
5. Сесија: Процес буџетирања, спровођење и 
праћење 

5.1.Процес буџетирања и усклађивања износа из 
акционих планова са годишњим буџетима земље 
кандидата (ПФЕ обрасцима за Министарство 
финансија), и примери 

5.2.Спровођење и праћење акционих планова у 
делу који се односи на извештавање о трошењу 
јавних средстава и средстава Европске уније 
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5.1.Процес буџетирања и усклађивања износа из акционих 
планова са годишњим буџетима земље кандидата (ПФЕ 

обрасцима за Министарство финансија), и примери 

  

 

• Процес буџетирања акционих планова је 
релативно једноставан поступак  уз  претходне 

добре припреме 



Пример 1. 

Бр. 
акт. 

Активност Носиоци Рок 

Финансијски ресурси 

Опис квалитативних елемената 

Износ 
у € (1€=123 

РСД) 
у РСД 

1. 

Усвајање  
закона 

о изменама 

и 
допунама 

закона... 

Министар

ство 
правде 

2018.г. 

 Опис: м.радна 
група - ради дуже 
(до 30 дана), у 2018.г. 

 Обрачун: Станд. методологија: 
501 €* 30 дана=15.030 €+остали 

трошкови 
(робе и услуге –ПФЕ – 15% од 

обрачуна за плате )=2.255 €, 

што је 15030 €+2255 €=17.285 € 
 податак за ПФЕ образац: 

41 – расходи за запослене – 

15.030 € - у 2018.и 
42 – Робе и услуге - 2.255 € - у 

2018.г. 

Буџет 

Републике 

Србије - 17.285 

€ у 2018.г. 
Буџет 

Републике 

Србије - 

2.126.055 РСД 

у 2018.г. 



Пример 2. 

Бр. 
акт. 

Активност Носиоци Рок 

Финансијски ресурси 

Опис квалитативних елемената 
Износ 

у € (1€=123 РСД) 
у РСД 

1. 

Израда 

измена и 
допуна 

подзаконск

их 
аката у вези 

са 
изменом 

Закона..... 

Министа

рство 
правде 

2018.г. 
и 

2019.г 

 Опис: 3 запослена са високом шк. спремом и 1 

запослени са средњом шк. спремом - 20 дана у 

2018 и 10 дана у 2019.г 
 Обрачун: Станд. методологија: 
 2018.година: 
- ВСС: 3*20 д.*37€=2.220 € + 15% (O.h) 333€=2.553€ 
- ССС: 1*20д.*24 €=480€ +15% (O.h) 72 €=552€, 
 2019.година: 
- ВСС: 3*10 д.*37€=1.110€ + 15% (O.h) 167€=1.277€ 
- ССС: 1*10 д.*24 €=240€ +15% (O.h)36€=276€, 
 Укупно 2018 и 2019=4.050 €+608€=4.658 €, и то: 
- плате: 2.220€+1.110€=3.330 € (ВСС) +(480€+240€)= 

720€( ССС) = укупно 4.050 € ; 
- (O.h) робе и услуге:333€+72€+167€+36€= 608€ 
 податак за ПФЕ образац: 
41 – расходи за запослене – 2700€ - у 2018.и 1350€ у 

2019. 
42 – Робе и услуге (O.h) - 405€ - у 2018.г. и 203€ у 2019.г 

Буџет Републике 

Србије, укупно 

4.658 €, у 2018.г. 

3.105€ и 1.553€ у 

2019.г. 
Буџет Републике 

Србије – укупно 

572.934 РСД, у 

2018.г. 381.915 

РСД и 191.019 

РСД у 2019.г. 



Пример 3. 

Бр. 
акт. 

Активнос

т 
Носиоци Рок 

Финансијски ресурси 

Опис квалитативних елемената 
Износ 

у € (1€=123 РСД) 
у РСД 

1. 

Анализа 

постојећег 

ИКТ 

система у 

погледу 

хардвера, 

софтвера, 

постојећег 

квалитета 

података... 

Министарство 
правде 

2018.г. 

 ОПИС: Буџет Републике 

Србије 
-Износ непознат у овом 

моменту, 
а биће познат након 

израде анализе, 
до краја 2017.г. 

- Буџет Републике Србије - 

Износ непознат у овом 

моменту, а биће познат 

након израде анализе; 
- Средства из ЕУ извора - 

непознато у овом моменту- 

аплицирати до краја 2017. 

године 



Пример 4. 

Бр. 
акт

. 
Активност Носиоци Рок 

Финансијски ресурси 

Опис квалитативних елемената 
Износ 

у € (1€=123 РСД) 
у РСД 

1. 

Развој 

система 

надзора 

квалитета 

сталне и 

специјализ

оване 

обуке... 

Министар

ство 
правде 

2018.г. 
2019.г 
2020.г 

 Опис:122 запослена , по 1 обука 

годишње, 1 дан обуке, Буџет РС 

30%, Средства ЕУ 70% 
 Обрачун: Станд. методологија: 
1 година: 
122/30 учесника=4 групе 

учесника*300€=1.200 €+122*13€ 

(остали трошкови по учеснику)=1.586€, 

укупно 1.200€+1.586€=2.786€ 
2018. г.-2786€ 
2019. г.-2.786€ 
2.020.г.- 2.786€, што је укупно 8.358€ 
 податак за ПФЕ образац: 
42 – Робе и услуге - 836€ (102.828 РСД) 

- у 2018.г. 836€ (102.828 РСД) у 2019.г и 

836€ (102.828 РСД) у 2020.г. 

- Буџет Републике Србије-30%, 

укупно 2.507€, од чега по 836€ 

од 2018. до 2020г. 
- Средства ИПА 2014 - 

Twinning Program - 70%, 

укупно 5.851€, од чега по 

1.950€ од 2018. до 2020г. 
- Буџет Републике Србије, 

укупно 308.361 РСД, од чега по 

102.787РСД од 2018. до 2020г. 
- Средства ИПА 2014 - 

Twinning Program - 70%, 

укупно 5.851€, од чега по 

1.950€ од 2018. до 2020г. 
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5.2.Спровођење и праћење акционих планова у 
делу који се односи на извештавање о трошењу 
јавних средстава и средстава Европске уније 

 



5.2.Спровођење и праћење акционих планова у делу који се 
односи на извештавање о трошењу јавних средстава и средстава 

Европске уније 

• Спровођење и праћење реализације акционих 
планова  веома важан процес  

 

• Овај  процес има своја правила и принципе који 
се морају поштовати, како би се несметано 
одвијао процес напретка у области за коју је 
акциони план припреман, па ова тема, због 
комплексности захтева посебну анализу и 
презентацију. 

 



Национална обука 

 

 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ 


