупштини и чл.
68. - 69. Пословника), с тим што се анкетни одбор образује из реда народних
посланика, а комисија из реда народних посланика, представника органа и
организација, научника и стручњака;
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(6) Предлагач закона има обавезу да Народној скупштини, уз предлог закона,
достави изјаву и табелу о усклађености тог предлога закона са прописима
Европске уније (члан 151. Пословника). С тим у вези, у извршавању
законодавне функције Народне скупштине неопходно је народним
посланицима и члановима одбора обезбедити стручну подршку научника и
стручњака. Стручна подршка је неопходна и у праћењу реализације
стратегије придруживања Европској унији и предлагању мера и иницијатива
за њено спровођење у складу са Пословником;
(7) Ради одржавања састанака народних посланика са грађанима, постоји
могућност отварања канцеларија Народне скупштине ван седишта Народне
скупштине (члан 15. став 4. Закона о Народној скупштини). У досадашњем
периоду ова активност се спроводила уз финансијску подршку међународних
организација (USAID, NDI) што опет не искључује могућност Народне
скупштине да сваке године планира одређена средства за реализацију овог
права;
(8) Чланови одбора имају значајне активности у земљи и иностранству, као
што су: учествовање на конференцијама, округлим столовима, семинарима и
састанцима, на теме које су од значаја за обављање њихове функције;
узајамне посете чланова одбора Народне скупштине одборима парламената
ЕУ; активности у поступку преговора о приступању Европској унији. Обавеза
Народне скупштине је да надокнади трошкове који настају у вези са
службеним путовањима у земљи и иностранству (трошкови путовања,
смештаја, исхране и превођења докумената у припреми народних посланика
за учешће на конференцијама, округлим столовима, семинарима и
састанцима), у складу са Одлуком Административног одбора Народне
скупштине о посланичкој накнади број 120-1105/09 - Пречишћен текст од 27.
марта 2009. године са изменама од 23. априла 2009. године и Уредбом о
накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
(„Службени гласник РС“, број 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15).
IV. ИНДИКАТОРИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СКУПШТИНСКОГ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
A. НАПОМЕНЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ СКУПШТИНСКОГ БУЏЕТА
1. У оквиру законодавне, контролне, изборне и представничке функције
Народне скупштине у 2017. години одвијала се активност сталних радних
тела (одбора) по питањима из њиховог делокруга, а посебно: разматрање
предлога закона у начелу и појединостима и подношење извештаја Народној
скупштини са предлозима да Народна скупштина прихвати одређене
предлоге закона и поједине амандмане поднете на предлоге закона, или да
их одбије; разматрање предлога других аката (стратегија, декларација,
препорука, одлука); утврђивање предлога аката и одлука; доношење одлука
и појединачних решења; давање мишљења; утврђивање предлога
аутентичног тумачења; утврђивање листа кандидата; разматрање извештаја
независних државних органа; разматрање извештаја, односно информација о
раду других државних органа, организација и тела и њихове планове и
програме рада; обрада и разматрање представки, предлога и других писмена
упућених одборима од стране појединаца, организација и удружења грађана;
разматрање актуелних питања; организовање јавних слушања и округлих
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столова на теме из делокруга одбора; учешће чланова одбора и запослених
у Сектору на семинарима, округлим столовима, конференцијама и
радионицама.
2. Због расписивања и одржавања председничких избора који су
одржани 02. априла 2017. године, законодавна активност Народне скупштине
и њених радних тела одвијала се у мањем обиму у првом кварталу 2017.
године, због чега су запослени у Сектору имали мање активности из
надлежности Народне скупштине и њених радних тела и били ангажовани за
потребе Републичке изборне комисије. Одбори актуелног сазива Народне
скупштине конституисани су Одлуком Народне скупштине од 22. јуна 2016.
године, на предлог посланичких група, сразмерно броју народних посланика
посланичке групе у односу на укупан број народних посланика у Народној
скупштини.
V. АКТИВНОСТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО
ОБЕЗБЕДИТИ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
1. СТАЛНЕ КОМИСИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Поред 20 одбора предвиђених Пословником Народне скупштине, у
сваком сазиву Народне скупштине почев од 2011. године образоване су и две
сталне Комисије: Комисија за контролу извршења кривичних санкција, на
основу члана 278. Закона о извршењу кривичних санкција ("Службени
гласник РС", бр. 85/05, 72/09 и 31/11). Одлуке Народне скупштине од 5. јула
2011. године и Комисија за праћење спровођења Националног акционог
плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010 - 2015), на основу
Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета
безбедности Уједињених нација („Службени гласник РС“, број 102/10) и
Одлуке Народне скупштине од 29. децембра 2011. године.
Неопходно је да Народна скупштина у новом сазиву донесе нову
одлуку о образовању Комисије за контролу извршења кривичних санкција, на
основу члана 278. Закона о извршењу кривичних санкција („Службени
гласник РС“, број 55/14). Комисији за праћење спровођења Националног
акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених
нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015) је истекао
мандат престанком важења наведеног акционог плана (крај 2015.године).
Нови Национални акциони план је усвојен. Народна скупштина треба да
формира нову комисију (о томе смо обавештени дописом Министарства
одбране од 23. 06. 2017. године).
Финансијску подршку у раду наведеним комисијама у току 2016. и 2017.
године пружала је Мисија ОЕБС-а у Србији, што се очекује да ће и наставити
и у 2018. години. Стручну и административну подршку у раду ових комисија
пружају запослени у Одбору за правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу и Одбору за људска и мањинска права и равноправност полова.
2. РАДНА ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
2.1. Народна скупштина, на предлог Одбора за административнобуџетска и мандатно-имунитетска питања доноси кодекс понашања
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народних посланика (члан 65. став 1 алинеја друга Пословника). И у овом
сазиву се планира наставак рада на изради Нацрта кодекса понашања
народних посланика (који је у завршној фази.) Одбор ће до краја августа о.г.
образовати Радну групу, па се доношење и примена кодекса планира за
2018. годину, те је из тог разлога неопходно предвидети средства за
штампање брошура, лифлета и других публикација, као и организовање
семинара, ради упознавања народних посланика и запослених у Служби
Народне скупштине (пре свега запослених у посланичким групама) са
одредбама кодекса.Такође је неопходно планирати додатна средства за рад
Етичког савета и Високог етичког савета, с обзиром на то да је Нацртом
кодекса предвиђено да ће стручне и друге послове за потребе тих савета
обављати Служба Народне скупштине, што захтева ангажовање најмање два
државна службеника.
2.2. Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска
питања је донeо Одлуку о унутрашњем реду у згради Народне скупштине, а
генерални секретар Упутство о спровођењу те одлуке. Примена наведених
аката изискује додатна средства за израду пропусница и набавку услуге
израде софтвера и апликације која треба да омогући вођење евиденције о
лицимa која улазе у Народну скупштину, укључујући обе зграде, у складу са
прописима којима се уређује заштита података о личности. Такође, овај
одбор доноси и акт о акредитацији и условима за рад представника
средстава јавног информисања у Народној скупштини којима ће, између
осталог, бити прописано и издавање електронских (чипованих) новинарских
акредитација за улазак лица у зграду Народне скупштине, што ће захтевати
додатна средства. Оквирна процена је да ће бити потребно штампати око
1000 картица – пропусница (новинари, странке, запослени). Према подацима
из ове године, израда једне картице кошта 1,5 Евро, што би на годишњем
нивоу за планирану количину износило око 1.500 евра, односно око
190.000,00 динара. Овај Одбор, према Закону о Народној скупштини, утврђује
изглед и употребу амблема, ознака и других симбола и обележја Народне
скупштине. Први конкурс у вези са овом обавезом, финансијски је подржала
Мисија ОЕБС-а у Београду те је претпоставка да би и у наредној години
Мисија ОЕБС-а сносила трошкове конкурса за идејно решење.
2.3. У 2013. години покренуто је више поступака против Народне
скупштине по тужбама бивших народних посланика, чланова Српске
радикалне странке, ради исплате дневница и регреса за коришћење
годишњег одмора, за период од 24. априла 2009. године до 31. маја 2012.
године. У том смислу, потребно је планирати одређена додатна средства у
случају да Народна скупштина по правоснажним пресудама буде обавезана
да тужиоцима исплати одређене износе на име неисплаћених дневница и
регреса за коришћење годишњег одмора за наведени период, као и за
трошкове поступка. У вези са планирањем средстава поводом покренутих
парница, генералном секретару и начелнику Одељења за уставно-правни
систем је 28. априла 2017. године електронским путем достављен допис информација са пресеком стања парничних предмета, те је у том смислу
неопходно планирати додатна средства за наведене намене.
2.4. Информација о парницама које се, по тужбама бивших народних
посланика воде против тужене Републике Србије - Народне скупштине, за
исплату дневница за долазак на седнице НС и њених одбора и регреса за
годишњи одмор са пресеком у јулу месецу 2017.
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Пред Првим основним судом у Београду води се 21 парничних предмета по
тужбама бивших народних посланика, за исплату накнаде на име дневница
за долазак на седнице НС и њених одбора и регреса за годишњи одмор
/списак тужилаца: Милорад Крстин, Мирко Муњић, Влада Милојковић, Милан
Шкрбић, Слађан Мијаљевић, Зоран Поповић, Душанка Плећевић, Момчило
Дувњак, Витомир Плужаревић, Милорад Буха, Радица Јоцић, Лидија
Димитријевић, Томислав Љубеновић, Бојан Младеновић, Сулејман Спахо,
Милован Радовановић, Славица Краговић, законски наследник Љубомира
Краговића, Србољуб Живановић, Драган Аћимовић, Милан Веселиновић,
Гордана Поп Лазић - Остао у фази предлога за мирно решење спора, Душан
Марић - Остао у фази предлога за мирно решење спора, Лидија Вукићевић Остао у фази предлога за мирно решење спора, Весна Марић - Остао у фази
предлога за мирно решење спора, Филип Стојановић – Повукао тужбу и
Огњен Михајловић - Повукао тужбу/.
Тужбени захтеви су опредељени према чл. 10. и 21. Закона о примањима
народних посланика, и односе се на исплату дневница у бруто износу у
висини од 8% од просечне зараде по запосленом у Републици исплаћене у
последња три месеца, као и на исплату регреса у висини од 60% од просечне
зараде по запосленом у Републици исплаћене у последња три месеца,
такође у бруто износу.
Као доказ да су посланици присуствовали седницама НС, тужиоци наводе
списак народних посланика који се води испред сале.
У досадашњем току поступка, тужбени захтев оспорен је у целости као
неоснован, истицањем да је Одбор је чланом 73. Пословника овлашћен да
доноси опште акте о остваривањима права народних посланика, у складу са
законом, као и да је чланом 10. Закона о примањима народних посланика
изричито прописано да се посебном одлуком Одбора, утврђују дневнице, број
дневница и други трошкови, у зависности од удаљености пребивалишта
народног посланика од Београда. Такође је истакнуто и да су се дневнице
одувек исплаћивале на основу Одлуке Административнoг одбора о
посланичкој накнади број 120-1770/01 од 14. јуна 2001. године, која предвиђа
да се народним посланицима исплаћују дневнице (накнада трошкова за
исхрану) за присуство седницама Народне скупштине и њених радних тела у
висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у привреди
Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике. Наша теза је да је Одбор, сходно
наведеном, властан да доноси одлуку о дневницама, али и да их одлуком
укида.
Наша одбрана се заснива и на томе да обрачун висине дневнице мора да
буде исказан у НЕТО износу (Закон говори о исплаћеној просечној заради),
као и да се присуство и учешће посланика на седницама доказује Изводом из
електронске евиденције о присутности народних посланика, а не списковима
који се воде испред сале.
Примера ради, у једном од предмета, налазом вештака бруто износ за 165
дневница утврђен је у висини од 605.179,74 динара, а у нето износу, за исти
број дневница (165) утврђено је потраживање од 435.458,51 динара.
Према списковима народних посланика који се води испред сале, у једном
предмету је, примера ради, евидентирано да се посланик потписао на 165
седница, а према електронском изводу, за тог истог посланика, евидентирано
је присуство на 102 седнице.
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У вези са потраживањем регреса, све време током поступка истичемо да је
одредбом члана 4. став 2. Закона о платама у утврђено ''да коефицијент за
обрачун и исплату плата садржи и додатaк на име накнаде за исхрану у току
рада и регреса за коришћење годишњег одмора.'' Међутим, поједине судије
не признају овај навод истичући да је Закон о примањима народних
посланика (''Сл. гласник РС'', бр. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91 - др. закон, 68/91, 44/98
- др. закон, 34/01 - др. закон), lex specialis у односу на Закон о платама у
државним органима и јавним службама'' ("Службени гласник РС", број 34/01) који
је донет 2001. године, са чиме се не слажемо и истичемо правно правило да Lex
posterior derogat lex priori.
До сада је донето једанаест првостепених пресуда, и две одлуке
Апелационог суда, и то:
1) по тужби ДУВЊАК МОМЧИЛА, првостепеном пресудом ОДБИЈЕН је у
целини тужбени захтев, и у бруто и у нето износу, за дневнице и за регрес
(Први основни суд, судски број 1 П1-342/13).
Пресудом Апелационог суда, по жалбама обе стране, предмет је ВРАЋЕН
првостепеном суду на поновно суђење али је ПОТВРЂЕНА првостепена
пресуда у делу у коме је одбијен захтев за исплату дневница и регреса у
БРУТО износу.
2) по тужби ДУШАНКЕ ПЛЕЋЕВИЋ, првостепеном пресудом ОДБИЈЕН је
захтев за дневнице, УСВОЈЕН за регрес (Први основни суд : број 12 П1226/13)
Пресудом Апелационог суда, по жалбама обе стране, УКИНУТА је
првостепена пресуда и предмет је враћен првостепеном суду на поновно
суђење.
У поновљеном поступку, првостепени суд је донео пресуду којом је ОДБИО
тужбени захтев заснован на списковима који се воде испред сале, а
УСВОЈИО за 258 дневница у висини од 690.277,00 динара у НЕТО износу/
према изводу из електронске евиденције/, као и износ регреса, такође у
НЕТО износу (89.342,00 динара)
Чека се одлука по жалби.
3) по тужби ВИТОМИРА ПЛУЖАРЕВИЋА, првостепеном пресудом УСВОЈЕН
је тужбени захтев за исплату дневница у БРУТО износу од 608.399,00
динара, заснован на списковима испред сале (не потражује регрес јер није
био на сталном раду - користио је право на разлику) - (Први основни суд број
предмета 65 П 9561/13);
Чека се одлука Апелационог суда по жалби.
4) по тужби СУЛЕЈМАН СПАХЕ, УСВОЈЕН је тужбени захтев за 87 дневнице
/према електронском изводу/ у НЕТО износу од 246.879,97 динара, са
законском затезном каматом и нето износ регреса, а ОДБИЈЕН за
1,023.259,00 за дневнице у бруто износу, и бруто износ регреса (Први
основни суд, број предмета 5 П 344/13)
Чека се одлука Апелационог суда по жалби.
5) по тужби ЈОЦИЋ РАДИЦЕ, УСВОЈЕН је тужбени захтев за 211 дневница у
НЕТО износу од 591.011,00 динара /према списковима који се воде испред
сале/ са законском затезном каматом и нето износ регреса, а ОДБИЈЕН за
821.099,00 у бруто износу, и бруто износ регреса (Први основни суд, број
предмета 2 П 343/13)
Чека се одлука Апелационог суда по жалби.
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6) по тужби ВЛАДЕ МИЛОЈКОВИЋА, УСВОЈЕН је тужбени захтев за 134
дневнице /према електронском изводу/ у НЕТО износу од 380.111,00 динара,
са законском затезном каматом и нето износ регреса, а ОДБИЈЕН за
769.757,00 за дневнице у бруто износу, и бруто износ регреса (Први основни
суд, број предмета 5 П 54/13)
Чека се одлука Апелационог суда по жалби.
7) по тужби ЗОРАНА ПОПОВИЋА, УСВОЈЕН је тужбени захтев за 288
дневнице /према електронском изводу/ у НЕТО износу од 815.287,00 динара,
са законском затезном каматом и нето износ регреса, а ОДБИЈЕН за
1,131.623,00 у бруто износу, и бруто износ регреса (Први основни суд, број
предмета 2 П 29/13)
Чека се одлука Апелационог суда по жалби.
8) по тужби МИЛОРАДА БУХЕ, УСВОЈЕН је тужбени захтев за 271 дневнице /
према списковима који се воде испред сале/ у БРУТО износу од 1,082.343,00
динара, са законском затезном каматом и бруто износ регреса, (Први
основни суд, број предмета 10 П 345/13)
Чека се одлука Апелационог суда по жалби.
9) по тужби МИЛАНА ВЕСЕЛИНОВИЋА, УСВОЈЕН је тужбени захтев за 141
дневнице / према списковима који се воде испред сале/ у БРУТО износу од
561.156,00 динара, са законском затезном каматом и бруто износ регреса,
(Први основни суд, број предмета 4 П1 -1665/13)
Чека се одлука Апелационог суда по жалби.
10) по тужби МИЛОРАДА КРСТИНА, УСВОЈЕН је тужбени захтев за 139
дневница /према електронском изводу/ у НЕТО износу од 390.318,72 динара,
са законском затезном каматом и 87.227,60 нето износ регреса (Први
основни суд, број предмета 14 П1 -32/13), а ОДБИЈЕН за бруто износ
1.054.231,49 динара и за бруто износ регреса
Чека се одлука Апелационог суда по жалби.
11) по тужби ЛИДИЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ , УСВОЈЕН је тужбени захтев за 180
дневница /према електронском изводу/ у НЕТО износу од 552.404,00 динара,
са законском затезном каматом и нето износ регреса (Први основни суд, број
предмета 4 П1-779/13), а ОДБИЈЕН за БРУТО износ од 767.353,36 динара са
законском затезном каматом и бруто износ регреса
Чека се одлука Апелационог суда по жалби.
12) по тужби Милована Радовановића, УСВОЈЕН је тужбени захтев за 180
дневница /према електронском изводу/ у НЕТО износу од 489.835,27 динара,
са законском затезном каматом и нето износ регреса 68.301,80 (Први
основни суд, број предмета 9 П1-1817/13), а ОДБИЈЕН за 234 дневнице у
БРУТО износ од 672.939,73. динара са законском затезном каматом и бруто
износ регреса. Трошкови поступка 166.850,00
13) по тужби Србољуба Живановића, УСВОЈЕН је тужбени захтев за 194
дневница /према електронском изводу/ у НЕТО износу од 566.729,65 динара,
са законском затезном каматом и нето износ регреса 66.431,11 (Први
основни суд, број предмета 11 П1-2762/13), а ОДБИЈЕН за 234 дневнице у
БРУТО износ од 948.339,97. динара са законском затезном каматом и бруто
износ регреса. Трошкови поступка 244.131,60
Из досадашњег поступка, јасно је да првостепени судови неједнако поступају
при истом чињеничном стању, што се може видети из диспозитива пресуда:
неки суд признаје нето износ дневнице, неки бруто, неки број дневница
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заснива на електронској евиденцији, неки на основу спискова који се воде
испред сале.
Трошкови поступка су, у просеку, по једном предмету у распону од око
170.000,00 дин. до 350.000,00 динара.
2.4. Одбор за уставна питања и законодавство је, као
копредседавајући са Одбором за правна питања немачког Бундестага, у
2011, 2012, 2014. и 2015. години организовао међународне конференције
одбора за правна питања, као вид сарадње одбора који имају сличан
делокруг рада из различитих земаља. Наведену активност требало би
предвидети и у 2018. години, као и одговарајућа средства за реализацију те
активности;
Чланови одбора ће имати значајне активности у 2018. години у земљи и
иностранству, као што су: учествовање на конференцијама, округлим
столовима, семинарима и састанцима, на теме које су од значаја за
обављање њихове функције; узајамне посете чланова одбора Народне
скупштине одборима парламената ЕУ; активности у поступку преговора о
приступању Европској унији и с тим у вези трошкови за реализацију тих
активности (трошкови пута, смештаја, исхране и превођења докумената у
припреми народних посланика за учешће на конференцијама, округлим
столовима, семинарима и састанцима). Обавеза Народне скупштине је да
надокнади трошкове који настају у вези са службеним путовањима у земљи и
иностранству, у складу са Одлуком Административног одбора Народне
скупштине о посланичкој накнади број 120-1105/09 - пречишћен текст од 27.
марта 2009. године са изменама од 23. априла 2009. године и Уредбом о
накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
(„Службени гласник РС“', број 98/07 – пречишћен текст).
2.5. На основу Меморандума о сарадњи са Канцеларијом за
демократске институције и људска права из Варшаве (ODIHR/OEBS), Одбор
за уставна питања и законодавство почев од 2011. године, организује
радионице кроз Пројекат унапређивања законодавног поступка и квалитета
израде прописа. Поред наведених активности, овај одбор прати изградњу
правног система и номотехнички квалитет обраде прописа које доноси
Народна скупштина, и утврђује Јединствена методолошка правила за израду
прописа. У тим смислу, потребно је планирати одређена средства за
реализацију ових активности у 2018. години;
2.6. У претходном сазиву Народне скупштине Одбор за уставна
питања и законодавство је, на основу овлашћења из Закона о Народној
скупштини и Пословника Народне скупштине, образовао Акциону групу за
реформу политичког система (посебна радна група), коју су чинили
представници свих посланичких група у Народној скупштини, са задатком
разматрања питања реформе политичког система и припреме одговарајућих
предлога за његово унапређивање. Финансијску подршку у раду Акционе
групе, према одлуци Одбора, пружала је Народна скупштина док су стручну и
административну подршку пружали запослени у Служби Народне скупштине
које је генерални секретар Народне скупштине одредио. Уколико се и у
актуелном сазиву Народне скупштине буде образовала иста или слична
радна група, потребно је да се обезбеде одговарајућа финансијска средства
за стручну и административну подршку тој групи (израда стручних анализа,
припрема различитих информација, ангажовање стручњака и сл.);
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2.7. Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова,
поред одржавања седница Одбора (1-2 седнице месечно); одржавања
седница у форми округлог стола (3 пута у току године); одржавања 2-3 јавна
слушања у току године; одржавање састанака у Народној скупштини са
делегацијама међународних организација и другим домаћим и страним
институцијама и органима и одржавања 4 седнице ван седишта Народне
скупштине ради непосредног сагледавања стања у вези са питањима које
Одбор оцени као посебно важна за унапређење људских и мањинских права
и родне равноправности, као и учествовање, по позиву, чланова Одбора у
активностима државних органа и институција, независних државних органа,
невладиних организација, националних савета националних мањина и других
партнера са којима Одбор остварује сарадњу (састанци, семинари,
манифестације и др.), а који су од непосредног значаја за остваривање
делокруга рада Одбора, такође обавља међународне активности, а нарочито
у вези поглавља 23. и 24. у процесу преговора о приступању Републике
Србије Европској унији, као што су: учешће на међународним скуповима и
састанцима у земљи и иностранству; регионална сарадња са одборима
надлежним за људска и мањинска права и равноправност полова; праћење
спровођења пресуда Европског суда за људска права, учешће представника
Одбора у делегацијама Републике Србије које присуствују заседању
надлежних тела УН и других међународних организација.
Одбор је на седници од 30. јуна 2017. године образовао Радну групу за
иницијативе, петиције, представке и предлоге. Планирано је одржавање 1-2
седнице радне групе месечно.
2.8. Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу у 2017.
години није образовао радне групе и пододборе. Одбор је у овом периоду
одржао 8 седница у седишту НСРС. Одбор за правосуђе, државну управу и
локалну самоуправу у оквиру свог делокруга нема активности за избор
функционера, које на предлог одбора бира Народна скупштина, а које се
спроводе објављивањем јавних конкурса у јавним гласилима, што изискује
одређена финансијска средства.
Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, у 2018. години
планира: 25 седница у седишту НСРС; 2 јавна слушања; образовање Радне
групе за представке, која ће одржати 5 седница; образовање Комисије за
контролу извршења кривичних санкција која ће одржати 5 седница и посетити
3 завода за извршење кривичних санкција.
Динамика рада Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу,
као и број и врста активности које ће Одбор спроводити у 2018. години, у
великој мери зависи од динамике рада Министарства правде и Министарства
за државну управу и локалну самоуправу, као и активности Савета за
спровођење Акционог плана за Поглавље 23, које није могуће унапред
прецизно планирати.
2.9. У оквиру делокруга рада Одбора за права детета, утврђеним
чланом 67. Пословника, Одбор ће у 2018. години обављати следеће послове
из своје надлежности: у оквиру спровођења представничке функције Народне
скупштине, Одбор за права детета наставиће да обезбеђује јавност у раду
кроз објављивање информација, аката, докумената, као и записника са
седница Одбора. Одбор ће кроз рад Радне групе наставити да разматра
иницијативе, петиције, представке и предлоге о чему ће извештавати
Народну скупштину и њихове подносиоце. Такође, Одбор ће одржавати и
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седнице ван седишта НСРС, у локалним самоуправама ради непосредног
сагледавања стања у вези са питањима које Одбор оцени као посебно важна
у оквиру делокруга свог рада.
Одбор за права детета ће у оквиру спровођења контролне функције Народне
скупштине организовати јавна слушања ради прибављања информација,
односно стручних мишљења о предлогу акта, разјашњења појединих решења из
предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних за припрему
предлога акта или другог питања које је у надлежности Одбора, као и ради
праћења спровођења и примене закона.
Такође је планирано да Одбор обавља послове из својих надлежности кроз рад
радних група, које из одређених техничких разлога још нису образоване.
Седнице Одбора као редовна активност Одбора, као и одржавање заједничких
и седница ван седишта Народне скупштине по захтеву.
Чланови одбора ће имати значајне активности у 2018. години у земљи и
иностранству, као што су: учествовање на конференцијама, округлим
столовима, семинарима и састанцима, на теме које су од значаја за
унапређење и заштиту права детета.
2.10. У претходном сазиву Народне скупштине Одбор за рад, социјална
питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва је образовао
Радну групу за оснаживање особа са инвалидитетом, за коју се очекује да
ће наставити започете активности и у овом сазиву Народне скупштине због
чега је потребно планирати одређена средства и за те намене;
2.11. Одбор за одбрану и унутрашње послове ће у оквиру вршења
контролне функције, у 2018. години би требало да одржава седнице ради
разматрања тромесечних информација о раду ресорних министарстава (МУП
и Министарство одбране), као и извештаја који се Одбору достављају у
складу са законом. У том смислу је реално планирати најмање осам седница
Одбора (по четири кварталне информације за свако министарство).
У оквиру вршења законодавне функције, Одбор би требало да одржава
седнице ради разматрања предлога закона (у начелу и појединостима) и
других аката које доноси Народна скупштина, а који спадају у делокруг рада
Одбора (нпр. одлуке о учешћу припадника снага одбране у
мултинационалним операцијама и упућивању припадника Војске Србије у
мултинационалне операције). У наведеном смислу би требало планирати
најмање десет седница Одбора. Осим наведених, Одбор може одржавати и
тематске седнице (могуће и заједно са Одбором за контролу служби
безбедности или Одбором за људска и мањинска права и равноправност
полова, као што је то био случај у претходном сазиву), чији број је тешко
предвидети. Одржавање тематских седница је могуће одржавати и ван
седишта Народне скупштине.
Одбор би требало да организује најмање једно јавно слушање.
У складу са Протоколом о сарадњи Народне скупштине Републике Србије и
Народне скупштине Републике Српске из јануара 2008. године, могућ је
наставак сарадње Одбора са Одбором за безбједност Народне скупштине
Републике Српске, започет одржавањем заједничке седнице два одбора у
Београду 25. новембра 2015. године (45. седница Одбора за одбрану и
унутрашње послове у претходном сазиву). С обзиром на то да је прва
заједничка активност одржана у Београду, следећа би требало да
представља узвратну посету Одбору за безбједност у Бања Луци, што
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подразумева трошкове које треба да покрије Народна скупштина (у складу са
наведеним протоколом).
Може се очекивати учешће двочлане или трочлане делегације Одбора на
наредном Годишњем састанку представника регионалних парламентарних
одбора за одбрану и безбедност, који би требало да се одржи у некој од
земаља Југоисточне Европе. С обзиром на то да су све трошкове учешћа
парламентарних делегација на досадашњим састанцима сносили
организатори састанака, трошкови учешћа делегације Одбора за одбрану и
унутрашње послове на следећем састанку би требало да се планирају само у
нивоу припадајућих дневница.
Током ранијих година, помињала се могућност да делегација Одбора посети
припаднике Војске Србије у једној од мултинационалних мировних операција.
Организовање такве посете је изузетно захтевно, како са финансијског, тако
и са логистичког аспекта, тако да ова активност није извесна.
С обзиром на то да Одбор остварује вишегодишњу сарадњу са појединим
међународним организацијама (Мисија ОЕБС у Србији, Женевски центар за
демократску контролу оружаних снага – DCAF, Центар за безбедносну
сарадњу - RACVIAC), могуће je да Одбору буде понуђено да, у заједничкој
организацији, буде формални домаћин неке регионалне тематске
конференције. У досадашњој пракси, трошкове ових конференција су
сносиле наведене организације, с тим што би требало предвидети
евентуалне трошкове угоститељских услуга (нпр. једног ручка или вечере),
као и трошкове одговарајућих пратећих материјала (фасцикле, блокови,
оловке и сл),
2.12. Одбор за Косово и Метохију планира у 2018. години следеће
активности: да се одржи 15 седница Одбора у седишту Народне скупштине,
као редовне активности Одбора (члан 42. став 2. Пословника). Очекује се да
Одбор одржи пет седница ван седишта Народне скупштине, на просторима
Аутономне Покрајине Косово и Метохија (члан 42. став 4. Пословника) за чију
релизацију је потребно обезбедити додатна средства у складу са Уредбом о
трошковима и накнадама државних службеника и намештеника (трошкови
пута, смештаја и исхране за чланове и заменике чланова Одбора, запослене
и друга лица који би учествовали у раду на седницама Одбора).
У оквиру међусобне сарадње одбора Народне скупштине, Одбор за Косово и
Метохију планира да одржи једну заједничку седницу о питању које је од
заједничког интереса за одборе, у оквиру редовне активнисти Одбора.
Планира се да Одбор организује једно јавно слушање у организацији Одбора
у циљу остваривања контролне функције Народне скупштине, а ради
прибављања информација или другог питања које је у надлежности Одбора
(члан 27. став 7. Закона о Народној скупштини и чл. 83. и 84. Пословника).
Одбор планира организовање округлих столова, семинара и састанака у
циљу вођења рачуна о српским националним интересима и државним
интересима Републике Србије, као и бољег сагледавања стања на
територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, уједно тежећи
унапређењу стручних капацитета Одбора и ефикаснијем раду, па је с тим у
вези, за реализацију активности потребно планирати неопходна средства.
Одбор за Косово и Метохију планира три посете припадницима српског
народа и осталих националних заједница на Косову и Метохији, као и
српским институцијама и посланицима „Српске листе“ (који су део косовског
парламента), са циљем да се направи механизам сталне комуникације,
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покрену и покушају решити бројни проблеми и питања, а у складу са
Закључком Одбора са друге седнице, од 1. августа 2014. године (да чланови
и заменици чланова Одбора, заједно са представницима Канцеларије за
Косово и Метохију, у наредном периоду, посећују територију Аутономне
покрајине Косово и Метохија, у циљу остваривања боље међусобне сарадње
и помоћи у раду Канцеларије), с тим у вези, за реализацију тих активности је
потребно предвидети неопходна средства.
Одбор за Косово и Метохију је образовао Радну групу, која ће наставити са
радом и у 2018.години. (члан 27. став 8. Закона о Народној скупштини и члан
44. став 6. Пословника) у чијем раду учествују научници и стручњаци из
одређених области, у складу са питањима која се разматрају (члан 27. став
14. Закона о Народној скупштини и
За извршавање задатка, служба пружа стручну и техничку помоћ образованој
Радној групи за разматрање појединих питања из делокруга рада Одбора и
припрему предлога о тим питањима (члан 27. став 8. Закона о Народној
скупштини и члан 44. став 6. Пословника) у чијем раду могу да учествују
научници и стручњаци из одређених области, у зависности од питања које се
разматра (члан 27. став 14. Закона о Народној скупштини и члан 43.
Пословника)
2.13. На основу Закона о основама уређења служби безбедности
Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 72/12) и сагласно
Одлуци о начину на који Одбор за контролу служби безбедности обавља
непосредан надзор над радом служби безбедности (22 број 02-1322/13 од 29.
марта 2013. године), а у циљу унапређења цивилне и демократске контроле
служби безбедности, овај одбор планира у току 2018. године следеће
активности: одржавање око 24. седница Одбора у циљу разматрања
предлога закона и надзор над радом служби безбедности; око две заједничке
седнице у циљу разматрања питања која су од заједничког интереса два или
више одбора; око две седнице Одбора ван седишта у циљу разматрања
питања која су од заједничког интереса; реализовање око три надзорних
посета седиштима служби безбедности које су у Београду и око девет посета
регионалним центрима служби безбедности које се налазе ван Београда у
циљу остваривања контролне функције; очекује се учешће чланова Одбора и
стручне службе на регионалним и међународним скуповима, семинарима и
округлим столовима где би требало планирати трошкове пута, смештаја,
исхране и дневница у циљу размене искуства и јачања регионалне и
међународне парламентарне сарадње као и посете страних делегација и
представника сродних одбора, реализовање заједничких састанака и
активности; организовање едукативних семинара и конференција у сарадњи
са међународним организацијама за које постоји могућност да се укаже
потреба да НСРС сноси трошкове послужења, исхране или штампања
материјала у циљу имплементација примера добре праксе и подизање
капацитета чланова Одбора као и подизање нивоа безбедносне културе и
организовање јавних слушања у циљу прибављања информација, стручних
мишљења о предлогу акта, разјашњења појединих решења из предложеног
или важећег акта и другог питања које је у надлежности Одбора као и ради
праћења спровођења и примене закона.
2.14. Одбор за дијаспору и Србе у региону планира да одржи 14
седница у седишту Народне скупштине, као редовне активности Одбора и 3
седнице ван седишта. Одбор ће разматрати предлоге закона и другог општег
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акта из области унапређења односа са дијаспором и Србима у региону и
надгледаће примену ових прописа; одбор ће примати делегације
организација дијаспоре и Срба у региону и одазивати се на њихове позиве за
посету; сарађиваће са државним органима, организацијама и телима која се
баве заштитом права дијаспоре и Срба у региону, са организацијама
дијаспоре и невладиним организацијама и удружењима у Србији и
иностранству која су ангажована на питањима везаним за однос матице и
дијаспоре. Одбор ће сарађивати са органима, организацијама и телима у
Србији и иностранству, посебно са Министарством спољних послова и
Управом за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, као и министарствима
за унутрашње послове, финансије, економију, образовање, културу,
информисање, рад и социјалну политику, омладину, спорт и вере;
дипломатско-конзуларним
представништвима
Републике
Србије
у
иностранству; међувладиним мешовитим комисијама за питања српске
мањине у другим државама и питања националних мањина у Србији
(Румунија, Мађарска, Хрватска, Македонија...); Скупштином дијаспоре и Срба
у региону и њеним саветима; одборима парламената других држава који су
надлежни за питања националних мањина и сарадњу са дијаспором и
деловима народа који живи у суседним земљама; Матицом исељеника и
Срба у региону и другим организацијама у Србији које се баве питањима
дијаспоре и Срба у региону; Привредном комором Србије; школама на
српском језику у иностранству; катедрама за српски језик на факултетима у
иностранству; медијима на српском језику у дијаспори и земљама региона;
медијима из Србије који информишу о дијаспори и Србима у региону, пре
свега, Јавним сервисом Радио Телевизије Србије; културно-уметничким
удружењима у иностранству која окупљају дијаспору и Србе у региону; као и
културно-уметничким удружењима у иностранству која окупљају дијаспору и
Србе у региону;
Одбор ће подржавати и обезбеђивати услове за све легитимне интересе и
права припадника наше дијаспоре: остваривања Стратегије очувања и
јачања веза матичне земље са дијаспором и Србима у региону, регулисања
држављанства, личних исправа, редовних допунских и других облика наставе
на српском језику у школама у иностранству, учешћа у привредном развоју
Србије, учешћа на изборима за органе власти у Србији, отварања нових ДКПа, културних центара, именовања почасних конзула Републике Србије у
срединама у којима живи бројна дијаспора, очувања српске културне
баштине у иностранству и другим пословима очувања, јачања и остваривања
веза дијаспоре и Срба у региону са матичном државом.
Одбор ће у оквиру редовних активности одржавати седнице, јавна слушања,
одређивати делегације Одбора за учешће на манифестацијама и
семинарима у региону и дијаспори и вршити пријем делегација представника
Срба из региона и дијаспоре. Седнице одбора могу се одржaвати и ван
седишта Народне скупштине (члан 42. став 4. Пословника),
Одбор планира да образује пододбор, а председник одбора посебну радну
групу (члан 44. став 6. Пословника).
2.15. У оквиру Пројекта „Јачање надзорне функције и јавности у раду
Народне скупштине“, који се спроводи у сарадњи са Програмом Уједињених
нација за развој (UNDP) и Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (SDC),
Народна скупштина, односно Одбор за финансије, републички буџет и
контролу трошења јавних средстава је у децембру 2015. године окончао прву
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фазу у развоју Портала за надзор над јавним финансијама чиме је
реализована мера утврђена Акционим планом Владе за спровођење
Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за
период од 2013. до 2018. године. За наредне фазе које ће Народна
скупштина постепено развијати у наредном периоду, предвиђено је
повезивање Портала са другим електронским системима (порталима) за
праћење јавне потрошње из државног буџета (Министарства финансија Управе за јавни дуг и Управе за трезор, Државне ревизорске институције,
Управе за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки и др.), преузимање њихових података и
успостављање јединствене базе података о систему јавне потрошње из
државног буџета на начин који ће народним посланицима и јавности
олакшати приступ неопходним информацијама о трошењу буџетских
средстава и омогућити им да на једноставан и ефикасан начин прате
трошење јавних средстава из буџета и врше надзор над јавним финансијама.
2.16. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и
енергетику ће у 2018. години одредити два члана Одбора који ће
учествовати на састанцима Парламентарног пленума Енергетске заједнице у
Секретаријату Енергетске заједнице у Бечу, у Европском парламенту у
Бриселу или у некој од држава чланица Енергетске заједнице.
У оквиру парламентарне димензије бугарског (од јануара до јуна 2018.
године) и аустријског (од јула до децембра 2018. године) председавања
Европском унијом, председник Одбора ће учествовати на састанцима
председника надлежних одбора националних парламената држава чланица
ЕУ и Европског парламента.
У складу са успостављеним правним оквиром за сарадњу Народне
скупштине Републике Србије и Државне думе Федералне скупштине Руске
Федерације, закључцима са Другог заседања Заједничке комисије од 5. јуна
2017. године и иницијативе Сергеја Жигарeва, председника Одбора за
економску политику, индустрију, иновативни развој и пословну активност
Државне думе Федералне скупштине Руске Федерације за успостављање
сарадње са Одбором за привреду, регионални развој, трговину, туризам и
енергетику, планиране су заједничке активности на законодавном плану и
заједничка седница два одбора у 2018. години.
Одбор ће у 2018. години бити домаћин састанка са члановима Комисије за
спољну трговину и царине Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
(Народна скупштина ће, на принципу реципроцитета, сносити трошкове
смештаја у Београду за три члана делегације и секретара Комисије).
2.19. На основу члана 64. Пословника Народне скупштине, Одбор за
европске интеграције обавља сарадњу са међународним институцијама.
Сарадња је интензивна са одборима парламената других земаља и
парламентарним институцијама. Са стицањем статуса кандидата за чланство
у ЕУ, чланови Одбора се позивају на редовне састанке у оквиру
парламентарне димензије председавања чланица ЕУ (COSAC). Одбор
учествује у редовним састанцима чланова одбора надлежних за ЕУ
интеграције парламената региона (COSAP). Одбор остварује и билатералну
сарадњу размењујући посете са члановима парламената других земаља;
2.20. Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање,
основан је 6. новембра 2013. године, и чине га 15 народних посланика
Народне скупштине и 15 посланика Европског парламента. На основу члана
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125. Споразума о стабилизацији и придруживању, овај одбор има два
састанка годишње, један у Београду, други у Бриселу/Стразбуру па је у том
смислу потребно планирати одређена средства;
2.21. У складу са Протоколом о сарадњи Народне скупштине
Републике Србије и Народне скупштине Републике Српске који су
председници ових скупштина закључили на основу члана 7. Закона о
потврђивању Споразума о успостављању специјалних паралелних односа
између Републике Српске и Републике Србије („Службени гласник РС“, број
60/07), потребно је планирати студијске посете и боравке народних
посланика и запослених у стручним службама скупштина у циљу преношења
искустава у раду скупштинских одбора и служби скупштина. На основу овог
Протокола трошкове састанака и заједничких седница сноси скупштина
домаћин боравка.
3. НЕФОРМАЛНЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
ГРУПЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
3.1. У Народној скупштини је 14. фебруара 2013. године основана
Женска парламентарна мрежа коју чине 82 народне посланице. Оснивање и
рад Женске парламентарне мреже подржавају председник Народне
скупштине, Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова,
Београдски фонд за политичку изузетност, Координационо тело Владе
Републике Србије за родну равноправност, Агенција UN WOMEN и Мисија
ОЕБС-а у Србији.
3.2. У Народној скупштини је 5. јуна 2013. године основана Глобална
организација парламентараца за борбу против корупције у Србији
(Национални огранак GOPAC-a) са циљем борбе против корупције и њене
превенције, кроз јачање интегритета у вршењу јавних функција. Ова мрежа
окупља садашње и бивше посланике на глобалном, регионалном и
националном нивоу, са циљем размене и пружања информација, средстава,
инструмената, као и са циљем развијања свести да парламент представља
прву линију одговорности у борби против корупције, у циљу креирања и
примене законских решења који су у функцији борбе против корупције и
унапређења надзорне улоге парламента. Национални огранак GOPAC-a чине
народни посланици из претходних и актуелног сазива Народне скупштине и
отворен је за приступ новим члановима, у складу са Повељом о оснивању
Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције у Србији,
па се очекује повећан број народних посланика који ће активно учествовати у
раду ове организације у наредном периоду. Финансијску подршку у раду
пружаће до 2019. године UNDP/SDC кроз Другу фазу Пројекта „Јачање
надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“. Стручну и
административну подршку у раду GOPAC-a пружају запослени у Одбору за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
3.3. Економски кокус је добровољна, неформална парламентарна
група народних посланика основана у новембру 2014. године на иницијативу
Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) и Међународног
републиканског института (ИРА), у циљу изградње политичког консензуса око
важних економских питања и законских решења којима се уређује привредни
амбијент кроз отворени и стални дијалог са привредом, локалним
самоуправама и цивилним друштвом. У претходном сазиву Народне
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скупштине Економски кокус је чинило 12 народних посланика из осам
политичких странака, чије су активности биле усмерене на јачање угледа
Народне скупштине, повећање транспарентности законодавног процеса и
стварање повољног пословног окружења. Очекује се да и у актуелном сазиву
Народне скупштине народни посланици наставе да раде у оквиру овог
неформалног облика сарадње.
3.4. Зелена посланичка група представља неформалну парламентарну
групу коју чине народни посланици из различитих странака који су посвећени
темама заштите животне средине и одрживог развоја, и који активно желе да
раде на промоцији и прихватању европских стандарда и норми. Циљ Зелене
посланичке групе је да теме заштите животне средине и одрживог развоја
добију приоритет и нађу се у фокусу приликом одлучивања у Народној
скупштини. Група је основана у новембру 2009. године а њен рад је
обновљен у јануару 2013. године. У претходном сазиву Народне скупштине
Зелену посланичку групу су чинила 24 народна посланика из различитих
политичких странака. Активности Групе се спроводе у сарадњи са Центром
модерних вештина и Београдским фондом за политичку изузетност и уз
подршку Балканског фонда за демократију.
3.5. Парламентрни форум за енергетску политику Србије је
неформална парламентарна група, образована 2014. године, коју чине
народни посланици из различитих странака и која се бави питањима
енергетске политике Србије. У оквиру овог форума народни посланици
организују догађаје на којима се састају кључни актери у сектору енергетике,
ради међусобног информисања и разматрања одређених питања из области
енергетике. У претходном сазиву Народне скупштине састанци
Парламентарнoг форумa су се одржавали најмање једном месечно и били су
место на коме се водио отворени дијалог са свим актерима у области
енергетике и размењивале информације и износила мишљења о свим
важним питањима енергетске политике Србије. Очекује се да ће чланови
Парламентарног форума, након његовог образовања у актуелном сазиву
Народне скупштине, у 2018. години редовно одржавати састанке једном
месечно, а по потреби и чешће. Чланови Парламентарног форума за
енергетску политику Србије учествоваће на конференцијама, радионицама,
округлим столовима и другим скуповима које организују надлежни органи,
организације цивилног друштва и међународне организације и институције у
Србији и у иностранству, а који су у вези са циљевима ПФЕПС. ПФЕПС ће
бити домаћин конференцијама, округлим столовима, јавним расправама и
стручним скуповима., због чега је потребно планирати одређена средства за
те намене. Стручну и административну подршку у раду овог форума пружају
запослени у Сектору за законодавство.
3.6. Парламентарна група за отворени парламент је добровољна,
неформална парламентарна група народних посланика и запослених у
Служби Народне скупштине заинтересованих за питања транспарентности и
отворености рада институција. Циљ Парламентарне групе је промовисање
културе отворености парламента и других институција, обезбеђивање
транспарентности и доступности информација о раду парламента,
промовисање политичке одговорности, укључивање јавности у процес
доношења одлука, као и сарадња са цивилним друштвом. У претходном
сазиву Народне скупштине ову парламентарну групу је чинило 15 народних
посланика из различитих политичких странака. Активности Парламентарне
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групе се организују у сарадњи са пројектом „Отворени парламент“ који
спроводи заједничка иницијатива организација цивилног друштва коју чине
ЦРТА - Центар за истраживање, транспарентност и одговорност, Национална
коалиција за децентрализацију, YUCOM - Комитет правника за људска права
и SeConS - Група за развојну иницијативу.
VI. ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
За потребе запослених у Сектору за законодавство потребно је
обезбедити редован рад Библиотеке Народне скупштине која пружа услуге из
делокруга свог рада - трошкови коричења службених гласника за 2018.
годину и трошкови набавке стручне литературе; електронске базе података;
инсталације или он лајн приступа (Експерт, Параграф нет, Пакет прописа 5+)
и службених гласила. За коричење и конзервацију старих и оштећених
публикација потребно је предвидети износ према трошковима у 2017. години.
Мобилни парламент је програм посета делегације народних посланика,
у пратњи и организацији запослених у Групи за едукацију и презентацију
скупштинске баштине, локалним самоуправама широм земље. У тродневном
програму, Мобилни парламент посећује три града односно општине по
избору. У делегацији су народни посланици из различитих политичких
партија, који су родом из градова који се обилазе или у њима живе. У сваком
граду се организују по две отворене трибине на којима народни посланици
представљају свој рад и рад Народне скупштине: у преподневним часовима
за средњошколце, а у поподневним, у просторијама локалне самоуправе, за
грађане. Трибине су отвореног типа, на којима грађани и средњошколци сами
бирају тему о којој ће се разговарати.
Симулације седница Народне скупштине су најсавременије
интерактивно наставно средство, конципирано на принципу учења кроз
учествовање. Овај програм је развијен у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији,
Минхенским центром за примењену политику, Министарством просвете и
факултетом политичких наука у Београду. У трочасовном програму
средњошколци имају прилику да буду „народни посланици“ и прођу кроз све
кључне моменте законодавног процеса: писање амандмана, рад у одборима,
састанци посланичких клубова, дискусија у пленуму, гласање итд.
Служба Народне скупштине је организована у складу са
организационом структуром утврђеном Одлуком о организацији и раду
Службе Народне скупштине, тако што се Служба састоји од две посебне
унутрашње јединице (Кабинет председника Народне скупштине и Генерални
секретаријат Народне скупштине) и четири основне унутрашње јединице
(Сектор за законодавство, Сектор за међународне односе, Сектор за опште
послове и Сектор за одржавање објеката Народне скупштине).
Положај и надлежности Народне скупштине утврђени су Уставом
Републике Србије, Законом о Народној скупштини, као и другим прописима
на основу којих Народна скупштина врши законодавну, контролну, изборну и
представничку функцију. Народну скупштину чини 250 народних посланика
који посланичку функцију обављају кроз различите облике рада који су
специфични у односу на друге државне органе: учешће на седницама
Народне скупштине и њених радних тела, рад у посланичким групама,
чланство у сталним и повременим парламентарним делегацијама у
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међународним организацијама, учешће у раду посланичких група
пријатељства и др.
Законом о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10) и
Пословником Народне скупштине („Службени гласник РС“ број 20/12 пречишћен текст) утврђен је положај Службе Народне скупштине (у даљем
тексту: Служба) и финансирање надлежности Народне скупштине. Одлуком о
организацији и раду Службе Народне скупштине („Службени гласник РС“,
број 49/11) уређени су организација и рад Службе, утврђене организационе
јединице у оквиру којих се групишу истоврсни или сродни и међусобно
повезани послови, одређују и разврставају положаји и радна места
запослених у Служби. Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби Народне скупштине 03 број 023937/11 од 21.11.2011, 18.12.2012, 26.04.2013. и 03.03.2015. године, утврђени
су називи унутрашњих јединица и њихов делокруг, овлашћења и
одговорности руководилаца унутрашњих јединица, начин сарадње Службе са
другим органима и организацијама, радна места државних службеника на
положају, извршилачка радна места по сваком звању (за државне
службенике) и свакој врсти радних места (за намештенике), називи радних
места, описи послова радних места и звања (за државне службенике),
односно врсте (за намештенике) у која су радна места разврстана, услови за
рад запосленог на радном месту (стручна спрема, радно искуство, положен
државни стручни испит, посебна знања, вештине и способности), као и број
државних службеника на положају, државних службеника на извршилачким
радним местима и намештеника за свако радно место.
Служба обавља стручне, административно-техничке и друге послове
за потребе Народне скупштине, њених радних тела, народних посланика,
председника Народне скупштине, потпредседника Народне скупштине и
посланичких група у Народној скупштини, Републичке изборне комисије, као и
друге послове у складу са законом, Пословником Народне скупштине и
другим актима Народне скупштине и њених радних тела. Службом руководи
генерални секретар, који организује и обезбеђује јединствен рад Службе.
Служба се састоји од две посебне унутрашње јединице (Кабинет
председника Народне скупштине и Генерални секретаријат) и четири основне
унутрашње јединице (Сектор за законодавство, Сектор за међународне
односе, Сектор за опште послове и Сектор за одржавање објеката Народне
скупштине).
У Кабинету председника Народне скупштине обављају се стручни,
административни и други послови од значаја за вршење функције
председника и потпредседника Народне скупштине. Поред лица која
обављају послове за председника и потпредседника Народне скупштине, у
оквиру Кабинета систематизована су и радна места за лица која обављају
послове за посланичке групе у складу са Одлуком Одбора за
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања о радном
ангажовању консултаната у посланичким групама у Народној скупштини, 21
број 02-1171/14 од 30. априла 2014. године. Запослени у Кабинету заснивају
радни однос на одређено време, док траје дужност функционера, односно
док постоји посланичка група, а најдуже до краја сазива Народне скупштине.
У Генералном секретаријату Народне скупштине обављају се:
послови који су општи и заједнички за Службу; послови у вези са
обезбеђивањем јединственог рада Службе; послови интерне ревизије,
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припреме и обраде седница Народне скупштине и издавања стенографских
бележака, односа с јавношћу, протокола и презентације скупштинске
баштине; послови праћења реализације пројеката који се односе на
унапређење организације и рада Службе; послови у вези са применом
прописа којима се уређују: доступност информација од јавног значаја и
тајност података, борба против корупције и равноправност полова и други
стручни и административни послови од значаја за вршење функције
генералног секретара и заменика генералног секретара. За обављање ових
послова образоване су четири уже унутрашње јединице (Одељење за
припрему и обраду седница Народне скуптине, Одсек за издавање
стенографских бележака, Одељење за односе са јавношћу и Одељење за
послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске баштине). У
Генералном секретаријату систематизовано је и радно место интерног
ревизора.
У Сектору за законодавство обављају се послови: за потребе
посланичких група и радних тела Народне скупштине; анализе закона,
предлога закона и других општих аката; анализе усклађености прописа са
прописима Европске уније; израде информативних и аналитичких
истраживања и библиотечки послови, као и други послови за потребе
Народне скупштине у вршењу законодавне функције. За обављање ових
послова образовано је седам ужих унутрашњих јединица (Одељење за
послове посланичких група, Одељење за уставно - правни систем и
организацију власти, Одељење за економско - финансијска питања,
Одељење за одбрану и национална питања, Одељење за општа друштвена
питања, Одељење за европске интеграције и Библиотека Народне
скупштине).
У Сектору за међународне односе обављају се послови: за потребе
сталних и других парламентарних делегација; за потребе парламентарне
сарадње; истраживања и развоја међупарламентарних и међународних
односа; превођења, као и други послови за потребе Народне скупштине и
њених радних тела, посланичких група и народних посланика из области
међународних односа. За обављање ових послова образоване су две уже
унутрашње јединице (Одељење за спољне послове и Одсек за послове
превођења).
У Сектору за опште послове обављају се послови: планирања и
израде скупштинског буџета; финансијског рачуноводства и књиговодства;
јавних набавки; управљања људским ресурсима; управљања ризицима,
заштите на раду и противпожарне заштите; електронског парламента;
електронских, информационих, енергетских система и система аутоматике;
рачунарске мреже, интернет и телекомуникација; дактилографије,
стенографисања и биротехнике; писарнице, експедиције поште и архива, као
и други општи послови за потребе Народне скупштине. За обављање ових
послова образовано је шест ужих унутрашњих јединица (Група за
организацију и развој; Одељење за буџетске, финансијско - рачуноводствене
и послове јавних набавки; Одељење за људске ресурсе; Одељење
противпожарне заштите и заштите на раду; Одељење за електронику,
телекомуникације и информатику и Одељење за административне и
биротехничке послове). У Одељењу за буџетске, финансијско рачуноводствене и послове јавних набавки образовани су: Одсек за буџетско
планирање, нормативу, анализу и извештавање; Одсек за буџетско
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рачуноводство и Група за јавне набавке. У Одељењу за електронику,
телекомуникације и информатику образовани су: Одсек за електронске
системе, Одсек за рачунарске мреже, интернет и телекомуникације и Група
за електро - енергетику и аутоматику. У Одељењу за административне и
биротехничке послове образовани су: Одсек писарнице са експедицијом и
архивом; Одсек дактилобироа; Одсек стенобироа и Одсек биротехнике.
У Сектору за одржавање објеката Народне скупштине обављају се
послови: инвестиционог, техничког и текућег одржавања објеката Народне
скупштине; заштите и одржавања културних добара које користи и којима
управља Народна скупштина; анализе и планирања развоја техничко технолошких услова за рад; грађење, реконструкције, доградње, адаптације,
санације, рестаурације, конзервације, ентеријерског и екстеријерског
уређења и опремања, као и послови чишћења и хигијенизације објеката,
земљишта, инсталација, постројења, уређаја и опреме које користи и којима
управља Народна скупштина. За обављање ових послова образоване су три
уже унутрашње јединице (Група за инвестиционо одржавање објеката,
заштиту и одржавање културних добара; Одељење за техничко и текуће
одржавање и Одсек за одржавање чистоће).
Одлуком Одбора за административно-буџетска и мандатноимунитетска питања 21 Број: 02-3937/11 од 4. марта 2015. године, дата је
сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне скупштине 03
Број 02-3937/11 који је генерални секретар Народне скупштине донео 3.
марта 2015. године. Изменама и допунама Правилника извршено је смањење
укупног броја запослених у Служби тако што је укупан број извршилаца са
536 смањен на 519, распоређених на 205 радних места, и то: пет државних
службеника на положају, 390 државних службеника на извршилачким радним
местима и 124 намештеника. Смањење броја извршилаца је извршено у
складу са рационализацијом запослених у државним органима и органима
државне управе и односи се углавном на извршиоце у звању виши и
самостални саветник, чиме је постигнута значајна уштеда у трошењу
буџетских средстава, у складу са мерама штедње које је утврдила Влада
Републике Србије. Предвиђеним бројем извршилаца, описима послова,
радних места, звањима и условима запослених за рад на радном месту,
омогућава се даље унапређење квалитета и модернизација рада Службе
Народне скупштине и пружање адекватне стручне подршке народним
посланицима у обављању њихове функције, у складу са најбољом
парламентарном праксом.
У оквиру укупног броја од 519 извршилаца колико је утврђено
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Служби Народне скупштине, обухваћени су и: 46 извршилаца (консултанти за
обављање стручних и административних послова) који на одређено време
обављају послове за посланичку групу у Народној скупштини и заснивају
радни однос док постоји посланичка група а најдуже до краја сазива Народне
скупштине, и 17 извршилаца који заснивају радни однос на одређено време
због привремено повећаног обима посла, као и обављања послова на
радним местима у Кабинету председника Народне скупштине. По основу
уговора о обављању привремених и повремених послова Служба нема
ангажована лица.
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Према одредбама Пословника Народне скупштине, за образовање
посланичке групе довољно је да се удружи најмање пет народних посланика
који о томе обавештавају председника Народне скупштине. Број посланичких
група је променљив током једног сазива Народне скупштине, као и број
чланова који чине посланичку групу. Народна скупштина за разлику од других
државних органа, има јединствену потребу да у сваком сазиву ангажује
одређени број лица на одређено време, која пружају адекватну стручну
подршку
посланичким
групама.
Наиме,
Одлуком
Одбора
за
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања о радном
ангажовању консултаната у посланичким групама, 21 Број 02-1171/14 од 30.
априла 2014. године, утврђено је право посланичке групе да, у зависности од
броја посланика који је чине, ангажује консултанте за обављање стручних и
административних послова. Консултанти заснивају радни однос на одређено
време док постоји посланичка група за коју су ангажовани, а надуже до краја
сазива Народне скупштине, и распоређују у складу са Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне
скупштине на радна места која се организационо налазе у оквиру Кабинета
председника Народне скупштине. Број наведених лица је променљив и
зависи од броја образованих посланичких група у Народној скупштини, као и
од броја народних посланика који чине посланичку групу. У актуелном сазиву
Народне скупштине постоји 14 посланичких група које имају од 5 до 102
члана. Имајући у виду могућност повећања, односно смањења броја
посланичких група, односно консултаната у току сазива Народне скупштине,
као и специфичност њиховог рада у посланичким групама, на радно
ангажовање консултаната у посланичким групама не односи се ограничење
запошљавања на одређено време, сагласно члану 10. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
Предвиђеним бројем извршилаца, у Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне скупштине,
описима послова, радних места, звањима и условима запослених за рад на
радном месту, омогућава се даље унапређење квалитета и модернизације
рада Службе Народне скупштине, пружање адекватне стручне подршке
народним посланицима у обављању њихове функције, у складу са најбољом
парламентарном праксом. Неопходне су континуиране обуке и стручна
усавршавања запослених у Служби Народне скупштине, како би у потпуности
могли да одговоре захтевима радног места.
Народна скупштина своје активности планира по функционалним
класификацијама и то:
1. функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови,
2. функција 130 - Опште услуге.
У складу са Законом о буџетском систему, средства за рад Народне
скупштине планирана су по функционалним и економским класификацијама,
програмима и програмским активностима.
Економским класификацијама на трећем класификационом нивоу
груписани су једнозначни расходи по методологији која је утврђена Законом о
буџетском систему. Четврти класификациони ниво економске шифре расхода
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даје аналитичке податке о расходима који чине саставни део групе расхода
на трећем нивоу економске класификације.
НАРОДНА СКУПШТИНА Функција 110 - Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни послови
Програм 2101: Политички систем - законодавнa власт
Програмска активност 0001 – вршење функције народног посланика
Статусна и материјална права народних посланика регулисана су
Законом о примањима народних посланика у Народној скупштини Републике
Србије, Законом о Народној скупштини и другим законима и прописима, као и
одлукама Административног одбора и Одбора за административно-буџетска
и мандатно-имунитетска питања.
Према важећим прописима, народни посланик има право на: плату;
накнаду трошкова за вршење посланичке функције (посланички додатак);
трошкове коришћења приватног аутомобила; трошкове хотелског смештаја за
време одржавања седница Народне скупштине и њених радних тела
(посланичка накнада); трошкове службеног путовања у земљи и
иностранству; накнаду за закуп стана у Београду; накнаду трошкова за
одвојени живот; отпремнину; бесплатан превоз у железничком, друмском,
јавном градском и речном саобраћају на територији Републике Србије;
разлику између посланичке плате и зараде коју остварује у радном односу;
месечну накнаду у висини 80 посто од посланичке плате због обављања
самосталне делатности; накнаду плате по престанку посланичке функције и
др.; накнаду плате по престанку посланичке функције у висини плате коју је
имао на дан престанка функције, а најдуже три месеца, право на накнаду
плате ако је народној посланици престала функција у време трудноће и
порођаја, у висини плате коју је имала на дан престанка функције, а најдуже
годину дана и др.
На овој буџетској функцији опредељена су средства за финансирање
расхода везаних за обезбеђење услова за рад народних посланика, у износу
од 638.139.000 динара.
411 - Плате, додаци и накнаде
Средства на економској класификацији 411 – Плате, додаци и накнаде,
опредељена су у складу са следећим прописима:
1. Закон о примањима народних посланика у Народној скупштини
Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91др.закон, 68/91, 44/98-др.закон и 34/01-др.закон), којим су утврђени право на
рад у Народној скупштини, накнаде и друга примања народних посланика.
2. Закон о платама у државним органима и јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон,
92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 - др.закон), којим су
утврђени коефицијенти за обрачун плата народних посланика и правни основ
надлежног одбора за утврђивање основице за обрачун тих плата.
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3. Закон о Народној скупштини („Службени гласник РС“, бр. 9/10 и
108/13 - др.закон), којим је предвиђено право народног посланика на накнаду
плате по престанку посланичке функције.
4. Закон о изменама и допунама Закона о платама државних
службеника и намештеника („Службени гласник РС“, број 108/13) - чланом 3.
Закона прописано је да даном ступања на снагу овог закона престају да се
примењују одредбе других закона којима се уређује остваривање права на
накнаду плате по престанку функције. Наведени закон је ступио на снагу 7.
децембра 2013. године када је престала да се примењује одредба члана 43.
Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10);
5. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)
6. Пословник Народне скупштине ("Службени гласник РС", број 20/12 –
пречишћен текст)
7. Одлука Административног одбора о остваривању права народних
посланика на стални рад у Народној скупштини Републике Србије 28 број 112
- 230/04 од 9. фебруара 2004. године, којом је утврђено да сви народни
посланици, од дана потврђивања мандата могу бити на сталном раду у
Народној скупштини.
8. Одлука о утврђивању основице за обрачун и исплату плата 21 број
120 - 3973/14, коју је донео Одбор за административно-буџетска и мандатноимунитетска питања Народне скупштине на седници одржаној 5. новембра
2014. године. Наведеном одлуком утврђена је нето основица за обрачун
плата народних посланика у износу од 7.941,60 динара.
9. Одлука Административног одбора о висини накнаде која се
исплаћује народним посланицима који остварују право на зараду од
самосталне делатности 28 број 120 - 1716/01 од 11. јуна 2001. године, којом
је утврђено право народних посланика који обављају самосталну делатност
на месечну накнаду у износу 80% плате народног посланика на сталном раду
у Народној скупштини. Бруто плату посланика чини нето плата народног
посланика увећана за порезе на доходак грађана и социјалне доприносе и то:
Порез на зараде - 10%, Доприноси за ПИО - 12%, Доприноси за здравствено
осигурање - 5,15% и Доприноси за осигурање од незапослености - 0,75%.
(Укупно: Доприноси на терет запосленог - 19,9% као и Доприноси на терет
послодавца - 17,9%). На основу Закона о порезу на доходак грађана рачуна
се порез према прописаној стопи у износу од 10% и то тако што се бруто
зарада умањи за пореско ослобођење и на то се примењује пореска стопа.
10. На основу члана 5. став 1. Закона о примањима народних посланика у Народној скупштини
Републике Србије донета су решења о платама народних посланика, на основу којих се врши обрачун разлика
у плати. У складу са важећим прописима бруто зарада народног посланика умањује се за стопу нормираних
трошкова у износу од 20% да би се добио опорезиви приход, на који се према Закону о доприносима и порезу
на доходак грађана обрачунава 24% доприносе за ПИО и 20% на име пореза на доходак грађана.

11. Одлука Административног одбора о посланичкој накнади број 120 1105/09 - пречишћен текст од 27. марта 2009. године са изменама од 24.
априла 2009. године, којом је утврђено право народног посланика на накнаду
трошкова за службена путовања због учешћа у раду на седницама Народне
скупштине и њених радних тела и начин остваривања тог права (накнада
трошкова за коришћење приватног аутомобила, трошкови хотелског смештаја
за време одржавања седница Народне скупштине и њених радних тела,
накнада за закуп стана у Београду, накнада трошкова за одвојени живот од
породице).
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12. Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14 и
84/15), којом је уређено право на накнаду трошкова који настају у вези са
службеним путовањима у земљи и иностранству.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .........288.750.000 динара
412 - Социјални доприноси на терет послодавца
Средства опредељена на економској класификацији 412 – Социјални
доприноси на терет послодавца, намењена су за финансирање социјалних
доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса:
Порез на зараде - 10%, Доприноси за ПИО - 12%, Доприноси за здравствено
осигурање - 5,15% и Доприноси за осигурање од незапослености - 0,75%.
(Укупно: 17,9%). На основу Закона о порезу на доходак грађана рачуна се
порез према прописаној стопи у износу од 10% и то тако што се бруто зарада
умањи за пореско ослобођење и на то се примењује пореска стопа.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........51.689.000 динара
413 - Накнаде у натури
Средства опредељена на економској класификацији 413 – Накнаде у
натури, намењена су за финансирање коришћења места за паркирање.
Народни посланици имају право на бесплатно коришћење места за
паркирање путничког аутомобила у три гараже у Београду у дане када
службено бораве у Београду у вези са обавезама које имају у Народној
скупштини односно њеним радним телима. Висина ових расхода планирана
је на основу извршених расхода током претходних година.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .............2.000.000 динара
414 – Социјална давања запосленима
Средства опредељена на економској класификацији 414 – Социјална
давања запосленима, намењена су за финансирање накнаде за боловања
преко 30 дана, накнаде за породиљска одсуства, отпремнине у случају смрти
запосленог или члана уже породице, отпремнине у случају укидања радног
места услед усвајања новог Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места, помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 1.000.000 динара
415 – Накнаде трошкова за запослене (народни посланици)
Средства опредељена на економској класификацији 415 – Накнаде за
одвојен живот од породице, намењена су за финансирање права народног
посланика на закуп стана у Београду и накнаду за одвојен живот од породице
у складу са Одлуком Административног одбора 28 број 120-1105/09 -
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пречишћен текст од 27. марта 2009. године са изменама од 23. априла 2009.
године. Висина ових средстава опредељена је на основу извршених расхода
током 2016. године, узимајући у обзир и процењено повећање цена током
2017. године. Право на закуп стана и одвојени живот од породице у 2017.
години користе народни посланици који немају пребивалиште у Београду, с
тим да постоји могућност да у 2018. години ово право користи више народних
посланика.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 7.000.000 динара
417 - Посланички додатак
Средства опредељена на економској класификацији 417 – Посланички
додатак, намењена су за финансирање права народних посланика на
посланички додатак у месечном паушалном износу, за вршење посланичке
дужности у изборној јединици, у висини од 40% нето плате народног
посланика на сталном раду у Народној скупштини.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ........ 136.500.000 динара
421 – Стални трошкови
Средства опредељена на економској класификацији 421 – Стални
трошкови, Одлуком о коришћењу службених фиксних и мобилних телефона у
просторијама Народне скупштине 28 бр. 404 - 2149/11, коју је донео
Административни одбор на седници одржаној 14. јуна 2011. године, утврђено
је право појединих лица у Народној скупштини на коришћење службеног
мобилног телефона. Такође на овој економској класификацији опредељена
су и средства за трошкове платног промета и банкарских услуга.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 100.000 динара
4221 - Трошкови за службена путовања у земљи
Средства опредељена на економској класификацији 4221 – Трошкови
за службена путовања у земљи, намењена су за финансирање права
народних посланика на накнаду трошкова за време одржавања седница
Народне скупштине, седнице одбора и њених радних тела, која се одржавају
у седишту и ван седишта Народне скупштине, као и учествовање на јавним
слушањима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и другим
скуповима од значаја за вршење посланичке функције.
Трошкови за службена путовања у земљи обрачунавају се на следећи
начин:
9. Дневницa за службена путовања у земљи - У складу са чланом 9.
Уредбе о накнади трошкова државних службеника и намештеника. За
исплате до 1. фебруара 2016. године неопорезив је износ до 2.201
динара, за целу дневницу. Уредбом о изменама и допунама Уредбе о
накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника („Сл. Гласник РС“, број 84/15), донета 06. октобра 2015.
године, са почетком важности од 14. октобра 2015. године, по којој је
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промењен износ дневнице за службени пут у земљи на 150 динара, као
и дневнице за службени пут у иностранство на 15 евра за све земље.
Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама закона о порезу на
доходак грађана плаћа се порез по стопи од 10%. Социјални
доприноси се не плаћају јер се ова накнада, без обзира на износ, не
сматра зарадом према Закону о раду.
10. Накнада трошкова смештаја за службена путовања у земљи - према
приложеном рачуну.
11. Накнада трошкова превоза за службена путовања у земљи –
неопорезив износ до висине приложених рачуна превозника у јавном
саобраћају.
12. Накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе –
неопорезив износ до 30% цене за један литар супер бензина по
пређеном километру, а највише до 6.417 динара месечно (за исплате
до 1. фебруара 2016. године). Преко овог износа плаћа се порез према
Закону о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана по
стопи од 10%.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .........125.000.000 динара
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство
Средства опредељена на економској класификацији 4222 – Трошкови
службених путовања у иностранству, намењена су за финансирање
службених путовања народних посланика ради реализације планираних
посета парламентима других држава и учешћа на скуповима у организацији
Европског парламента, регионалних институција, регионалних форума, као и
других међународних организација и институција.
У Народној скупштини су образоване делегације за учешће у раду
Парламентарне скупштине Савета Европе (ПССЕ), Парламентарне
скупштине Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС),
Интерпарламентарне уније (ИПУ), Парламентарна скупштина НАТО-а као и
делегације за учешће у раду других парламентарних институција
(Парламентарна скупштина Медитерана, Парламентарна скупштина
Централно – европске иницијативе, Парламентарна скупштина Црноморске
економске сарадње, Интерпарламентарна скупштина православља,
Парламентарна скупштина Организације договора о колективној безбедности
(ОДКБ), Парламентарна скупштина Франкофоније, Интерпарламентарна
конференција за Заједничку безбедност и одбрамбену политику и Заједничку
спољну и безбедносну политику, Јадранско – Јонска иницијатива и друге).
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 25.000.000 динара
423 - Услуге по уговору
Средства опредељена на економској класификацији 423 – Услуге по
уговору намењена су за услуге штампања материјала (визит карте и остало),
и остале непредвиђене услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 100.000 динара
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482 - Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом
483 - Новчане казне и пенали по решењу суда
На економским класификацијама 482 и 483 опредељена су средства за
финансирање расхода народних посланика Народне скупштине, у износу од
по 500.000 динара.
НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ Функција 130 - Опште услуге
Програм 2101- Функционисање Службе Народне скупштине
Програмска активност 0003 – Пружање подршке народним посланицима у
обављају посланичке функције
Служба Народне скупштине врши стручне и друге послове за потребе
Народне скупштине, њених одбора, народних посланика и посланичких група,
полазећи од уставно – правног положаја Народне скупштине и потребе
народних посланика да у потпуности одговоре обавезама у вршењу своје
функције, а посебно са аспекта потребе усклађивања домаћег законодавства
са законодавством Европске уније и остваривања контролне функције
Народне скупштине. Ради обављања ових послова планирана су средства за
одржавање и унапређење рада система електронског парламента уз
коришћење најсавременијих информационих, технолошких и других
електронских система.
На овој буџетској функцији опредељена су средства за финансирање
расхода везаних за обезбеђење услова за рад Службе Народне скупштине, у
износу од 1.335.827.000 динара.
411 - Плате, додаци и накнаде
Средства опредељена на економској класификацији 411 – Плате,
додаци и накнаде, намењена су за финансирање плата запослених у Служби
Народне скупштине. Средства опредељена за ове намене планирана су на
основу Закона о платама државних службеника и намештеника и Кадровског
плана Народне скупштине за 2017. годину.
У оквиру обима ових опредељених средстава, предвиђена су и
средства за следеће намене:
- средства за исплату рада државних службеника и намештеника
дужег од радног времена, у складу са Законом о платама државних
службеника и намештеника и Законом о раду, а по налогу
руководиоца организационе јединице;
- исплата за ангажовање лица ради обављања привремених и
повремених послова у Народној скупштини.
Обрачун и исплата плата запослених врши се на основу Закона о
платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“ бр.
62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14), којим је
утврђен коефицијент за обрачун плата. Основица за обрачун плата
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запослених је јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину законом о
буџету Републике Србије.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ........ 432.340.000 динара
412 - Социјални доприноси на терет послодавца
Средства опредељена на економској класификацији 412 – Социјални
доприноси на терет послодавца, намењена су за финансирање социјалних
доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса на
бруто плате запослених у Служби Народне скупштине. Основица за обрачун
социјалних доприноса су бруто плате запослених.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 77.393.000 динара
413 - Накнаде у натури
Средства опредељена на економској класификацији 413 – Накнаде у
натури, намењена су за финансирање новогодишњих пакетића за децу
народних посланика и запослених.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ....................1.000 динара
414 – Социјална давања запосленима
Средства опредељена на економској класификацији 414 – Социјална
давања запосленима, намењена су за финансирање накнаде за боловања
преко 30 дана, накнаде за породиљска одсуства, отпремнине у случају смрти
запосленог или члана уже породице, отпремнине у случају укидања радног
места услед усвајања новог Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места, помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........13.500.000 динара
415 - Накнаде трошкова за запослене
Средства опредељена на економској класификацији 415 – Накнаде
трошкова за запослене, планирана су за финансирање накнада за превоз на
посао и са посла запослених који користе градски саобраћај. Поред трошкова
за градски превоз, због места становања, запослени користе међуградски
превоз за долазак на посао са просечним издацима преко неопорезивог
износа на који износ је сходно Закону о порезу на доходак грађана обрачунат
порез на доходак грађана.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 21.000.000 динара
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
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Средства опредељена на економској класификацији 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи, планирана су за јубиларне награде
запосленима које се исплаћују у складу са Посебним колективним уговором
за државне органе („Службени гласник РС“, 25/15 и 50/15), накнаде за рад
Жалбене комисије Народне скупштине, накнаде за рад у повременим радним
телима (анкетни одбори и комисије).
Средства за ове намене опредељена су у износу од .............4.200.000 динара
4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга
Средства на економској класификацији 4211 – Трошкови платног
промета и банкарских услуга, опредељена су за трошкове платног промета и
банкарских услуга.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 1.200.000 динара
4212 - Енергетске услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4212 – Енергетске
услуге, намењена су за финансирање трошка за енергетске услуге које
обухватају планиране расходе за измирење обавеза према јавним
комуналним предузећима за утрошену електричну енергију, за грејање и
набавку угља и мазута. Висина ових средстава планирана је на бази
просечних трошкова за период јануар - октобар 2017. године, као и
потписаних уговора.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 71.000.000 динара
4213 - Комуналне услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4213 – Комуналне
услуге, намењена су за финансирање услуга водовода и канализације;
одржавање зеленила; за дезинсекцију и дератизацију; димничарске услуге,
одмашћивања термоблокова и клима комора и котлова; за услуге одношења
опасног материјала; доприноси за коришћење воде, услуге чишћења снега на
платоима испред објеката Народне скупштине, уговор о накнади за
коришћење пословног простора у објекту Краља Милана 16.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 22.700.000 динара
4214 - Услуге комуникација
Средства на економској класификацији 4214 – Услуге комуникација,
опредељена су за финансирање расхода Службе Народне скупштине,
користиће се за финансирање исплате расхода насталих коришћењем
фиксних телефонских линија у објектима Народне скупштине на Тргу Николе
Пашића број 13 и Краља Милана бр. 14 и 16, расхода везаних за коришћење
мобилних телефона, као и расхода за коришћење интернета и поштарина.
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Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 30.000.000 динара
4215 - Трошкови осигурања
Средства опредељена на економској класификацији 4215 – Трошкови
осигурања, намењена су за финансирање осигурања објеката, народних
посланика и запослених у Служби Народне скупштине, као и осигурање од
опште одговорности (незгода трећих лица, гостију, чланова разних
делегација).
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 6.000.000 динара
4216 - Закуп имовине и опреме
Средства на економској класификацији 4216 – Закуп имовине и
опреме, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине и користиће за финансирање закупа простора и опреме за
симултано превођење која се користи приликом посета страних делегација
Народној скупштини.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .............5.000.000 динара
4219 - Остали трошкови
Средства опредељена на економској класификацији 4219 – Остали
трошкови, намењена су за финансирање уговора, који Народна скупштина на
годишњем нивоу закључује са РТС-ом, као и за финансирање осталих
општих трошкова.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........85.200.000 динара
4221 - Трошкови службених путовања у земљи
Средства на економској класификацији 4221 – Трошкови службених
путовања у земљи, опредељена су за финансирање расхода Службе
Народне скупштине, за финансирање трошкова исхране - дневица, превоза и
хотелског смештаја за обављење службених путовања у земљи за возаче и
запослене у стручној служби Народне скупштине која су у функцији
извршења планираних активности скупштинских одбора, као и учествовање
на јавним слушањима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и
другим скуповима.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 3.400.000 динара
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство
Средства на економској класификацији 4222 – Трошкови службених
путовања у иностранству, опредељена су за финансирање расхода Службе
Народне скупштине, за финансирање намена за службена путовања
запослених ради реализације планираних посета парламентима других
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држава и учешћа на скуповима у организацији Европског парламента,
регионалних институција, регионалних форума, као и других међународних
организација и институција.
Такође, са ове економске класификације Народна скупштина
финансира посете делагација које по позиву долазе у Народну скупштину а
које обухватају трошкове смештаја, превоза и сл.
На овој позицији су и трошкови за службена путовања запослених који
прате народне посланике, чланове делегација Народне скупштине.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........14.900.000 динара
4231 - Административне услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4231 –
Административне услуге, опредељена су за финансирање расхода Службе
Народне скупштине и намењена су за финансирање следећих намена:
ангажовање преводилаца за стране језике за потребе председника Народне
скупштине и народних посланика, услуге спољне агенције за превођење,
услуге превођења за све организационе јединице. Такође, на овој позицији су
планирана и средства за остваривање права народног посланика да на
седници Народне скупштине говори и писане документе у раду Народне
скупштине, предвиђене Пословником, подноси на свом језику (члан 9. став 2.
Закона о Народној скупштини), као и остале административне услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........15.000.000 динара
4232 - Компјутерске услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4232 –
Компјутерске услуге, намењена су за финансирање услуга за израду и
одржавање софтвера, услуге одржавања рачунара и остале компјутерске
услуге, за редован рад Народне скупштине. Висина ових средстава утврђена
је на основу постојећих и планираних уговора о одржавању софтвера.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 30.650.000 динара
4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених
Средства опредељена на економској класификацији 4233 – Услуге
образовања и усавршавања запослених, опредељена су за финансирање
расхода Службе Народне скупштине, финансирање полагања стручних
испита (државни испити, испити за добијање стручних звања) као и средства
за котизације, саветовања тј. присуства на разним семинарима ради стручне
едукације запослених.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .............6.000.000 динара
4234 - Услуге информисања
Средства опредељена на економској класификацији 4234 – Услуге
информисања и штампања материјала, опредељена су за финансирање

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

300

расхода Службе Народне скупштине, за финансирање: прес клипинга,
штампање, објављивање тендера и информација, информисања јавности, ТВ
стриминг, услуге новинске агенције за преглед вести, фото и видео сервис,
штампање брошура, израда пратећег материјала за изложбе, конференције,
израда професионалних фотографија и видео материјала и остале медијске
услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........15.000.000 динара
4235 - Стручне услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4235 – Стручне
услуге, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, намењена су за финансирање, и то:
- услуге израде пројеката електронских и других система,
реинжењеринг - систем анализа службе НС (за обе зграде), CSNU ажурирање, EMP - електро моторни погон - допуна, Интеграција систем
дојаве пожара (зграда у Краља Милана 14), израда пројекта - Пројекат
заштите Информационог система НСРС, израда пројекта - Пројекат увођења
електронских картица (евиденција присутности, приступ магацину –
електронски кључ), израда пројекта електронски потпис;
- инжењерске услуге израде измена и допуна постојеће пројектне
документације, инжењерске услуге израде техничке контроле израђене
техничке документације,
- инжењерске услуге израде пројектне документације: Главни пројекат
санације конструкције Дома Народне скупштине; инжењерска услуга израде
пројекта изведеног стања конструкције са статичким и динамичким
прорачуном носећих елемената и провером сеизмичке стабилности објекта у
Краља Милана 14; инжењерске услуге израде пројеката текућег одржавања
за објекте Народне скупштине; инжењерске услуге геодетског осматрања
вертикалног померања објекта Дома Народне скупштине; услуге извршења
техничког прегледа лифтовских постројења и подизних платформи у
објектима које користи НСРС; инжењерске услуге мерења нивоа подземних
вода у пиезометрима код Дома Народне скупштине и израда елабората о
изведеним хидрогеолошким истраживањима; инжењерске услуге израде
елабората за снимање постојећег стања и потребну рестаурацију и
конзервацију уметничких дела у коришћењу Народне скупштине; Набавка
специјалистичких - алпинистичких услуга на замени застава и одржавању
јарбола на објектима Народне скупштине; набавка услуга акредитованих
фирми за вршење мерења физичких параметара рада постојећих клима
система у објектима Народне скупштине; набавка услуга преноса каса у
објектима Народне скупштине; набавка специјалистичких услуга чишћења и
машинског прања олука и колектора кишнице на крову Дома Народне
скупштине, од стране предузећа са радницима сертификованим за рад на
висини и са канапа; извођење радова на рестаурацији и конзервацији
уметничких дела које користи Народна скупштина;
- инжењерске услуге стручног и конзерваторског надзора, инжењерске
услуге вршење стручног надзора над извођењем архитектонско грађевинских
радова и радова на машинским и електро инсталацијама у објектима
Народне скупштине, вршење пројектантског надзора над извођењем
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архитектонско грађевинских радова и радова на машинским и електро
инсталацијама у објектима Народне скупштине, вршење конзерваторског
надзора над извођењем архитектонско грађевинских радова и радова на
машинским и електро инсталацијама у објектима Народне скупштине од
стране Градског и Републичког завода за заштиту споменика културе,
инжењерска услуга израде архитектонско - грађевинског пројекта изведеног
стања конструкције и грађевинске физике објекта у Краља Милана 14,
инжењерска услуга израде пројеката рестаурације и конзервације уметничких
дела у коришћењу Народне скупштине, уговор о консултанстким услугама у
изналажењу трајног решења проблема слегања конструктивног система
објекта Дома Народне скупштине, интегрално са трајним решењем проблема
дугорочне стабилности диманичке и статичке одрживости конструктивног
система објекта уз контролу сеизмичке отпорности у програмираним и
очекиваним сеизмичким активностима у догледном периоду;
- остало ангажовање стручњака за израду пројеката, тендерских
документација, анализа и извештаја, стручне услуге.
- техничка помоћ, технички прегледи, техничка контрола пројекта
интеграције система дојаве пожара (зграда Краља Милана 14);
- превентивни преглед опреме за рад и радне средине;
- израда Књиге графичких стандарда која захтева ангажовање
стручних лица, јер је Законом о Народној скупштини (члан 12.) предвиђено да
Народна скупштина утврђује изглед и употребу амблема на предлог
надлежног радног тела Народне скупштине;
- остало ангажовање стручњака за израду анализа и извештаја из
области рада одбора (за све одборе), ангажовање лица у експедицији,
стенобироу и дактилобироу, дигитализација рукописа стенографских
бележака 1914. – 1918. година, стручне услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........47.000.000 динара
4237 - Трошкови репрезентације
Средства опредељена на економској класификацији 4237 – Трошкови
репрезентације опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, а распоред и коришћење опредељених средстава за рад Службе
Народне скупштине одобрава генерални секретар Народне скупштине.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 11.000.000 динара
4239 - Остале опште услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4239 – Остале
опште услуге, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, намењена су у складу са Законом о планирању и изградњи и
Законом о заштити културних добара, за финансирање: инжењерских услуга
израде пројекта текућег одржавања, инжењерских услуга израде пројектне
документације за уподобљавање објеката Народне скупштине са законском
регулативом везаном за заштиту тајности података, инжењерских услуга
израде потребне техничке и друге документације за уподобљавање постојеће
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ТС и новоуграђеног агрегата у Дому Народне скупштине; превентивна
испитивања и преглед законом прописане опреме за рад и радне средине.
Такође, на овој позицији су планирана и средства за накнаду
члановима лекарске екипе, ангажованим лицима службе обезбеђења
Министарства унутрашњих послова и Управе за заједничке послове
републичких органа у време одржавања седница Народне скупштине, за рад
на повременим пословима преноса материјала и опреме, курирским
пословима и услуга за израду индетификационих картица, годишњих и
дневних акредитација скупштинских извештача, коричење службених
гласника, навијање франкир машине за франкирање поште и набавка
доплатних поштанских маркица, коришћења ВИП салона и Бизнис салона на
аеродрому приликом одласка и доласка са службеног путовања и остале
опште услуге.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 28.410.000 динара
4243 - Медицинске услуге
Средства опредељена на економској класификацији 4243 –
Медицинске услуге, намењена су за финансирање систематских прегледа
запослених, превентивни преглед и испитивање прописане опреме за рад и
радну средину.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 5.500.000 динара
4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Средства опредељена на економској класификацији 4251 – Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање
редовног одржавање и поправке инсталација (електричних, грејних,
водоводних, канализационих, против - пожарних), лифтова, подизних
платформи за инвалиде, трафо станица као и постојећих клима система и
дизел електричног агрегата уз прибављање свих законом предвиђених
атеста, у Дому Народне скупштине и згради Народне скупштине.
Висина ових средстава опредељена је на бази уговора о сервисном
одржавању у 2017. години закључених са предузећима и сервисима
специјализованим за врсту делатности која је предмет текућег одржавања, и
то: текуће одржавање и поправке; сервисирање инсталација централног
грејања у објектима које користи Народна скупштина; текуће одржавање
дизел - електричних агрегата у објектима које користи Народна скупштина;
текуће одржавање трафо станица; каменарско-терацерски радови на текућем
одржавању платоа код објекта Дома Народне скупштине; текуће одржавање
нисконапонских електроинсталација у машинских инсталација; текуће
одржавање лифтовских постројења и платформи за превоз инвалидних лица;
одржавање постројења за повишење притиска воде у санитарној и
хидрантској мрежи; замена оштећених стаклених површина; молерско фарбарски радови; гипсарски радови; паркетарско - подолитерски радови;
хидроизолатерски и термоизолатерски радови на текућем одржавању
кровних равни објеката Народне скупштине; репарација фасадне
грађевинске столарије на Дому Народне скупштине; лимарски радови на
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текућем одржавању објеката које користи Народна скупштина; радови на
текућем одржавању електро-инсталација у објектима Народне скупштине;
радови на текућем одржавању мокрих чворова Дома Народне скупштине;
текуће одржавање са санацијом главне напојне инсталације пијаће воде и
дела система канализације за објекат Дома Народне скупштине; радови на
адаптацији мокрих чворова у складу са потребама особа са инвалидитетом;
прање прозора и завеса у извођењу специјализованих сервиса; прање и
одржавање текстилних и подних облога и мермерних подова у извођењу
специјализованих сервиса; замена дотрајалих текстилних подних облога,
браварски и столарски радови као и радови на замени хабајућег слоја
асфалта на текућем одржавању објеката Народне скупштине; конзерваторски
радови на текућем одржавању штукомермерних површина у објектима
Народне скупштине; текуће и интервентно одржавање водоводних и
канализационих инсталација; замена дотрајалих дрвених прозора на објекту
у Краља Милана 14; извођење специјалистичких радова на рестаурацији и
конзервацији уметничких дела које користи Народна скупштина;
одмашћивање термо блокова, клима комора; чишћење котлова, димоводних
канала и канала опште вентилације; чишћење котлова опште вентилације,
као и средства за непланиране расходе на текућем одржавању објеката
Народне скупштине за хитне и неодложне радове који се могу појавити у
коришћену објеката, сервисирање инсталација за дојаву и гашење пожара,
сервисирање ПП апарата и хидранске опреме, преглед система техничке
заштите резервоара мазута, каблирање техничке галерије.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 47.153.000 динара
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме
Средства опредељена на економској класификацији 4252 – Текуће
поправке и одржавање опреме, опредељена су за финансирање редовног
одржавања и поправке опреме. Висина ових средстава опредељена је на
бази уговора о сервисном одржавању опреме у 2017. години и процењених
расхода на бази текућих цена материјала и услуга поправки, и то:
- рачунарска опрема, штампачи, конференцијски систем, телефонски
систем;
- резервни делови за рачунаре, биротехничка опрема: сервисирање и
одржавање фотокопирних апарата из програма "Минолта", "Канон" и "Рикох"
са обезбеђивањем резервних делова, сервисирање и одржавање дорадних
књиговезачких машина из програма "Бург" и књиговезачких ножева са
обезбеђивањем резервних делова, сервисирање и одржавање штампарских
машина из програма "Рисо" са обезбеђивањем резервних делова,
сервисирање и одржавање фотокопирног апарата "Канон" 8105. Одржавање
је по копији/клику и обухвата рад, резервне делове и тонер, сервисирање и
одржавање фотокопирног апарата "Канон" 8105. Одржавање је по
копији/клику и обухвата рад, резервне делове и тонер, одржавање франкир
машина, уређаја за сецкање папира, машина за везивање пакета по позиву;
- трошкови одржавања: редован сервис ПП апарата и хидрантске
опреме, одржавање аутоматског система дојаве и гашења (обе зграде),
радови на интеграцији система дојаве пожара - 500 јављача пожара (зграда у
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Краља Милана 16); реконструкција система дојаве пожара у згради Краља
Милана 14-16;
- одржавање мрежне опреме, маил сервера, телефонске централе;
- потписаних уговора за расходе система за централну контролу
штампе;
- сервисне услуге: сервисне услуге специјализованих сервиса на
оправци машина, уређаја и алата;
- текуће поправке и одржавање: текуће одржавање и сервисирање
клима система, система за грејање, хлађење и вентилацију, прилагођавање
постојеће ТС и новоуграђеног агрегата у Дому НСРС, тапетарскодекоратерски радови на текућем одржавању намештаја, радови на
одржавању и изради роло, лаких завеса, драперија и ролетни, текуће
одржавање и сервисирање сплит система, репарација старог стилског
намештаја, текуће одржавање две лифт - платформе за инвалидска колица,
извођење конзерваторско - рестаураторских радова на уметничким сликама и
скулптурама у објектима Народне скупштине, као и остали трошкови и услуге
одржавања: непланирани, а настали трошкови одржавања.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 45.000.000 динара
4261 – Административни материјали
Средства на економској класификацији 4261 – Административни
материјал, опредељена су за финансирање расхода Службе Народне
скупштине, намењен за финансирање набавке канцеларијског материјала,
материјала који се користи за штампање, фотокопирање, снимање,
умножавање и коричење скупштинских аката, као и за набавку службене
одеће и средстава и опреме за личну заштиту на раду.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 21.000.000 динара
4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених
Средства опредељена на економској класификацији 4263 – Материјали
за образовање и усавршавање запослених, намењена су за финансирање
годишње претплате на дневне листове, стручне публикације и литературу
коју народни посланици и запослени у Служби Народне скупштине користе за
свој рад: претплате на службене гласнике, службене листове, набавка
законских прописа, куповина дневне и месечне штампе.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 10.000.000 динара
4267 - Средства за набавку медицинског материјала
Средства опредељена на економској класификацији 4267 – Средства
за набавку медицинског материјала, намењена су за финансирање набавке
медицинског материјала за лекарску екипу у Дому Народне скупштине.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 200.000 динара
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4268 - Материјали за домаћинство и угоститељство
Средства опредељена на економској класификацији 4268 – Материјал
за домаћинство и угоститељство, намењена су за финансирање материјала
који се користи за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине.
Висина средстава је опредељена на бази потрошње у претходној години.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............ 9.100.000 динара
4269 - Материјали за посебне намене
Средства на економској класификацији 4269 – Материјал за посебне
намене, намењен је за финансирање расхода Службе Народне скупштине, и
то: потрошни материјал који се користи за рад столара, водоинсталатера,
електричара, фригористе, телефонисте и монтера централног грејања;
материјал за рад биротехнике (матрице, боје, књиговезачка жица, тонер кит,
стартер и др.), као и дактилографских папучица за рад на транскрипцији. У
оквиру ове позиције опредељена су средства за набавку резервних делова
за машине у Одсеку биротехнике које се користе за штампање, умножавање,
повезивање и коричење материјала за припрему седница и осталог
материјала, као и набавку застава које се користе у протоколарним
активностима и на објектима које користи Народна скупштина; набавка
потрошног електро материјала и алата за текуће одржавање објеката
Народне скупштине; набавка потрошног материјала за одржавање чистоће у
објектима Народне скупштине; набавка додатне рачунарске опреме, алата и
ситног инвентара; набавка ситног инвентара и помоћних средстава за
одржавање хигијене; набавка резервних делова за усисиваче и потрошног
материјала за њих; набавка потрошног материјала за текуће одржавање
система централног грејања и клима система.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........30.500.000 динара
4621 - Текуће дотације међународним организацијама - контрибуције
Средства опредељена на економској класификацији 4621 – Текуће
дотације међународним организацијама - контрибуције, опредељена су за
финансирање расхода Службе Народне скупштине, намењена су за
финансирање годишњих контрибуција чланарине у Међународним
организацијама, чији је члан Народна скупштина.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 26.000.000 динара

Међународна организација

Ознака
валуте

Међународне чланарине, ОЕБС
Парламентарна скупштина Медитерана

EUR
EUR

Годишњи
износ
чланарине
4.343
33.700

Интерпарламентарна унија

CHF

16.000

1.760.000,00

Парламентарна скупштина Црноморске
економске сарадње

EUR

95.910

11.509.200,00
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Интерпарламентарна скупштина
православља
Група 12+
Чланство генералног секретара
парламената у ИПУ
Резерва (износа годишње чланарине и
чланства)
У к у п н о:

EUR

10.000

1.200.000,00

EUR

596

71.520,00

CHF

400

44.000,00
6.850.120,00
26.000.000,00

482 - Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом
Средства опредељена на економској класификацији 482 – Порези,
обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, намењена
су за финансирање расхода насталих на основу пореза на имовину,
обавезних такси и новчаних казни и пенала.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 500.000 динара
483 - Новчане казне и пенали по решењу суда
Средства опредељена на економској класификацији 483 - Новчане
казне и пенали по решењу суда, намењена су за финансирање новчаних
казни и пенала по решењу судова.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ............... 500.000 динара
5113 - Капитално одржавање зграда и објеката
Средства опредељена на економској класификацији 5113 – Капитално
одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање следећих
намена, и то:
- извођење
грађевинско-занатских
радова
на
санацији,
реконструкцији и адаптацији простора у објектима Народне
скупштине;
- радови на ревитализацији, као и конзерваторско-рестаураторски
радови на објектима Народне скупштине;
- завршетак реконструкције инсталација климатизације, вентилације
и грејања: системи К - 4 - Велика сала и К - 9 - Централна техничка
режија у Дому Народне скупштине;
- реконструкција инсталација климатизације, вентилације и грејања
клима система К-10 (магацински и архивски простор) у Дому
Народне скупштине;
- радови на адаптацији просторија у објектима Народне скупштине у
складу са Законом о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом;
- израда инсталације опште потрошње електричне енергије и
осветљења у сутерену и на првом спрату у згради Народне
скупштине, Краља Милана 14;
- адаптација машинских инсталација топлотне подстанице у згради
Народне скупштине, Краља Милана 14.
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Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 75.110.000 динара
5114 – Пројектно планирање
Средства опредељена на економској класификацији 5114 – Пројектно
планирање, намењена су за финансирање следећих намена: процена
изводљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације, и то:
- израда пројектне документације (идејно решење, идејни пројекат,
пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење, пројекат
изведеног објекта), и то за грађење, реконструкцију, доградњу, адаптацију,
санацију, инвестиционо и текуће одржавање, као и за рестаурацију,
конзервацију и ревитализацију простора и објеката које користи Народна
скупштина;
- пројекат - електронски систем посебне намене, пројекат - видео
систем за сале, пројекат - централна техника, CSNU - режија (у згради
Народне скупштине у Краља Милана 14);
- инжењерске услуге израде пројекта за ТВ и видео систем - нови,
реинжењеринг - систем анализа службе Народне скупштине (за обе зграде),
EMP - електро моторни погон климатизације - допуна, пројекат - електронски
систем посебне намене, пројекат - видео систем за све сале у у згради
Народне скупштине у Краља Милана 14, пројекат - централна техника;
- инжењерска услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу за
санацију конструкције Дома Народне скупштине, инжењерске услуге израде
пројекта измена и допуна постојећег пројекта архитектонско грађевинских
радова за санацију, реконструкцију и рестаурацију Дома Народне скупштине
везане за пројекат климатизације, грејања и хлађења, инжењерске услуге
израде пројекта измена и допуна постојећих пројекта за објекте које користи
Народна скупштина, инжењерска услуга израде пројекта изведеног стања
конструкције са статичким и динамичким прорачуном носећих елемената и
провером и сеизмичке стабилности зграде Народне скупштине у Краља
Милана 14, инжењерске услуге израде пројеката текућег одржавања за
објекте Народне скупштине, инжењерске услуге за израду техничке
документације за прилагођавање постојеће ТС и новоуграђеног агрегата у
Дому Народне скупштине, инжењерске услуге израде Техничке контроле
техничке документације за објекте које користи Народна скупштина, Пројекат
„помоћ у одлучивању“, пројекат „електронска картица“, пројекат „електронски
потпис“.
Средства за ове намене опредељена су у износу од .......... 25.000.000
динара
5122 - Административна опрема
Средства опредељена на економској класификацији 5122 –
Административна опрема, намењена су за финансирање следећих намена, и
то:
- опреме за нови конференцијски систем у великој сали у Дому
народне скупштине;
- мобилне опреме за симултано превођење (бежични пријемници и
радијатори);
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- опреме за кабине симултаног превођења;
- опреме за аудио систем (ново озвучење) за велику и малу салу у
Дому Народне скупштине;
- опреме за аудио систем за четири одборске сале у Дому Народне
скупштине;
- опреме за видео систем (нове аутоматизоване камере) за велику и
малу салу у Дому Народне скупштине;
- опреме за видео систем за Плави и Зелени салон у згради Народне
скупштине у Краља Милана 14;
- радне станице (лаптоп или таблет рачунари) за велику, малу и
одборске сале у Дому Народне скупштине;
- замене дотрајалих рачунара у канцелеларијама народних посланика
и запослених;
- активне мрежне опреме за рачунарску мрежу у обе зграде Народне
скупштине poe свичеви (48 - порт за ВоИП), poe свичеви (8 - порт за ВоИП);
- миграције маил сервера;
- ТВ система;
- уређаја за непрекидно напајање Rack UPS 1U;
- телефона – ВоИП;
- система за виртуелизацију;
- увођења електронског потписа и интеграције са е-парламентом;
- опреме за осветљење у великој сали у Дому Народне скупштине;
- телевизора;
- набавке типског канцеларијског намештаја и намештаја израђеног по
мери ради замене старог у оба објекта за 300 канцеларија са око 600
формираних радних места са мобилијаром просечне старости веће од 10-15
година, који је потребно периодично занављати;
- набавке стилског канцеларијског намештаја израђеног по мери и
узорку;
- набавке заштитне касе и сефа са специјалним закључавањем и
набавка опреме за уподобљавање објеката Народне скупштине са законском
регулативом везаном за примену закона о тајности података;
- набавке сплит система ради замене старих, техничких и еколошки
дотрајалих и неисправних у објекту Краља Милана 14-16, у којима се
теренутно користe углавном сплит систем просечне старости веће од 10
година;
- набавке нових сплит система ради уградње у просторијама које их до
сада нису ни имале у објекту Трг Николе Пашића 13;
- набавке апарата за фотокопирање и умножавање: фотокопир апарат
у боји великог капацитета ради замене постојећег, штампартске машине А-4,
машина за шивење жицом, набавка дорадне књиговезачке машине за
сакупљање одштампаних табака са елементима за сакупљање, шивење и
савијање, набавка скенера великог капацитета за масовно скенирање у
писарници;
- набавке алата, ситног инвентара за мајсторе и мерне опреме,
помоћне опреме и средстава за одржавање хигијене, усисивача (замена
старих, несправних), машина за прање тепиха, помоћних грејних и
расхладних тела и опреме за домаћинство (набавка тепиха – замена старих,
похабаних и отписаних), ситног дрвеног мобилијара (чивилуци, полице),
металних магацинских полица, тепиха и др;
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- ватрогасне опреме.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ......... 72.870.000 динара
5151 - Нематеријална имовина
Средства опредељена на економској класификацији 5151 –
Нематеријална имовина, намењена су за финансирање следећих намена, и
то за набавку: софтвера за нови конференцијски систем, софтвера за
интеграцију конференцијског система и е-парламента, набавку и одржавање
постојећих лиценци услуга Microsoft подршке (уговор са Microsoftom), услуге
одржавања, гаранције антивирус софтвера, лиценци за разне софтвере,
допуне софтвера М.С за управљање видеом, новог софтвера за аудио
снимање, софтвера за превођење „Традос“, софтверске апликације за израду
базе података за рад Библиотеке Народне скупштине, као и за остале
непредвиђене намене.
Средства за ове намене опредељена су у износу од ...........26.400.000 динара
***

Програм 2101- Политички систем
Програмска активност 0002 – Редован рад Републичке изборне комисије
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПО
ФУНКЦИОНАЛНИМ
И
ЕКОНОМСКИМ
КЛАСИФИКАЦИЈАМА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 0002 - Редован рад
Републичке изборне комисије
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
Средства на економској класификацији 4161 – Награде члановима
комисија, опредељена су за накнаде члановима Републичке изборне
комисије и запосленима у Служби Народне скупштине ангажованим за
потребе Републичке изборне комисије, у складу са Одлуком Републичке
изборне комисије о накнадама и другим трошковима везаним за рад
Републичке изборне комисије 02 Број 120-163/09 од 15. јула 2009. године и
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС“, број 116/14).
У оквиру исте економске класификације обезбеђују се и средства за
припадајуће порезе и доприносе, у складу са Законом о порезу на доходак
грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04,
62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 93/12,
114/12 – одлука УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон и
112/15) и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање
(„Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13,
108/13, 57/14, 68/14 – др закон и 112/15).
421 – Стални трошкови

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

310

Средства на економској класификацији 4211 – Трошкови платног
промета и банкарских услуга, опредељена су за трошкове платног промета, у
складу са Уредбом о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за
услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 116/13, 80/14,
12/15, 12/16 – др. пропис и 7/17 – др. пропис).
Средства на економској класификацији 4214 – Услуге комуникација,
опредељена су за трошкове коришћења мобилних телефона у складу са
Одлуком о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке
изборне комисије.
У оквиру исте економске класификације обезбеђују се и средства за
припадајуће порезе и доприносе, у складу са Законом о порезу на доходак
грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04,
62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 93/12,
114/12 – одлука УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон и
112/15) и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање
(„Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13,
108/13, 57/14, 68/14 – др закон и 112/15).
422 – Трошкови путовања
Средства на економској класификацији 4221 – Трошкови службених
путовања у земљи, планирана су за трошкове доласка на седнице
Републичке изборне комисије за чланове Републичке изборне комисије са
пребивалиштем ван територије града Београда, сходно Уредби о накнади
трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени
гласник РС“, број 98/07 - пречишћени текст, 84/14 и 84/15), а у складу са
Уредбом о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у
државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08-пречишћени текст и
78/12).
Средства на економској класификацији 4222 – Трошкови службених
путовања у иностранство, планирана су за трошкове путовања чланова
Републичке изборне комисије ради учешћа на Годишњој конференцији
Асоцијације европских изборних званичника (ACEEEO) и на другим
скуповима релевантних међународних организација.
423 – Услуге по уговору
Средства на економској класификацији 4231 – Административне
услуге, опредељена су за услуге превођења аката Републичке изборне
комисије.
Средства на економској класификацији 4233 – Услуге образовања и
усавршавања запослених, опредељена су за котизације ради учешћа на
Годишњој конференцији Асоцијације европских изборних званичника
(ACEEEO) и на другим скуповима релевантних међународних организација.
Средства на економској класификацији 4234 – Услуге информисања,
опредељена су за услуге штампања публикација.
Средства на економској класификацији 4235 – Стручне услуге,
опредељена су за ангажовање лица за сређивање архивске грађе
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Републичке изборне комисије, дигитализацију изборног материјала, и за
друге стручне услуге.
Средства на економској класификацији 4237 – Трошкови
репрезентације опредељена су за трошкове послужења безалкохолних пића
за време одржавања седница Републичке изборне комисије или састанака
њених радних група, у складу са Одлуком о накнадама и другим трошковима
везаним за рад Републичке изборне комисије.
Средства на економској класификацији 4239 – Остале опште услуге,
опредељена су за ангажовање лица за премештање и излучивање
безвредног регистратурског материјала, коричење архивских књига
Републичке изборне комисије, и за остале опште услуге.
426 – Материјал
Средства на економској класификацији 4261 – Административни
материјал, опредељена су за финансирање расхода за набавку материјала
који се користе за израду, снимање, умножавање и чување аката и других
материјала насталих у раду или у вези са радом Републичке изборне
комисије.
462 – Дотације међународним организацијама
Средства опредељена на економској класификацији 4621 – Текуће
дотације међународним организацијама - контрибуције, планирана су за
финансирање годишње чланарине Републичке изборне комисије у
Асоцијацији европских изборних званичника (ACEEEO).
482 – Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом и 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда
На овим функционалним класификацијама опредељена су средства за
случај да Републичка изборна комисија буде обавезна да плати порезе,
обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, односно
новчане казне и пенале по решењу суда.
515 – Нематеријална имовина
Средства опредељена на економској класификацији 5151 –
Нематеријална имовина, опредељења су за набавку књиговодственог
софтвера.
Програм 2101- Политички систем
Пројекат (нова политика) – Избори за чланове националних савета
националних мањина
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПО
ФУНКЦИОНАЛНИМ
И
ЕКОНОМСКИМ
КЛАСИФИКАЦИЈАМА ЗА ПРОЈЕКАТ (нова политика) – Избори за чланове
националних савета националних мањина
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416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
Средства на економској класификацији 4161 – Награде члановима
комисија, опредељена су за накнаде члановима Републичке изборне
комисије, бирачких одбора, радних тела Републичке изборне комисије и
одбора за спровођење електорских скупштина, као и за накнаде запосленима
у Служби Народне скупштине ангажованим за потребе Републичке изборне
комисије и лицима ангажованим од стране општинских/градских управа за
рад на спровођењу избора.
У оквиру исте економске класификације обезбеђују се и средства за
припадајуће порезе и доприносе, у складу са Законом о порезу на доходак
грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04,
62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 93/12,
114/12 – одлука УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон и
112/15) и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање
(„Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13,
108/13, 57/14, 68/14 – др закон и 112/15).
421 – Стални трошкови
Средства на економској класификацији 4211 – Трошкови платног
промета и банкарских услуга, опредељена су за трошкове платног промета, у
складу са Уредбом о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за
услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 116/13, 80/14,
12/15, 12/16 – др. пропис и 7/17 – др. пропис).
Средства на економској класификацији 4214 – Услуге комуникација,
опредељена су за трошкове коришћења мобилних телефона, поштанских
услуга и доставу обавештења бирачима о времену и месту гласања на
изборима.
У оквиру исте економске класификације обезбеђују се и средства за
припадајуће порезе и доприносе, у складу са Законом о порезу на доходак
грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04,
62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 93/12,
114/12 – одлука УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон и
112/15) и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање
(„Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13,
108/13, 57/14, 68/14 – др закон и 112/15).
Средства на економској класификацији 4216 – Закуп имовине и
опреме, опредељена су за трошкове закупа просторија које су у приватном
власништву, а одређена су за бирачка места, као и закупа просторија за
складиштење изборног материјала.
422 – Трошкови путовања
Средства на економској класификацији 4221 – Трошкови службених
путовања у земљи, планирана су за трошкове чланова Републичке изборне
комисије са пребивалиштем ван територије града Београда, ради доласка на
седнице Републичке изборне комисије и трошкове одласка у управне округе
ради примопредаје изборног материјала пре и после гласања на изборима,
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сходно Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и
84/15), а у складу са Уредбом о накнадама и другим примањима изабраних и
постављених лица у државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08 пречишћен текст и 78/12).
423 – Услуге по уговору
Средства на економској класификацији 4231 – Административне
услуге, опредељена су за услуге превођења изборних аката Републичке
изборне комисије.
Средства на економској класификацији 4234 – Услуге информисања,
опредељена су за услуге штампања гласачких листића и осталог изборног
материјала, умножавњање материјала, штампање акредитација за
посматраче и објављивања тендера и огласа.
Средства на економској класификацији 4237 – Трошкови
репрезентације опредељена су за трошкове послужења безалкохолних пића
за време одржавања седница Републичке изборне комисије или састанака
њених радних група.
Средства на економској класификацији 4239 – Остале опште услуге,
опредељена су за трошкове ангажовања лица преко омладинске задруге за
пријем и разврставање изборног материјала који се након гласања на
изборима доставља у седиште Републичке изборне комисије и друге с тим
повезане послове.
426 – Материјал
Средства на економској класификацији 4261 – Административни
материјал, опредељена су за финансирање трошкова набавке
канцеларијског материјала.
Средства на економској класификацији 4264 – Материјали за
саобраћај, опредељена су за финансирање расхода за набавку горива за
превоз изборног материјала.
Средства на економској класификацији 4269 – Материјали за посебне
намене, опредељена су за набавку пратећег материјала за бирачка места
(врећа за транспорт изборног материјала и други материјали).
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14.

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Линк на интернет страницу НСРС
СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2014, 2015, 2016. И 2017. ГОДИНИ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 400-126/16
22. јануар 2016. године
БЕОГРАД

функција 130-Стручне службе
Програм 2101
Програмска активности 0003

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
редни
број

Предмет набавки
(спецификација предмета
набавке)

1

2

Оквирно
Оквирно
Оквирни рок
време
време
организациона
трајања
покретања закључења
јединица
уговора
уговора
поступка
3
7
8
9

Податак о
централизованој
набавци

Други
подаци и
напомене

10

11

УКУПНО
ДОБРА
1
2

Набавка два фотокопир
апарата великог калацитета
Набавка три скенера великог
капацитета за масовно
скенирање

247114

март

април

Једнократно

247111

март

април

Једнократно

3

Канцеларијски материјал

242000

април

јун

Сукцесивно
током 12
месеци

4

Лаптоп рачунари и рачунари

244120

фебруар

април

Једнократно

5

ВоИП телефони

244120

април

мај

Једкократно

6

Набавка додатне рачунарске
опреме, алата и ситног
инвентара

244120

април

мај

7

Мобилни телефони

244120

септембар

октобар

8

Систем за виртуелизацију

244120

март

април

Једнократно

9

Набавка електричне енергије

244120

мај

јун

10

Конференцијски систем вепике
сале

Сукцесивно
током 12
месеци

244110

фебруар

април

Једнократно

11

Активна мрежна опрема

244110

март

април

Једнократно

12

Аудио видео систем

244110

март

април

Једнократно
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13

14

15

16
17

Потрошни електроматеријал и
алаг
Набавка потрошног материјала
за одржавање хигијене у
објектима НСРС
Набавка потрошног столарског
и водоинсталатерског
материјала
Набавка потрошног
фригомеханичарског и
електроматеријала
Набавка, испорука, монтажа
сплит клима система

Сукцесивно
током 12
месеци
Сукцесивно
током 12
месеци
Сукцесивно
током 12
месеци
Сукцесивно
током 12
месеци

244130

мај

јун

251000

фебруар

фебруар

251000

јун

јул

251000

јун

јул

251000

март

мај

Једнократно

230000

октобар

октобар

новембар
2016. године

230000

јануар

март

Сукцесивно
током 12
месеци

Одсек
биротехнике

октобар

новембар

Сукцесивно
током 12
месеци

Одсек
биротехнике

јануар

фебруар

Сукцесивно
током 12
месеци

Одсеи
биротехнике

октобар

новембар

Сукцесивно
током 12
месеци

Одељење
протокола и
Одсек
биротехнике

новембар

децембар

Сукцесивно
током 12
месеци
Сукцесивно
током 12
месеци

УСЛУГЕ
1

2

3

4

5

6

Књига графичких стандарда
Услуге резервација и
посредовања у обезбеђивању
авио карата и хотелског
смештаја на службеном путу у
иностранстео
Одржавање фотокопирних
апарата "Минолта", "Канон",
"Рикох" и скенера са
обезбеђивањем резервних
делова
Одржавање штампарских
машина из програма "Рисо" са
обезбеђивањем резервних
делова
Одржаеање дорадних
књиговезачких машина и
књиговезачких ножева са
обезбеђивањем резервних
делова
Додатне графичке услуге (тврди
повез, визит карте,
меморандуми, папирне кесе и
др.)

7

Уговор о лиценцирању
софтвера

244120

мај

|ун

8

Одржавање ИТ опреме

244120

октобар

октобар

9

Одржавање мрежне опреме

244120

октобар

октобар

10

Одржавање е-порпамент

244120

новембар

децембар

11

Набавка услуга финансијско
надровског софтвера

242000

новембар

децембар

12

Мобилна телефонија

244120

13

Преводилачке услуге

233000

март

април

14

сервисирање сист дојаве и гаш.
пожара

246000

новембар

новембар
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15

Осигурање лица

246000

Централизована

16

Осигурање имовине

246000

Централизована

17

18

19

20

21

22

Набавка услуга прања и
одржавања текстилних подних
облога и мермерних подова у
извођењу специјализованих
сервиса
Набавка услуга прања завеса и
прозора у извођењу
специјализованих сервиса
Набавка услуге сервисирања
сплит система
Текуће одржавање и
сервисирање лифтовских
постројења
Набавка услуге сервисирања
система климатизације, грејања
и хлађења објеката које користи
НСРС
Набавка услуге израде застава
и припадајуће опреме за
објекте које користи НСРС

Сукцесивно
током 12
месеци

251000

мај

јун

251000

мај

јун

251000

фебруар

март

251000

март

април

251000

мај

|ун

Сукцесивно
током 12
месеци

251000

мај

јун

Сукцесивно
током 12
месеци

једнократно

Сукцесивно
током 12
месеци
Сукцесивно
током 12
месеци
Сукцесивно
током 12
месеци

РАДОВИ
1

реконструкција система дојаве
пожара у Краља Милана 14 и 16

246000

фебруар

април

2

Молерско-фарбарски радови

251000

фебруар

март

251000

фебруар

март

251000

фебруар

март

мај

251000

фебруар

март

Сукцесивно
током 12
месеци

251000

фебруар

април

новембар

251000

април

мај

новембар

251000

фебруар

април

новембар

251000

мај

јун

август

251000

мај

јун

август

251000

мај

јун

Сукцесивно
током 12
месеци

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Текуће одржавање и
сервисирање инсталација
централног грејања
Замена дотрајалих дрвених
прозора на објекту Краља
Милана 14
Замена дотрајалих текстилних
подних облога
Набавка радова за систем
климатизације К-10 у објекту
Дома НСРС
Адаптација равног проходног
крова на објекту Краља Милана
14
Реконструкција машинских
инсталација у топлотној
подстаници за објекат Краља
Милана 14
Адаптација мокрих чворова у
објекту Дома НСРС
Столарски радови на текућем
одржавању столарије на објекту
Трг Николе Пашића 13
Текуће одржавање инсталација
водовода и канализације
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

редни
број

Предмет набавки
(спецификација предмета набавке)

1

2

Оквирно
Оквирно
Оквирни
организациона
време
време
рок трајања
јединица
покретања закључења
уговора
поступка
уговора
3

4

5

6

Податак о
Други
централизованој подаци и
набавци
напомене
7

8

УКУПНО
ДОБРА
1
2
3
4
5
6

Рачунари
ВОИП телефони
Лиценце - разне
Имплементација и миграција сервера
Антивирус софтвер за сервере
Мејл сервер

244100
244100
244100
244100
244100
244100

март
април
април
април
април
април

април
мај
мај
мај
мај
мај

мај
јун
јун
јун
јун
јун

7

Набавка додатне рачунарске опреме,
алата и ситног инвентара

244100

април

мај

Током
године

8
9

ТВ уређаји
Активна мрежна опрема

244100
244100

март
март

април
април

мај
мај

10

Опрема за увођење електронског
потписа

244100

јул

август

август

11

Систем за дистрибуцију ТВ сигнала
(прелазак са аналогног на дигитални
сигнал)

244100

јул

август

август

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

319

12

Мобилни систем симултаног
превођења у Дому и згради НС

244110

март

април

мај

13

Набавка фотокопир апарата

247114

март

април

једнократно

14

Набавка потрошног материјала за
одржавање хигијене у објектима НС

251000

мај

јун

Током
године

15

Набавка потрошног, столарског и
водоинсталатерског материјала

251000

јул

август

Током
године

16

Набавка потрошног
фригомеханичарског и
електроматеријала

251000

април

мај

Током
године

17

Набавка, испорука, монтажа сплит
клима система

251000

јул

август

август

18

Набавка типског канцеларијског
намештаја

251000

април

мај

сукцесивно
током 12
месеци

19

Набавка електричне енергије

244120

април

мај

20

Канцеларијски материјал

242000

април

мај

Централизована
(на три године износ за годину
дана)
две године

УСЛУГЕ
1

Одржавање ИТ опреме

244100

август

септембар

2

Одржавање мрежне опреме

244100

август

септембар

3

Одржавање конференцијског система

244100

август

септембар

4

Одржавање Windows апликација

244100

март

април
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5

Одржавање фотокопирних апарата
"Минолта", "Канон", "Рикох" , "Ксерокс"
и скенера са обезбеђивањем
резервних делова

247114

октобар

новембар

Током
године

6

Одржавање штампарских машина дигиталних дупликатора из програма
"Рисо" са обезбеђивањем резервних
делова и делова потрошног карактера

247114

март

април

две године

7

Одржавање дорадних књиговезачких
машина и књиговезачких ножева са
обезбеђивањем резервних делова

247114

октобар

новембар

Током
године

8

Додатне графичке услуге (тврди повез,
визит карте, меморандуми, папирне
кесе и др.)

247114 /
205100

март

април

две године

9

Одржавање апликације за
аутоматизацију послова архиве са
иновирањем имплементираног
софтврског решења ради унапређења
аутоматизације послова архиве

247111

март

април

две године

10

Систематски преглед запослених

246000

септембар

октобар

децембар

11

Сервисирање система дојаве и
гашења пожара

246000

новембар

новембар

две године
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12

Инжењерскa услугa израде
грађевинског пројекта изведеног стања
конструкције са статистичким и
динамичким прорачуном носећих
елемената и провером сеизмичке
стабилности објекта К.М.14
за објекте које користи Народна
скупштина

251000

април

мај

јун

13

Набавка услуга прања и одржавања
текстилних подних облога и
мермерних подова у извођењу
специјализованих сервиса

251000

март

април

Током
године

251000

мај

јун

Током
године

251000

април

мај

Током
године

14
15

Набавка услуга прања завеса и
прозора у извођењу специјализованих
сервиса
Набавка услуге сервисирања сплит
система

16

Текуће одржавање и сервисирање
лифтовских постројења

251000

април

мај

две године

17

Набавка услуге сервисирања система
климатизације, грејања и хлађења
објеката које користи НС

251000

мај

јун

Током
године

18

Текуће одржавање и сервисирање
система централног грејања

251000

март

април

две године

19

Замена дотрајалих дрвених прозора
на објекту Краља Милана 14

251000

март

април

мај

20

Књига графичких стандарда

230000

март

април

април
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РАДОВИ
1

Kаблирање техничке галерије

244100

март

април

април
сукцесивно
током 12
месеци
сукцесивно
током 12
месеци

2

Молерско-фарбарски радови

251000

март

април

3

Паркетарски радови

251000

март

април

4

Столарски радови на текућем
одржавању столарија на објектима
Народне скупштина

251000

март

април

мај

5

Замена дотрајалих текстилних подних
облога

251000

март

април

сукцесивно
током 12
месеци

6

Камењарски радови на санацији
каменог застора платоа испред објекта
Дома НС

251000

април

мај

јун

7

Текуће одржавање инсталација
водовода и канализације

251000

јун

јул

Током
године

8

Репарација старог стилског намештаја

251000

мај

јун

август

9

Замена хабајућег слоја асфалта на
приступним саобраћајницама код Дома
НС

251000

мај

јун

август

'

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Светислава Булајић
_____________________________
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15.

ПРОЈЕКТИ
МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ потписан између Народне скупштине и УНИЦЕФ-а
(Дечји фонд Уједињених нација), дана 19.11.2008. године, Број 02-2982/08
Предмет: Заштита права деце и адолесцената (анализе закона, праћење политика и
стратегија, анализа буџета; едукација посланика; примена добре међународне
праксе)
МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ потписан између Народне скупштине и USAID
(Америчке агениције за међународни развој), дана 17.03.2009. године
Предмет: Програм поделе власти
МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ потписан између Народне скупштине и NDI
(Националног Демократског Института), дана 18.02.2009 године, Број 02-3821/09
Предмет: Активности с циљем јачања представничке и законодавне функције;
приближавање парламента грађанима
СПОРАЗУМ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПОДРШКЕ, потписан између Народне скупштине
и UNDP, дана 24.02.2009. године
Предмет: Спровођење пројекта „Јачање одговорности Народне скупштине“.
Датум почетка пројекта: 1. март 2009. године
Датум окончања пројекта: 29. фебруар 2010. године
Датум окончања пројекта продужен до 31. маја 2011. године
Укупна вредност пројекта (01.03.2009. – 31.05.2011. године): 185,000.00 USD
МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ, потписан између Народне скупштине и ОЕБС-а
(Организација за европску безбедност и сарадњу)
Предмет: Спровођење пројекта „Јачање Народне скупштине Републике Србије у
ефикасном испуњавању њене законодавне и контролне функције“ (увођење система
за електронско управљање законодавном процедуром у Народној скупштини – е
Парламент)
Датум почетка пројекта: 01. новембар 2010. године
Датум окончања пројекта: 01. новембар 2012. године
Укупна вредност пројекта: 1,810,754.00 EUR
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16.

ПОДАЦИ О ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

ИЗАБРАНА И ИМЕНОВАНА ЛИЦА
Народни посланик има право на:
плату,
накнаде, и
друга примања у складу са законом и другим актом.
ПРАВО НА ПЛАТУ - Народни посланик има право на плату у складу са Законом о
примањима народних посланика у Народној скупштини Републике Србије („Сл. гласник РС“,
Бр. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 и 34/01) и Законом о платама у државним органима
и јавним службама („Сл. Гласник РС“, Бр. 34/01, 62/06 - др.закон, и 63/06 – испр.др.закона).
Народни посланик може да буде на сталном раду у Народној скупштини. Поступак
остваривања овог права, уређује се Одлуком Административног одбора Народне скупштине,
28 Број 112-230/04 од 9. фебруара 2004. године.
ИЗАБРАНА ЛИЦА

Коефицијент (чл. 7.
Закона о платама у
државним органима
и јавним службама)

Нето основица*
за обрачун плате
8.824,00 дин. x
kоефицијент

Коефицијент)

Нето основица*
за обрачун плате
дин. x kоефицијент

ПРЕДСЕДНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
12,00
105.888,00
ПОТПРЕДСЕДНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
10,50
92.652,00
ПРЕДСЕДНИК СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА
9,40
82.945,60
ПРЕДСЕДНИК ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ
9,40
82.945,60
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА
8,80
77.651,20
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ
8,80
77.651,20
НАРОДНИ ПОСЛАНИК
8,60
75.886,40
(Одлука Административног одбора 28 Број 120-295/05 од 03. фебруара 2005. године)
ИМЕНОВАНА ЛИЦА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА

31,20
28,60

3000,46
3000,46

ПРАВО НА НАКНАДЕ
Народни посланик у складу са Законом о примањима народних посланика у Народној
скупштини Републике Србије („Сл. гласник РС“, Бр. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 и
34/01), Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
(„Сл. гласник РС“, Бр. 98/07), и Одлуком о посланичкој накнади 28 број: 120-1105/09 од 27.
марта 2009. године има право на:
Накнада плате - Народни посланик који остварује плату у Народној скупштини има право на
накнаду плате по престанку посланичке функције у висини плате коју је имао на дан
престанка функције, а најдуже шест месеци. Ово право се може продужити, али не дуже од
шест месеци. Право на накнаду плате не припрада народном посланику коме је престао
мандат пре истека времена на које је изабран ако је правоснажном судском одлуком осуђен
на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
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Право на отпремнину - Народном посланику на сталном раду у Народној скупштини, ради
коришћења права на пензију, припада накнада за отпремнину у висини једне и по плате коју
би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она
не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначном
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.
Посланички додатак - Сви народни посланици имају право на посланички додатак у
месечном паушалном износу за вршење посланичке дужности у изборној јединици, у висини
од 40 % од пуног износа плате посланика на сталном раду у Народној скупштини.
Право на накнаду на име разлике до посланичке плате - Народни посланик који није на
сталном раду у Народној скупштини, има право на накнаду у висини разлике између пуног
износа плате народног посланика који је на сталном раду у Народној скупштини и зараде коју
остварује у радном односу или пензије. Разлика се исплаћује на основу потврде о висини
зараде, односно пензије за сваки месец посебно, коју народни посланик предаје Служби
Народне скупштине - Сектору за финансијско-материјалне послове.
Право на накнаду за посланике који се баве самосталном делатношћу - Народни
посланик који остварује зараду од самосталне делатности, има право на месечну накнаду у
висини од 80% износа плате народног посланика на сталном раду у Народној скупштини.
Накнада се остварује на основу решења о упису у регистар (адвокатска комора, Агенција за
привредне регистре),
Право на накнаду трошкова за службена путовања – народни посланик има право на
накнаду трошкова за службена путовања због учешћа у раду на седницама Народне
скупштине и њених радних тела чији је члан.

ПРАВО НА ДРУГА ПРИМАЊА
Право на коришћење службеног аутомобила - Народни посланик има право да користи
службено возило за извршавање одређених послова, у складу са Одлуком
Административног одбора Народне скупштине о коришћењу службених путничких
аутомобила.
Право на коришћење превоза у јавном саобраћају - Народни посланик има право на
бесплатан превоз у железничком, друмском, јавном градском и речном саобраћају на
територији Републике Србије, у свим правцима и за неограничен број путовања. Начин и
поступак оставирања овог права народних посланика, одређени су Одлуком о начину и
поступку остваривања права на бесплатан превоз народних посланика у Народној скупштини
Републике Србије („Сл. гласник РС“, Бр. 7/92).
Право на коришћење службених фиксних и мобилних телефона - Начин коришћења
службених фиксних телефона у радним просторијама Зграде и Дома Народне скупштине,
право на коришћење службеног мобилног телефона са припадајућом картицом и
претплатничким бројем, право на службену картицу са претплатничким бројем, као и право
на допуну приватне картице за мобилни телефон који се дају одређеним лицима ради
обављања послова за потребе Народне скупштине, уређује се Одлуком Административног
одбора Народне скупштине о коришћењу службених фиксних и мобилних телефона Народне
скупштине Републике Србије.
Право на послужење – Начин остваривања овог права уређује се Одлуком
Административног одбора Народне скупштине о послужењу приликом одржавања службених
састанака у Народној скупштини Републике Србије.
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Право на дневницу за пут у иностранство - За службени пут у иностранство, народним
посланицима припада дневница у висини и на начин који пропише надлежни државни орган.
Одлуку о потреби службеног пута у иностранство доноси председник Народне скупштине, на
основу захтева и позивног писма из иностранства које народни посланик подноси најмање
седам дана пре планираног пута. Позивно писмо које се уз захтев предаје, мора да садржи:
назив догађаја који се одржава у иностранству, период боравка посланика у иностранству и
начин обезбеђивања путних трошкова. По обављеном службеном путу, народни посланик је
у обавези да Служби Народне скупштине - Сектору за финансијско-материјалне послове,
поднесе писани извештај о службеном путу ради правдања трошкова. Износ дневница за пут
у иностранство утврђен је Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника
и намештеника.
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На основу члана 73. Пословника Народне скупштине Републике Србије ("Службени
гласник РС", број 14/09 - Пречишћени текст), Административни одбор Народне скупштине
Републике Србије, на седници одржаној 27. марта 2009. године, утврдио је пречишћени текст
Одлуке о посланичкој накнади.
Пречишћени текст Одлуке о посланичкој накнади обухвата:
1. Одлуку о посланичкој накнади 28 број 120-1770/01, донету на седници
Административног одбора Народне скупштине Републике Србије одржаној 14. јуна 2001.
године, која је ступила на снагу 18. јуна 2001. године. Ступањем на снагу ове одлуке престају
да важе: Одлука о условима и висини накнаде трошкова за коришћење сопственог
аутомобила, од 13. јула 1993. године и Одлука о броју дневница и путним трошковима
народних посланика у Народној скупштини Републике Србије, од 14. јуна 1993. године;
2. Одлуку о измени Одлуке о посланичкој накнади 28 број 120-1943/04, донету на
седници Административног одбора Народне скупштине Републике Србије одржаној 29.
априла 2004. године, која је ступила на снагу 30. априла 2004. године;
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о посланичкој накнади 28 број 120-138/06,
донету на седници Административног одбора Народне скупштине Републике Србије
одржаној 26. јануара 2006. године, која је ступила на снагу 27. јануара 2006. године.
4. Одлуку о допунама Одлуке о посланичкој накнади 28 број 06-2/11-06, донету на
седници Административног одбора Народне скупштине Републике Србије одржаној 9.
фебруара 2006. године, која је ступила на снагу 10. фебруара 2006. године.
5. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о посланичкој накнади 28 број 120-732/09
донету на седници Административног одбора Народне скупштине Републике Србије
одржаној 05. марта 2009. године, која је ступила на снагу 06. марта 2009. године из које је
изостављен члан 8. којим је овлашћена Служба Народне скупштине да припреми
пречишћени текст и члан 9. којим је утврђено када та одлука ступа на снагу.
28 Број: 120-1105/09
У Београду, 27. марта 2009. године
АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Константиновић, с.р.
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ОДЛУКА
О ПОСЛАНИЧКОЈ НАКНАДИ
(Пречишћени текст)
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право народног посланика у Народној скупштини на
накнаду трошкова за службена путовања због учешћа у раду на седницама Народне
скупштине и њених радних тела чији је члан, као и начин остваривања тог права.
Право из става 1. овог члана има и народни посланик који у раду седнице радног
тела учествује као предлагач акта или подносилац амандмана.
Члан 2.
Накнада из члана 1. ове одлуке састоји се од:
- накнаде трошкова за коришћење приватног аутомобила,
- накнаде трошкова за исхрану,
- накнаде трошкова за хотелски смештај.
Члан 3.
Народни посланик има право на накнаду трошкова за коришћење приватног
аутомобила у висини 15% од цене литра погонског горива по обрачунском километру, према
Листи удаљености пребивалишта народних посланика од Београда, која се налази у прилогу
ове одлуке и њен је саставни део.
Члан 4.
Када се седнице Народне скупштине Републике Србије и њених радних тела
одржавају два или више дана узастопно, право на накнаду трошкова за коришћење
приватног аутомобила у укупном износу признаје се народном посланику само за један
долазак и један повратак.
За остале дане из става 1. овог члана, право на накнаду трошкова за коришћење
приватног аутомобила признаје се народном посланику за удаљеност до 125 километара од
седишта Народне скупштине до места пребивалишта, тако да укупна километража за
долазак и повратак не може износити више од 250 км.
Народном посланику не признаје се право на накнаду трошкова за коришћење
приватног аутомобила за дане у које користи право на накнаду трошкова за преноћиште или
право на накнаду на име закупа стана.
Члан 5.
Народни посланик има право на накнаду трошкова за исхрану због учешћа у раду на
седницама Народне скупштине и њених радних тела чији је члан, у висини 5% просечне
месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Право на накнаду трошкова за исхрану у пуном износу народни посланик остварује
ако је учестовао у раду седнице Народне скупштине у току преподневног и поподневног
рада, а половину износа те накнаде ако је присуствовао само преподневном, односно само
поподневном раду седнице.
Народни посланик право на накнаду трошкова за исхрану због учешћа у раду на
седници радног тела Народне скупштине чији је члан, остварује у пуном износу.
Члан 6.
Народни посланик који нема пребивалиште на подручју града Београда, нити
обезбеђен стан у Београду, има право на хотелски смештај у дане одржавања седнице
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Народне скупштине Републике Србије и њених радних тела чији је члан, осим у хотелима
прве категорије (пет звездица), уз подношење одговарајућих рачуна служби за материјално финансијске послове.
Административни одбор Народне скупштине може да одлучи да се народном
посланику који нема пребивалиште у Београду и не користи право на хотелски смештај, на
лични захтев, исплати месечна накнада на име закупа стана у Београду, у укупном износу од
35.000 динара (урачунати сви трошкови коришћења стана - струја, телефон, комуналне
услуге...).
Ради остваривања права из става 2. овог члана народни посланик је дужан да
приложи оверени уговор о закупу стана.
Народни посланик који користи право из става 2. овог члана има право на накнаду за
одвојени живот од породице у износу 40% просечне месечне зараде по запосленом у
привреди Републике Србије према последњем коначном објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике, на дан исплате.
Породицу у смислу става 4. овог члана, чине брачни друг и малолетна деца која живе
у заједничком породичном домаћинству са народним послаником.
Народни посланик који користи право из става 2. овог члана не може да користи
права из члана 4. ове одлуке.
Члан 7.
Секретар Народне скупштине Републике Србије дужан је да најмање свака три
месеца обавештава Административни одбор о спровођењу ове одлуке.
Члан 8
Пречишћени текст Одлуке о посланичкој накнади објавиће се у Билтену.

Плате државних службеника и намештеника
Групе положаја
и називи звања
Виши саветник
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Референт
Млађи референт

Групе положаја
и називи звања
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Референт
Млађи референт

Основица за обрачун
и исплату плата
(16,370,00 дин. нето)
III
7,11
116,390,71
VI
3,96
64,825,20
VII
3,16
51,729,20
VIII
2,53
41,416,10
IX
2,03
33,231,10
X
1,90
31,103,00
XI
1,65
27,010,50
XII
1,55
25,373,50
XIII
1,40
22,918,00
(коефицијенти – државни службеници)
Платна
група

Платни
разред

Платна
група

Платни
разред

I
2,53
II
2,03
III
1,9
IV
1,5
V
1,2
VI
1
(коефицијенти – намештеници)
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17.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

У сазиву Народне скупштине од 11. Јуна 2008. године Административни одбор је на основу
овлашћења из члана 110. Пословника Народне скупштине (који је важио до 05. августа 2010.
године), односно члана 115. новог Пословника, донео укупно 161 одлуку о новчаном
кажњавању народних посланика. У циљу пружања подршке примени Националне стратегије
за смањење сиромаштва, Администартивни одбор је дана 5. марта 2009. године, донео
Одлуку 28 Број 02-724/09, којом је основан Фонд солидарности Народне скупштине ради
пружања помоћи социјално угроженим групама.

18.

СРЕДСТВА РАДА КОЈЕ КОРИСТИ НАРОДНА СКУПШТИНА

НЕПОКРЕТНОСТИ
Зграда Народне скупштине, краља Милана бр. 14
Оригинални пројекат зграде Народне скупштине у краља Милана бр. 14 израђен је 1948.
године а изградња је завршена крајем 1953. године. Зграду је пројектовао арх. Е. Азриел а
пројекат је израдио Пројектни завод Србије. Првобитни назив зграде био је Канцеларијска
зграда Председништва Владе Народне Републике Србије у Улици Маршала Тита 14. Прва
седница Народне скупштине у овој згради одржана је 20. марта 1954. године, док су у
периоду између 1945. и 1954. године седнице Народне скупштине одржаване у згради
данашњег Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића бр. 13.
У овој згради налази се 160 канцеларија, 3 одборске сале (на првом, трећем и петом спрату
по једна), једна велика и једна мала сала за одржавање седница Скупштине, сала Прес-а и
тзв. сала Председништва. Све сале су климатизоване. У погледу техничке опремљености,
зграда је опремљена компјутерима, штампачима, скенерима и факс апаратима, има интерну
телевизију и јединствену рачунарску мрежу која обухвата све објекте које користи Народна
скупштина, са непрекидном интернет конекцијом. Велика сала у којој су се до 31. марта 2009.
године одржавале седнице Народне скупштине, опремљена је електронским системом за
гласање и системом за симултано превођење.
РАДНЕ И ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
САЛЕ
ХОДНИЦИ
СТЕПЕНИШТА
МОКРИ ЧВОРОВИ
БИФЕИ
РЕСТОРАН
МАГАЦИН
ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

САЛЕ
Велика сала
Мала сала
Плави салон
Сала Прес-а

Фиксна
места
288
120
38
44

ПАРТЕР

ПОВРШИНА У м2
4569
883
2891
218
312
97
688
475
1251

УКУПНО:
Додатна
места
65
25
40
40

11.291
ГАЛЕРИЈА
Фиксна
Додатна
места
места
45
25
29
-
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Зграда је опремљена кабловско-дистрибутивним системом са on-line и интернет везом,
интранетом и кабловском телевизијом у свакој канцеларији. Народна скупштина има
аналогну телефонску централу у згради у краља Милана бр. 14 и дигиталну телефонску
централу у Дому Народне скупштине, Трг Николе Пашића бр. 13, а јединствен рад
телефонске мреже обезбеђује нова IP телефонска централа.
На основу Уговора о коришћењу пословних просторија у пословној згради у Београду, ул.
краља Милана бр. 16 – улаз Добрињска бр. 11, који је Народна скупштина закључила са
Економским институтом, Народна скупштина почев од 2003. године, користи и одређени број
канцеларија у приземљу, на међуспрату и првом спрату у овој згради.
Зграда Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића бр. 13
Здање данашњег Дома Народне скупштине Републике Србије подигнуто је у близини
места где је 30. новембра 1830. године одржана Велика народна скупштина, на којој је
прочитан Хатишериф турског султана о правима Срба и књазу Милошу потврђено право
наследног кнеза. Изградња скупштинског здања према пројекту архитекте Јована Иликића из
1901. године, почела је 1907. године, када је краљ Петар I Карађорђевић положио камен
темељац будућег Дома народног представништва. Зграда је завршена 1936. године а прво
заседање у новом здању одржано је 20. октобра исте године. Тада је то била Народна
скупштина Краљевине Југославије. Септембра 1939. године Скупштина је распуштена а за
време Другог светског рата у њој је била смештена окупациона цивилна управа за Србију. Од
завршетка рата, неколико наредних деценија у овој згради је било седиште Скупштине ДФЈ,
Скупштине ФНРЈ и Скупштине СФРЈ. Са распадом СФРЈ деведесетих година прошлог века,
ово здање постаје седиште Савезне скупштине СРЈ, односно седиште Скупштине државне
заједнице Србије и Црне Горе. Србија је постала самостална држава 5. јуна 2006. године
када ово скупштинско здање постаје Дом Народне скупштине Републике Србије.
Влада Републике Србије – Комисија за расподелу службених зграда и пословних
просторија, дана 6. јула 2006. године донела је Закључак 77 Бр. 361-3712/2006-001, којим се
распоређује на коришћење Народној скупштини, непокретност коју чини објекат у Београду,
Трг Николе Пашића бр. 13 (зграда бивше Скупштине СЦГ), са целокупном опремом и
средствима за рад која се налазе у објекту, у циљу обезбеђења пословног простора
неопходног за рада Народне скупштине. Истим закључком, Влада Републике Србије –
Комисија за расподелу службених зграда и пословних просторија, утврдила је да ће поред
непокретности горе наведене, Народна скупштина Републике Србије наставити са
коришћењем објекта у Београду, краља Милана бр. 14, који је до сада користила за
обављање послова из своје надлежности.
2
Дом Народне скупштине има површину од 13.400 м и састоји се од четири етаже:
сутерен, приземље, спрат и таван и у деловима међуетажа - испод сутерена, између
сутерена и приземља и између приземља и спрата. Овај објекат располаже са сто
канцеларија, четири одборске сале са комплетном конференцијском опремом, великом и
малом салом за пленарна заседања. Све сале су климатизоване. Зграда је опремљена
компјутерима, штампачима, скенерима и факс апаратима, има интерну телевизију и
рачунарску мрежу са непрекидном интернет конекцијом.
Библиотека која се налази на првом спрату Дома Народне скупштине, површине од
2
165 м , и садржи преко 60.000 књига.
РАДНЕ И ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
САЛЕ
ХОДНИЦИ И СТЕПЕНИШТА
МОКРИ ЧВОРОВИ
БИФЕИ
РЕСТОРАН
МАГАЦИН
ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

САЛЕ
Велика сала

Фиксна
места
326

ПАРТЕР

ПОВРШИНА У м2
2.047
1.795
3.880
284
284
395
892
3.820

УКУПНО:
Додатна
места
32

13.400
ГАЛЕРИЈА
Фиксна
Додатна
места
места
143
-
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Мала сала
Сала I у приземљу
Сала II у приземљу
Сала III на спрату
Сала IV на спрату

148
28
28
28
28

50
15
15
15
15

124
-

Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. године

-

322
43
43
43
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19.

ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Од јануара 2005. године завођење, евидентирање и архивирање документације у писарници
Народне скупштине врши се путем аутоматске обраде података.
У току је формирање електронске базе података у Архиви Народне скупштине.
Документација у поседу Народне скупштине се класификује на основу Листе категорија
регистратурског материјала са утврђеним роковима чувања, чијим протеком се безвредни
регистратурски материјал уништава.
Напомена: Свa актa насталa у раду скупштина претходних држава, као и акте настале у раду
других државних органа претходних држава у поседу Народне скупштине закључно са 2006.
годином, Народна скупштина предала је Архиву Југославије.
Документација од националног и културно-историјског значаја трајно се чува и даље сређује
и обрађује према правилима архивистике а ради њене заштите и стављања на увид научној,
стручној и широј јавности.
Најзаступљенији медиј на којем се чува документација Народне скупштине је папир. Уз то,
постоје и електронски документи као и стенографски и аудиомагнетни записи на којима су
забележене све седнице Народне скупштине као и највећи број седница њених сталних и
привремених тела.
По завршетку увођења система е-Парламента током 2013. године, Писарница и Архива
Народне скупштине формираће постепено електронску базу података, односно аката
насталих у раду Народне скупштине и њених радних тела.

20.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

У Народној скупштини Републике Србије чувају се регистратурски материјал и архивска
грађа настали у раду Народне скупштине.
У архиви се налази оригинална документација Народне скупштине и то:
Предлози и усвојени текстови устава;
Предлози и усвојени текстови уставних закона, закона, просторних планова и других
аката;
Амандмани на Устав, уставне законе и законе;
Декларације, резолуције, препоруке, одлуке, аутентична тумачења;
Записници са седница Народне скупштине, свих сталних и привремених радних тела
- са стенограмима или стенографским белешкама као саставним делом записника, у
складу са Пословником Народне скупштине;
Представке и предлози грађана;
Закључци, правилници, наредбе, упутства, извештаји, решења и рачуноводственокњиговодствена документација настала у раду Службе Народне скупштине.
Електронска евиденција активности народних посланика на седницама Народне
скупштине, која садржи податке о присуству народних посланика седницама, трајање
излагања посланика и чланова Владе на седницама Народне скупштине, као и
резултате гласања Народне скупштине.
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21.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА НАРОДНА СКУПШТИНА
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Народна скупштина омогући ће у начелу приступ свим информацијама које су настале у раду
или у вези са радом Народне скупштине и које се налазе у њеном поседу, уз одређена
ограничења:
1. Подаци о личности који су садржани у досијеима запослених а који се односе на
националну припадност, расу, језик, вероисповест, припадност политичкој странци,
синдикално чланство, здравствено стање, примање социјалне помоћи, жртву насиља, осуду
за кривично дело и сексуални живот, Народна скупштина, без пристанка запосленог, ове
податке неће доставити;
2. Записник са седнице која је била затворена за јавност;
3. Записник и стенографске белешке, односно обрађени тонски снимак који су саставни део
записника о раду на седници одбора, Народна скупштина ће доставити на захтев тражиоца
пошто записник буде усвојен од стране одбора;
4. Извештај о извршеним расходима за рад Народне скупштине са прегледом планираних и
остварених расхода за народне посланике и стручне службе, Народна сккупштина ће
доставити на захтев тражиоца пошто исти буде размотрен и усвојен од стране надлежног
одбора.
Овлашћено лице НЕЋЕ тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама
од јавног значаја ако би тиме: угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро
неког лица; угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење
за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење
пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање
и правично суђење; учинио доступним информацију или документ за који је прописима или
службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена,
пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег
би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене
законом који претежу над интересом за приступ информацији.
Овлашћено лице НЕЋЕ тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацији од
јавног значаја ако би тиме повредило право на приватност, право на углед или које друго
право лица на које се тражена информација односи, осим ако је лице на то пристало, ако се
ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се ради о
носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром на функцију
коју то лице врши, или ако се ради о лицу које је својим понашањем, а нарочито у вези са
приватним животом, дало повода за тражење инфомрације.
Овлашћено лице НЕ МОРА тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и
доступна у земљи или на интернету. У свом одговору на захтев, овлашћено лице ће
означити носач информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и када
тражена информација објављена.
Овлашћено лице НЕЋЕ тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама
од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног
значаја, нарочито у случају када се понавља захтев за истим или већ добијеним
информацијама или када би, због великог броја тражених информација била значајно
угрожена могућност Народне скупштине да испуни своје обавезе према другим тражиоцима.
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22.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА

Подношење захтева за приступ информацијама
Захтев за остваривање права на приступ информацијама може се поднети:
писаним путем на адресу: Народна скупштина, Београд, Краља Милана 14;
путем електронске поште: pristupinformacijama@parlament.rs;
телефаксом на број: 011/3222-799;
у писарници Народне скупштине, адреса: Трг Николе Пашића бр. 13 (канцеларија
22) и Краља Милана бр.14 (канцеларија 3).
Усмени захтев у вези са остваривањем права на приступ информацијама саопштава се у
записник у писарници Народне скупштине, Краља Милана бр. 14, соба бр. 3, при чему се
такав захтев уноси у посебну евиденцију.
Уколико се од овлашћеног лица тражи информација, увид или копија документа у
телефонском разговору, овлашћено лице може такво тражење сматрати усменим захтевом
за приступ информацијама али није у обавези то да учини, о чему обавештава тражиоца.
Захтев за приступ информацијама мора да садржи:
назив органа власти коме се подноси захтев;
податке који су важни за препознавање тражене информације;
име, презиме и адресу подносиоца захтева,по могућству број контакт телефона
(за физичко лице);
назив и седиште подносиоца захтева (за правно лице).
Подносилац захтева није обавезан да наведе разлоге због којих тражи приступ информацији
а у захтеву може предложити и начин на који ће Народна скупштина учинити информацију
доступном.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
ЗАХТЕВ
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја(„Сл. гласник РС“, Бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведног органа
захтевам:
□ обавештење да ли поседује тражену информацију;
□ увид у документ који садржи тражену информацију;
□ копију документа који садржи тражену информацију.
Начин достављања копије документа:
□ поштом;
□ електронском поштом;
□ факсом;
□ на други начин: _____________________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Навести што прецизнији опис информације која се тражи и друге податке
који ће олакшати проналажење тражене информације)

У ______________________,
_________ 2018. године

__________________________________
(Име и презиме подносиоца захтева)
__________________________________
(Адреса)
__________________________________
(други подаци за контакт)
__________________________________
(Потпис)

Н а п о м е н а:
1. У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите;
2. У кућици означити начин достављања копије докумената;
3. Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања желите

_____________________________________________________________________________________
Краља Милана 14, Трг Николе Пашића 13, 11000 Београд; тел: 011/3026-446;
011/3026-067; факс: 011/3222-799; www.parlament.rs, e-mail: pristupinformacijama@parlament.rs
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