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Обавеза давања података темељи се на члану 26, а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe непотпуних  
и нетачних података на члану 52 Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 
 

Пословно име                          
                              

Матични број          Јединствени број буџетског корисника        
                              

ПИБ            Директни буџетски корисник ДА 1  НЕ 2 
                              

Шифра делатности по КД                        
                              

Улица и број (стварно седиште)                      
                              

Место          Општина                
                              

Контакт особа                          
                              

Број телефона         Имејл       @       
 
 
 
 
 Табела 1.  ПРИХОДИ 

Из „Извештаја о извршењу буџета“,  колона број 5 
Ред. 
бр. 

Приходи по изворима 
ознака ОП износ у хиљадама РСД 

1. Приходи из буџета 5101  

2. Трансфери између организација обавезног соц. осигурања 5100  

3. Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 5099  

4. Приходи од продаје добара и услуга 5075  

5. Текуће донације 5059 + 5062  

6. Текући трансфери од других нивоа власти 5065  

Други приходи  5068 + 5080 + 5087  

7.1 Од тога: камате 5069  

7. 

7.2 Од тога: закуп непроизведене  имовине 5073  

8. Мешовити и неодређени приходи и меморандумске ставке 5090 + 5093  

9. Примања од продаје нефинансијске имовине 5104  

10. УКУПНО збир од ред. бр. 1 до 9  
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  Табела 2.  РАСХОДИ 

Из „Извештаја о извршењу буџета“,  колона број 5 
Ред. 
бр. Расходи по намени 

ознака ОП износ у хиљадама РСД 

1. Расходи за запослене1) 5172  

 1.1 Од тога: социјална давања запосленима  5181  

 1.2 Од тога: социјални доприноси на терет послодавца 5175  

2. Трошкови пореза 5327  

3. Пословни расходи 5194 + 5328  

4. Новчане казне 5329 + 5330  

5. Текуће субвенције 5280 + 5283 + 5286 + 5289   

6. Текуће донације, дотације и трансфери  збир редова  6.1, 6.2 и 6.3  

 6.1 Текуће донације и дотације страним владама и 
међународним организацијама 

5293 + 5296  

 6.2 Текући трансфери осталим нивоима власти и текуће 
дотације организацијама обавезног соц. осигурања 

5299 + 5302  

 6.3 Остале текуће дотације и трансфери 5305  

7. Накнаде за социјалну заштиту из буџета  5312  

8. Дотације невладиним организацијама 5323  

9. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 5254  

10. Амортизација и употреба средстава за рад 5239  

11. Издаци за  нефинансијску имовину 5339   

12. УКУПНО збир од ред. бр. 1 до 11  

13. ОСТАТАК (+ или -) 
=табела 1, ред. бр. 10  
- табела 2, ред. бр. 12 

 

      1)  Треба уписати износ у складу са одговарајућом ознаком ОП из завршног рачуна. Ова ставка не представља збир ставки                  
1.1 – Социјална давања запосленима, и 1.2 – Социјални доприноси на терет послодавца.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХВАЛА  НА  САРАДЊИ !  
 
  
У ____________________________ Потпис одговорног лица 
  
  
Датум ______________ 2013. год. 

(М.П.) 

 

ПРИМЕДБЕ И НАПОМЕНЕ: 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА 

Основне напомене 

На основу Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09), Републички завод за статистику 
овлашћен је да, путем извештаја КГИ-03, спроведе статистичко истраживање за кориснике буџетских средстава.  

Извештајима КГИ-03 прикупљају се подаци о приходима и расходима у 2012. години. Истраживањем су 
обухваћени сви директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике, односно локалне управе и 
организације обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора. 

Организације код којих су у току године настале статусне или структурне промене попуњавају обрасце на начин на 
који састављају завршни рачун. Посебни извештаји попуњавају се за следеће периоде:  

а) од почетка године до момента статусне промене и  

б) од момента статусне промене до краја године.   

Подаци који се у ове извештаје преносе из „Извештаја о извршењу буџета“ или књиговодствене евиденције  
односе се на одговарајуће периоде пословања за које се извештаји подносе.    

У обрасцима су дате ознаке ОП из „Извештаја о извршењу буџета“, на основу којих треба попуњавати образац. 
Податке треба уписивати читко, у хиљадама РСД. 

Приходи 

У табели 1, Приходи, врсте прихода исказане су по изворима.  

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су приходи које корисник буџетских средстава добија директно из средстава буџета.  

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА су приходи које корисник 
буџетских средстава остварује преко организација обавезног социјалног осигурања (Републички завод за пензијско и 
инвалидско осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање). 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ представљају средства која се из буџета 
трансферно преносе до крајњег корисника. 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА су сви приходи остварени давањем у закуп добара у државној 
својини, приходи остварени обављањем делатности и продајом добара и услуга.  

ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ представљају неповратна средства која корисници буџетских средстава добијају као помоћ 
од страних влада или међународних организација и која се користе за финансирање појединих намена или редовне 
делатности. 

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ представљају неповратна средства која корисници буџетских 
средстава добијају од других нивоа власти за финансирање појединих намена или редовне активности.  

ДРУГИ ПРИХОДИ обухватају приходе од имовине (финансијске и нефинансијске), новчане казне и одузете 
имовинске користи, и добровољне трансфере од физичких и правних лица.  

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ представљају приходе који се не могу предвидети и нису обухваћени 
ниједном напред наведеном ставком, а МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ представљају приходе које буџетски корисник 
наплаћује од фондова дечије заштите и здравственог осигурања на име накнада боловања преко 30 дана, 
породиљског одсуства и боловања инвалида друге категорије.  

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ представљају средства остварена продајом 
нефинансијске имовине (основних средстава, залиха, драгоцености, земљишта, подземних блага, шума или вода). 
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Расходи  

 У табели 2, Расходи, подаци о расходима исказују се по намени, и то:   

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ представљају трошкове на основу обрачунатих трошкова зарада, накнада зарада и 
осталих личних расхода. Ови расходи се исказују у бруто износу. Ставке СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА и 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА представљају само део укупних расхода за запослене. 

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА обухватају обавезе на основу разних врста пореза (на имовину, царине, акцизе, итд.). 

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ обухватају редовне трошкове пословања (трошкови материјала, текућих поправки и 
одржавања, путовања и сл.) и обавезне републичке, покрајинске, општинске и судске таксе. 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ обухватају новчане казне које се плаћају по разним основама. 

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ представљају бесповратан пренос средстава који се врши у циљу подстицања 
производње и пружања услуга. 

ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ представљају средства која извештајна јединица бесповратно 
даје страним владама или међународним организацијама као помоћ у случају ванредних догађаја, средства која се 
трансферишу осталим нивоима власти и организацијама  обавезног социјалног осигурања, као и остале неразврстане 
текуће донације, дотације и трансфере.  

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА представљају социјална давања домаћинствима (у новцу или 
натури), на основу болести, инвалидности, породиљског одсуства, незапослености, итд. 

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА представљају пренос средстава (у новцу или натури) разним 
непрофитним институцијама (Црвени крст, спортске и омладинске организације, верске заједнице, удружења грађана и 
сл.). 

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА обухватају расходе на основу камата на домаће и 
стране кредите и камата на основу активираних гаранција, као и пратеће трошкове задуживања. 

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД представља обрачунату вредност утрошених основних 
средстава као резултат пословања и њиховог застаревања у току обрачунског периода.  

ОСТАТАК представља разлику између укупно приказаних прихода и расхода. То је рачунски изведен податак који 
може бити позитиван или негативан, и који се не мора поклапати са резултатом пословања исказаним у завршном 
рачуну.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику 
www.stat.gov.rs 

 


