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Уводне одребе 

Развојна агенција Србије (даље: РАС) основана је Законом о улагањима („Службени 

гласник РС”, бр. 89/2015 – даље: Закон), ради обављања развојних, стручних и 

оперативних послова подстицања и реализације директних улагања, промоције и 

повећања извоза, развоја и унапређења конкурентности  привредних субјеката, угледа 

и развоја Републике Србије у области привреде и регионалног развоја. У складу са 

одредбама Закона о улагањима РАС је преузео све правне послове, осим уговора о 

раду, предмете, опрему, средства за рад, архивску грађу и регистраторски материјал 

Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални 

развој.  

На оснивање и рад РАС примењује се Закон о јавним агенцијама („Службени гласник 

РС“ бр. 18/2005 и 81/2005-испр.)   

У складу са Законом и Статутом, РАС:  

1) сарађује са државним органима и организацијама и носиоцима јавно правних 

овлашћења, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, ради 

обезбеђивања услова за примену Закона и других прописа којима се уређују питања од 

значаја за унапређење привредног развоја и улагања; 

2) прати примену Закона и предлаже одговарајуће мере;  

3) учествује у припреми и спроводи програме и пројекте привредног и регионалног 

развоја; 

4) врши анализе и обезбеђује податке и информације за потребе унапређења политике 

привредног и регионалног развоја; 

5) врши акредитацију регионалних развојних агенција; 

6) обавља стручне и административно-оперативе послове у вези са пројектима 

привлачења директних инвестиција и улагања и прати њихову реализацију у складу са 

законом и прописима; 

7) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења извозних активности 

привредних субјеката; 

8) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења положаја, активности и 

конкурентности малих и средњих привредних субјеката и предузетника; 

9) води Централизовани информациони систем за пословну интелигенцију који 

обједињује релевантне податке органа власти, од значаја за израду анализа и студија у 

области привредног и регионалног развоја; 

10) води евиденцију улагача од посебног значаја и улагача од регионалног значаја; 
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11) предлаже, координира и спроводи активности стратешког маркетинга привредних 

потенцијала и угледа Републике Србије; 

12) пружа стручну и саветодавну подршку привредним друштвима и предузетницима; 

13) припрема и реализује програме едукације инструктора и консултаната за потребе 

развоја привредних друштава и предузетништва;  

14) извршава и координира спровођење шеме и индивидуалне државне помоћи за 

подстицање директних инвестиција; 

15) обезбеђује услове за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из 

међународне развојне помоћи; 

16) прати и анализира услове улагања и привредне услове на појединачним тржиштима 

и у појединачним секторима и даје предлоге за њихово унапређење; 

17) остварује сарадњу у области улагања и прикупља информације о стању улагања у 

другим државама; 

18) води посебне евиденције у складу са Законом; 

19) води поступак против функционера у коме се одлучује да ли постоји повреда 

Закона о чему доноси одлуку; 

20) предлаже давање државне помоћи, у складу са Законом и прописима о контроли 

државне помоћи. 

21) организује и вршу издавачку делатност у складу са својим делокругом; 

22) обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом. 

Послове под тачком 5., 9., 10. и 18. овог члана Агенција обавља као поверене послове. 

1. Финансирање рада РАС 

 

Извори финасирање рада РАС су: 

1. Буџет Републике Србије, 

2. Међународне донације које се односе на реализацију пре свега: Подршка развоју 

приватном сектору у јужној и југозападној Србији (даље: PSD-USAID) финансиран од 

стране УСАИД. 

3. Сопствени приходи: 

 Наплаћене услуге за послове из надлежности РАС. У 2016. години су остварени 

од привредних субјеката за учешће на међународним сајмовима,  

 учешће у сталним трошковима (струја, вода, грејање) од стране Агенције за 

привредне регистре (даље: АПР) , Регионалне агенције за развој источне Србије 

„РАРИС“ доо (даље: РАРИС), по основу Споразума о сарадњи. 
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Финансијски извештај РАС садржи преглед стање имовине, готовинских еквивалената, 

потрживања и обавеза на дан 31.12.2016. године, као и преглед реализованих прихода и 

расхода РАС у 2016. години. Према курсној листи Народне банке на дан 30.12.2016. 

године, број 253 званични, закључни, средњи курсеви примењивани за прерачун 

девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били: 

Шифра валуте Назив земље Ознака валуте Важи за 2016. 

978 Evropska monetarna unija EUR 1 123,4723 

840 SAD USD 1 117,1353 

756 Švajcarska CHF 1 114,8473 

 

БИЛАНС СТАЊА РАС (на дан 31. децембар 2016. године) 

ОПИС Износ  (у хиљадама дин.) 

АКТИВА   

   А. СТАЛНА ИМОВИНА  41.754 

         Нематеријална имовина 1.373 

        НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 40.381 

         Земљиште 400 

         Некретнине 31.290 

         Постројења и опрема 8.691 

   Б. ОБРТНА ИМОВИНА  1.189.494 

       I. Плаћени аванси 47.217 

        КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА,        ПЛАСМАНИ 

И ГОТОВИНА  1.142.277 

     1. Потраживања из пословања 731 

2. Остала потраживања 2.900 

     3. Готовински еквиваленти и готовина 1.111.336 

    4. Активна временска разгарничења 27.310 
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   Д. УКУПНА АКТИВА  1.231.248 

 ПАСИВА   

   А. ОСТАЛИ КАПИТАЛ  54.125 

   I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 15.142 

   II. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 38.983 

   Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ  0 

   III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  1.177.123 

     1. Обавезе из пословања 1.903 

     2.Обавезе према запосленима 22 

    3. Пасивна временска разграничења 1.175.198 

   В. УКУПНА ПАСИВА  1.231.248 

 

Нето вредност нематеријалне имовине  у износу од 1.373 хиљада динара представља 

набавку и надоградњу неопходних софтверских апликација као што су ЦМР база, 

софтвер за писарницу, рачуноводствени софтвер и сл. 

Износ од 8.691 хиљада динара представља нето вредност опреме Развојне агенције 

Србије која се највећим делом састоји од опреме преузете од Агенције за страна 

улагања и Националне агенције за регионални развој. Углавном се ради о старој и 

дотрајалој опреми а нето вредност од 8.691 хиљада динара највећим делом чини 

неотписана вредност  аутомобила, укупно их је 9. (девет). 

Износ од 31.290 хиљаде динара представља неотписану вредност   зграде у Зајечару а 

износ од 400.хиљаде динара представља вредност земљишта у Зајечару. 

Плаћени аванси у укупном износу од 47.217 хиљаде  динара  представљају уплате   

акредитованим регионалним агенцијама (укупно четири) које учествују на реализацији 

PSD-USAID пројекта (41.250 хиљаде динара динара). Уплате су извршене на основу 

Анекса уговора са посебног рачуна за донације, у овом случају PSD-USAID рачун. 

Преостали износ од 5.967 хиљаде динара највећим делом обухвата  износ авансне 

уплате за набавку планиране рачунарске опреме и лиценци (4.311 хиљаде динара) која 

је достављена у јануару 2017. године. 

Потраживања у износу од 731 (у хиљадама динара у билансу стања), обухватају 

потраживања од купаца-учесника на међународним сајмовима и корисника услуга 
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РАС, потраживања по основу  активиране менице за Програм подршке иновативним 

брзорастућим МСП из 2012. године у износу од 540 хиљаде  динара. 

Готовински еквиваленти и готовина у износу од 1.111.336 хиљаде динара представљају 

средства на свим динарским подрачунима РАС (укупно 11 код Управе за трезор), 

девизним рачунима (укупно 4 код Народне банке Србије) и у благајни РАС. 

Активна временска разграничења у износу од 27.310 хиљада динара највећим делом 

представљају унапред плаћене трошкове сајмова у иностранству (PRODEXPO, 

HANOVER MESSE, FORLD FOOD, SIAL, MOSTBUILD). Да би РАС уопште могао да 

реализује једну од својих активности а то је представљање домаћих привредника на 

међународним сајмовима, потребно је да унапред резервише и плати сајамски простор. 

 

Основни и остали капитал у износу од 15.142 хиљаде динара представља наслеђену 

билансну позицију Националне агенције за регионални развој и нераспоређена добит 

ранијих година  у износу од 38.982 хиљаде динара представља добит ранијих година 

СИЕПА И НАРР. 

 

Обавезе у износу од 1.903 хиљаде динара представљају обавезе према добављачима за 

услуге мобилне и фиксне телефоније, електричне енергије, централног грејања и сл.  

Пaсивна временска разграничења у износу од 1.175.198 хиљаде динара представљају 

одложене приходе и донације на конту 495 и то у следећим износима: 

(у хиљадама динара) 

Назив Износ 

Одложени приходи - Буџет Републике Србије за 2016. годину 872.876 

Одложени приходи –пренети приходи за реализацију програма 

НАРР, наследио РАС (CBC)  

57.778 

Одложени приходи - ССУ 2016 27.795 

Одложени приходи – Опрема 2016 16.822 

Одложене донације - ЕЕН 28.326 

Одложени приходи - Локална конкрентност 2016. 136 

Одложени приходи - Програм стандардизованог сета услуга за 

мала и средња предузећа и предузетнике које се реализују 

преко АРРА у 2016. години 

32 

Одложене донације PSD-USAID 140.143 

Одложени приходи - Некретнина у Зајечару 31.290 

Укупно 1.175.198 
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Средства која су на одложеним приходима и донацијама су наменски опредељена 

средства и не могу се употребити без Решења Владе о давању сагласности на 

Финансијски план РАС за будуће периоде. 
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Гр. ПРИХОДИ 
Планирани 

приходи 

Остварени приходи 

(пренос средстава 

из буџета 

Републике или 

уплата донатора-

позиција 495) 

Реализовани 

приходи –

финансирани 

трошкови у 2016 

(позиције 

640,641,650,670) 

Резервисања -

приходи који се 

преносе у 2017. 

годину  

(ПВР у билансу 

стања) 

1 2 3 4 5 6=4-5 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.063.816.919,27 2.491.723.862,17 1.347.815.852,67 1.143.908.009,50 

640 
Приходи од премија, 

субвенција дотација (I+II) 
1.887.858.395,68 2.269.435.359,06 

 

1.293.996.561,24 975.438.797,82 

I 

I Приходи из буџета 

Републике- текућа година 

(I1.+I2) 

1.396.250.000,00 1.781.870.677,69 

 

881.031.757,24 900.838.920,45 

I1 
I1. Приходи из буџета 

Републике-буџет РАС 2016 
797.000.000,00 1.217.000.000,00 

 

344.123.665,38 872.876.334,62 

I2 

I2. Приходи из буџета 

Републике- програми МП 

2016 

599.250.000,00 564.870.677,69 

 

536.908.091,86 

 
27.962.585,83 

II 

Приходи из буџета 

Републике –резервисана 

средства из 2015 

491.608.395,68 487.564.681,37 

 

412.964.804,00 74.599.877,37 
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Гр. ПРИХОДИ 
Планирани 

приходи 

Остварени приходи 

(пренос средстава 

из буџета 

Републике или 

уплата донатора) 

Реализовани 

приходи –

финансирани 

трошкови у 2016 

(позиције 

640,641,650,670) 

Приходи који се 

преносе у 2017. 

годину  

(ПВР у билансу 

стања) 

1 2 3 4 
5 6=4-5 

641 
Приходи од условљених 

донација 
172.855.908,32 189.990.104,61 

 

49.846.880,35 140.143.224,26 

659 
Приходи од рефундације 

трошкова 
 1.186.996,79 

 

1.186.996,79 0,00 

670 Остали приходи 1.854.400,00 1.695.193,56 1.695.193,56 0,00 

 

Рефундација накнаде 

зараде за време 

породиљског одсуства 

1.248.215,27 0,00 

 

0,00 0,00 

495 
Приходи од стављања 

непокретности у употребу 
 

 

32.210.678,92 

 

921.026,07 

 

31.289.652,85 

495 

Одложени приходи-

пренета средства по 

програму ЕЕН 

28.017.397,12 29.416.208,14 

 

1.090.220,72 28.325.987,42 

 Финансијски приходи   
3.835,81 

 

  

I 

 

 

УКУПНО ПРИХОДИ 

 

2.091.834.316,39 2.523.934.541,09 

 

1.348.740.714,57 

 

1.175.197.662,35 
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 Планирани расходи 

Реализовани 

приходима из 

буџета-редован 

приход 

Мере министарства 

привреде, донације, 

остали приходи, 

рефундација 

трошкова 

Укупно расходи 

1 2 3 4 5 6=4+5 

 РАСХОДИ     

511 
Трошкови осталог 

материјала 
1.789.306,00 1,412.900,70 

 

0,00 1,412.900,70 

512 Трошкови горива и енергије 5.532.362,44 4.449.329,27 1.197.969,37 5.647.298,64 

513 Трошкови резервних делова 780.915,05 676.701,18 52.363,52 729.064,70 

520 
Трошкови зарада и накнада 

зарада (бруто) 
85.331.830,00 77.402.231,49 

0,00 
77.402.231,49 

 

Уштеда по основу закона о 

привременом утврђивању 

основица 

8.751.430,00 8.514.052,84 

0,00 

8.514.052,84 

 Боловање преко 30 дана 1.248.215,27 990.036,97 
0,00 

990.036,97 

521 
Troшкови доприноса на 

терет послодавца 
15.274.397,57 13.860.224,13 

0,00 
13.860.224,13 

522 
Трошкови накнада по 

уговорима о делу 
4.881.405,25 0,00 

 

2.824.790,09 2.824.790,09 
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 Планирани расходи 

Реализовани 

приходима из 

буџета-редован 

приход 

Мере министарства 

привреде, донације, 

остали приходи, 

рефундација 

трошкова 

Укупно расходи 

1 2 3 4 5 6=4+5 

523 
Трошкови уговора о 

ауторском делу 
500.000,00 500.000,00 

 

0,00 500.000,00 

524 

Трошкови накнада по 

уговорима о привременим и 

повременим пословима 

870.000,00 837.385,48 

0,00 

837.385,48 

526 
Накнаде члановима 

управног одбора 
3.839.664,00 3.840.208,92 

0,00 
3.840.208,92 

529 
Остали лични расходи и 

накнаде 
11.908.819,14 4.009.107,40 

 

567.259,34 4.576.366,74 

530 
Трошкови услуга на изради 

учинака 
1.000.000,00 775.462,14 

 

630.042,60 1.405.504,74 

531 
Трошкови транспортних 

услуга 
3.335.381,65 2.911.281,99 

 

12.663,00 2.923.944,99 

532 Трошкови одржавања  5.671.288,31 5.180.200,34 663.360,94 5.843.561,28 

533 
Закупнина канцеларијског 

простора 
12.623.677,62 12.270.793,98 

 

0,00 12.270.793,98 
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 Планирани расходи 

Реализовани 

приходима из 

буџета-редован 

приход 

Мере министарства 

привреде, донације, 

остали приходи, 

рефундација 

трошкова 

Укупно расходи 

1 2 3 4 5 6=4+5 

534 Трошкови сајмова 62.374.411,40 23.688.334,91 1.847,81 23.690.182,72 

535 
Трошкови  рекламе и 

пропаганде 
4.454.491,32 116.640,00 

 

0,00 116.640,00 

539 Трошкови осталих услуга 3.138.116,00 2.630.092,70 6.989,20 2.637.081,90 

540 Трошкови амортизације 0,00 4.984.823,29 1.646.126,81 6.630.950,10 

550 
Трошкови непроизводних 

услуга 
1.809.030.459,67 170.283.401,42 

 

994.208.554,21 1.164.491.955,63 

551 
Трошкови организације 

догађаја и репрезентације 
3.053.633,21 1.592.788,83 

 

567.485,00 2.160.273,83 

552 
Трошкови премије 

осигурања 
570.000,00 374.025,59 

 

1.880,00 375.905,59 

553 Трошкови пл. промета 3.359.511,26 600.527,40 2.230.487,26 2.831.014,66 

554 Трошкови чланарина 24.000,00 7.020,00 0,00 7.020,00 

555 Трошкови пореза 500.000,00 359.658,05 0,00 359.658,05 
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 Планирани расходи 

Реализовани 

приходима из 

буџета-редован 

приход 

Мере министарства 

привреде, донације, 

остали приходи, 

рефундација 

трошкова 

Укупно расходи 

1 2 3 4 5 6=4+5 

559 
Остали нематеријални 

трошкови 
2.492.765,71 1.229.741,11 

 

5.230,00 1.234.971,11 

562 Расходи камата 20.000,00 2.498,86 0,00 2.498,86 

563 
Остале негативне курсне 

разлике 
30.000,00 20.726,40 

0,00 
20.726,40 

570 
Губици по основу 

расходовања опреме 
0,00 420.484,24 

0,00 
420.484,24 

577 
Казне, пенали и надокнаде 

штете 
200.000,00 182.985,78 

0,00 
182.985,78 

 Укупно расходи 2.052.586.080,87  

344.123.665,38 

 

1.004.617.049,15 

 

1.348.740.714,53 



 

ПРИХОДИ 

 

 

 640  Приходи из буџета Републике Србије у износу од 797.000.000,00 динара  

реализовани су са раздела Министарства привреде, економска класификација 

474, функција 424. 

 

 

 

 Средства у износу од 420.000.000,00 динара  реализована су у складу са 

Решењем Владе о употреби средстава  текуће буџетске резерве, број Решења 05 

број 400-12386/2016 од 26. децембра 2016. године. У тачки 7, став 2 Решења на 

Програму 1509-Подстицаји развоју конкурентности привреде, функција 410-

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Пројекат 

4002-Подршка развоју предузетништва, апропријација економска класификација 

451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и 

Уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција која је 

усвојена на седници Владе РС 29.12.2016. године, 05 број 12645/2016. 

 

Табеларни приказ остварених прихода из буџета: 

 

Приходи 

из 

буџета 

2016 

Планирани 

приходи  

Пренос из 

буџета 
Реализовани  

Oдложени 

приходи 

31.12.2016. 

Средства 

дефинисана 

Финансијским 

планом 2017 

Ек. 

класиф. 

424  

797.000.000,00 1.217.000.000,00 344.123.665,38 872.876.334,62 861.615.154,61 
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 Средства у износу од 861.615.154,61 динара су резервисана за реализацију следећих 

програма:  

Пројекти 
Укупно планирана 

средства у 2016. 
Реализација 2016. 

Реализација у 2017 

години. 

Подршке 

почетиницима за 

започињање посла 

START-UP 

 

89.155.464,00 

 

73.831.985,00 15.323.479,00 

Подршка пословној 

институционалној 

инфраструктури  

 

130.000.000,00 

 

52.119.024,39 

 

77.880.975,61 

Подршка даљем 

развоју ММСПП и 

задруга у 2016  

 

57.500.000,00 
13.015.750,00 44.484.250,00 

Програм 

интернационализације 

 

326.000.000,00 

 

22.073.550,00 

 

303.926.450,00 

Приходи ТБР-Уредба о 

условима и начину 

привлачења директних 

инвестиција 

 

420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 

Укупно 1.022.655.464,00 161.040.309,39 861.615.154,61 

 

Напомена: Остатак средстава у износу од 11.261.180,01 динара су неутрошена средства 

остварена уштедама РАС на позицијама зарада, службених путовања, промоције и 

издаваштва. Ова средства ће се вратити у буџет Републике чим на овај извештај Влада 

Републике да сагласност.  

 

640 Приходи из буџета Републике – програми Министарства привреде (даље: МП) за 

2016. годину односе се на реализацију следећих Мера Министарства привреде: 

mailto:office@ras.gov.rs
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 Мере Министарства привреде 

Износ 

додељених 

средстава у 

динарима 

(пренето РАС) 

Реализовани 

износ средстава  

до 31.12.2016. 

године 

Средста  

која  

се распоређују  

у 2017. години 

1 
Програм подршке МП за набавку 

опреме у 2016 
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 

2 

Програмa стандардизованог сета 

услуга за ММСПП у 2016. години 

који се реализује преко АРРА  

41.250.000,00 13.455.337,90 27.794.662,10 

3 
Програмa стандардизованог сета 

услуга за АРРА у 2016. години 
23.349.301,69 23.317.295,58 32.006,11 

4 
Мера јачања регионалне  

конкурентности 
271.376,00 135.458,38 135.917,62 

 Укупно 564.870.677,69 536.908.091,86 27.962.585,83 

Износ од 27.794.662,10 динара резервисан је за коначну реализацију програна ССУ за 

2016. годину а тек након валидације извештаја извршених услуга са новембар и 

децембар месец. Валидацију обавља Министартсво привреде. Износ од 32.006,11 динара 

је износ неутрошених средстава након коначне реализације мере ССУ за АРРА за 2016. 

годину и цео износ ће се вратити у буџет Републике. Износ од 135.917,62 динара 

представља обавезу према АРРА Бачка и АРРА Југоисточне Србије за исплату након 

коначног извештаја о реализацији Мере повећања локалне конкурентности. 

640  Приходи из буџета Републике о – резервисана средства из 2015 године    

Опис 

Износ 

додељених 

средстава у 

динарима 

(пренето РАС) 

Реализовани износ 

средстава  

до 31.12.2016. године 

Средста  

која  

се распоређују  

у 2017. години 

1 2 3 4 

1.Програм подршке ММСП за 

набавку опреме у 2015/2016 
356.982.270,67 340.160.566,21 16.821.704,46 

2. Мере суфинансирања  јединица 

локалне самоуправе према 

степену развијености  2015/2016 

30.798.864,30 30.798.864,30 0,00 

mailto:office@ras.gov.rs
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3.Стандардизовани сет услуга 

АРРА 2015/2016. година 
3.246.006,80 3.246.006,80 0,00 

4.Мера суфинансирања годишње 

чланарине  ЈЛС 2015/2016 
837.529,81 837.529,81 0,00 

4.Подршка МСПП за развој 

конкурентности, женског 

предузетништва и  кластера 

2015/2016 

95.700.009,79 37.921.836,88 57.778.172,91 

УКУПНО 487.564.681,37 412.964.804,00 74.599.877,37 

 

*Напомена: Износ од 16.821,704,46 динара је износ неутрошених средстава након 

коначне реализације Програма подршке ММСП за набавку опреме у 2015/2016 године 

на дан 31.12.2016. године. Износ средстава ће се или вратити у буџет Републике или 

Уредбом Министарства привреде за исти програм у 2017. години распоредити на на 

даље коришћење.  

Износ средстава од 57.778.172,91 динара се распоређује у 2017. годину за реализацију 

Програма CBC и то у износу од 45.000.000,00 динара, остатак од 12.778.172,91 динара 

ће се вратити у буџет Републике. 

 

 

641  Међународне донације обухватају: 

Донација 
Стање на дан 

31.12.2015. 

Уплата 

донатора са 

валутном 

клаузулом 

Укупно 

Реализовано 

2016. 

- утрошено 

Резервисана 

средства -

употреба у 

2017. 

1 2 3 4=2+3 5 6=4-5 

USAID 172.465.244,70 17.524.859,91 189.990.104,61 49.846.880,35 140.143.224,26 

EEN 28.101.285,99 1.314.922,16 29.416.208,15 1.090.220,73 28.325.987,42 

Укупно 200.566.530,69 18.839.782,07 219.406.312,76 50.937.101,08 168.469.211,68 

mailto:office@ras.gov.rs
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659  Приходи од рефундације трошкова у износу од 1.186.996,79 динара највећим 

делом су реализовани рефундацијом трошкова електричне енергије, централног грејања 

и сл. од стране РАРИС и АПР који користе пословне просторије у Зајечару.  

Приходи од стављања непокретности у употребу су у износу обрачунате амортизације 

за непокретност у Зајечару. 

670 Остали приходи у износу од 1.695.193,56 динара су реализовани од стране 

учесника-привредника на међународним сајмовима, организацију учешћа наших 

привредника на сајмовима је, између осталих, реализовао и РАС. 

 

 

РАСХОДИ     

511   Остали утрошени материјал je реализован у складу са планираним износом.  

 512 Трошкова горива и енергије  у износу од 5.647.298,64 динара  финансирани су  

приходима из буџета у износу од 4.449.329,27 динара а приходима који су остварени 

рефундацијом трошкова рефундиран је износ од 1.186.996,79 динара,  приходима од 

донација износ 10.972,58 динара. 

520 Трошкови бруто зарада  су исплаћени у износу од 77.402.231,49 динара, што је 

мање од планираног износа. РАС је пред крај 2016. године добио сагласност Комисије 

за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава  за додатно запошљавање 6 сарадника  али до краја 2016. 

године није оставрио пуну запосленост због провере кандитата.  

Такође, Завод за социјално осигурање сноси обавезу рефундације накнаде за 

породиљско одсутсво у износу од 6.620.056,90 динара ( Бруто 2 за укупно пет 

породиља) што је смањило учешће прихода из буџета у финансирању зарада на 

77.402.231,49 динара. 

На крају 2016 године РАС је имао 62 особа ангажованих уговором о раду, с тим што 

је у новембру и децембру једној особи мировао радни стаж и зато разлика у исплати 

зараде у односу на октобар. Такође, једна особа је закључила радни однос 29.12.2016. 
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521 Трошкови доприноса на терет послодавца су у складу са исплатом бруто 

зараде за и важећим стопама доприноса. Цео износ трошкова финансиран је 

приходима уз буџета Републике Србије 2016. 

 

522 Трошкови накнада по уговорима о делу су у складу са планирани износом. 

100%  учешће у овим трошковима има ангажовање сарадника на USAID-PSD 

пројекту.  

 

526 Бруто накнаде члановима УО су такође у складу са планираним износима уз 

напомену да је од новембра нето накнада председника и чланова УО нижа за 10%. 

 

2016. 

УКУПНО 

број запослених маса зарада просечна зарада 

a b c 

I 54 4.089.418 75.730 

II 55 6.670.054 121.274 

III 54 6.597.083 122.168 

IV 54 6.874.543 127.306 

V 55 7.143.360 129.879 

VI 59 7.469.098 126.595 

VII 58 7.405.112 127.674 

VIII 58 7.353.866 126.791 

IX 59 7.415.634 125.689 

X 59 7.328.843 124.218 

XI 61 7.330.250 124.242 

XII 62 7.339.946 122.332 

        

УКУПНО   83.017.208 1.453.887 

Рефундација породиљског 5.614.976,18 

 

  
77.402.231,49 
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 529 Остали лични расходи и накнаде су  реализовани у знатно мањем износу од 

планираног. Овоме је највише допринела исплата  нових дневница за службена 

путовања у земљи и иностарнству а у складу са Изменама Уредбе о накнади трошкова 

државних службеника и намештеника.  

531 Трошкови транспортних услуга  су у складу са планираним износом као и 532 

трошкови услуга одржавања.  

 533 Трошкови закупнине пословног простора: Закупнина се односи на пословни 

простор канцеларија  РАС у Београду, Ресавска 13-15 до новембра а од новембра у Кнеза 

Милоша 12.  

535 Трошкови рекламе и пропаганде су такође знатно мањи у односу на планирани 

износ  јер је РАС у својој првој години пословања радио прво на успостављању 

капацитета за успешну реализацију својих активности (организација рада) а за 2017. 

годину планира офанзивнију политику промовисања свих програма/пројеката. 

539  Трошкови осталих услуга су у складу са планираним износима.  

550 Трошкови непроизводних услуга у укупном износу од 1.164.491.955,63 динара, 

поред финансирања свих мера, програма и пројеката обухватају и: 

 Консултантске услуге у износу од ...........................................214.320,00 динара, 

 Услуге адвоката у износу од .....................................................448.101,21 динара, 

 Медицинске услуге у износу од ...............................................106.100,00 динара, 

 Услуге превођења и лектуре у износу од .................................83.821,59 динара, 

 Семинари и стручно усавршавање запослених у износу од 134.136,08 динара, 

 Услуге медијског извештавања................................................576.000,00 динара 

 Услуге архивирања у износу од................................................524.583,15 динара      

У к у п н о                                                                                 2.087.062,03 динара 

 

Преостали износ од 1.162.404.893,60 динара се односи на следеће 

програме/пројекте РАС: 

Извор 

финансирања 
Пројекат Износ-Пројекат 

Износ - извор 

финансирања 

I Приходи из 

буџета 

Републике 

Србије 2016. 

 169.452.843,97 169.452.843,97 
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I.1.  Пројекат START UP  73.831.985,00  

I.2. 
Програм подршке пословној 

инфраструктури  
52.119.024,39  

I.3. 
 Програм подршке даљем 

развоју МСП 2016  
13.015.750,00  

I.4. Програм интернационализације 22.073.550,00  

I.5. 
Пројекат промоције Године 

Предузетништва 
8.412.534,58  

II. Приходи из 

буџета 

Републике 

Програми МП 

2016. година 

 536.832.589,68 536.892.589,68 

II.1. 
Програм подршке ММСП за 

набавку опреме у 2016 
500.000.000,00  

II.2 Програмa стандардизованог сета 

услуга за ММСПП у 2016. 

години који реализују АРРА 

години 

13.419.100,00  

II.3. Програм – стандардизован сет 

услуга за АРРА у 2016. години 
23.278.301,68  

II.4. Мера повећања локалне 

конкурентности 
135.188,00  

III Приходи из 

буџета 

Републике-

резервисана 

средства из 

претходне 

године 

програми МП 

2015. 

 373.103.211,01 373.103.211,01 
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III.1. 
Програм подршке ММСП за 

набавку опреме у 2015/2016 
338.293.422,79  

III.2. 

Програмa стандардизованог сета 

услуга за ММСПП у 2015/2016. 

години који реализују АРРА 

години 

 

3.237.700,00  

III.3. 
Суфинансирање годишње 

чланарине  ЈЛС 2015/2016 
835.596,07  

III.4. 

Мере суфинансирања  јединица 

локалне самоуправе према 

степену развијености  2015/2016 

30.736.492,15  

IV Приходи из 

буџета 

Републике-

пренети 

приходи за 

реализацију 

програма НАРР 

 37.830.790,00 37.830.790,00 

IV.1. 

Програм подршке развоју 

конкурентности и женског 

предузетништва у 2015/2016. 

години 

31.330.790,00  

IV.2. 

 

Програм подршке иновативним 

кластерима у 2015/2016. години 
6.500.000,00  

V Meђународне 

донације 

 

 45.185.458,94 45.185.458,94 

V.1. 

ПСД - уплата USAID и исплата  

четири АРРА 

 

45.133.638,00  

VI.2. ЕЕН 51.820,94  

 УКУПНО I+II+II+IV+V 1.162.404.893,60 1.162.404.893,60 
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551  Трошкови организације догађаја и репрезентације су у оквиру планираног 

износа, трошкови у износу од 567.485,00 динара финансирани су донацијом USAID-PSD, 

EEN. 

 

Трошкови чланарина 554, Трошкови пореза 555 и Остали нематеријални трошкови 

559 су у складу са планираним износима и цео износ је финансиран приходима из буџета 

Републике 2013. 

 

570 Губици по основу расходовања опреме односе се на расход рачунарске опреме, 

намештаја и мобилних телефона бивших СИЕПА И НАРР. 

 Износ од 420.484,21 динара представља њихову неотписану вредност. 
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