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Београд, фебруар 2015.година

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ СРБИЈЕ
ЗА 2014.ГОДИНУ
1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ
Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност
Србије( у даљем тексту:Агенција) као правно лице је основана Одлуком о
оснивању („Службени гласник РС“ 76/09 и 113/13), а на основу Закона о
заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник
РС“ 36/09 и 93/12), којима је регулисан делокруг и начин рада Агенције.
На рад Агенције примењују се и одредбе закона о јавним агенцијама
(„Службени гласник РС“ 18/05).
Органи Агенције су, у складу са Законом, одлуком о оснивању и
Статутом Агенције, Управни одбор и Директор Агенције.
Седиште Агенције је у Београду, Република Србија, на адреси:
Масарикова бр.5, 11000 Београд
Шифра делатности:75140 ( 8411)
Матични број: 17786920
ПИБ: 106436412
Агенција, у складу са Одлуком о оснивању, обавља стручне и регулаторне
послове, и то:
1) доноси подзаконске прописе за спровођење закона којим се уређује заштита
од јонизујућих зрачења и нуклеарна сигурност;
2) доноси Програм систематског испитивања радиоактивности у животној
средини;
3) доноси Програм за допунско обучавање и оспособљавање професионално
изложених лица и лица одговорних за заштиту од јонизујућих зрачења;
4) доноси Програм за правовремену најаву акцидента;
5) припрема предлог Програма радијационе сигурности и безбедности,
Програма нуклеарне сигурности и безбедности и Програма управљања
радиоактивним отпадом;
6) припрема предлог Плана за деловање у случају акцидента;
7) израђује упутства и процедуре потребне за спровођење мера радијационе и
нуклеарне сигурности и безбедности;
8) издаје, продужава и одузима лиценце за обављање радијационе делатности и
нуклеарне активности;
9) издаје и одузима дозволе за промет радиоактивних и нуклеарних материјала;
10) издаје, продужава и одузима решења правним лицима или предузетницима
за обављање послова заштите од јонизујућих зрачења, радијационе делатности
или нуклеарне активности;
11) издаје потврде о евидентирању извора јонизујућих зрачења;
12) издаје сертификате одговорним лицима за заштиту од јонизујућих зрачења;
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13) води регистар пријава и издатих лиценци, дозвола, решења, потврда о
евидетирању и сертификата;
14) води централне евиденције о нуклеарним објектима, нуклеарним
материјалима и радиоактивном отпаду и контрола евиденција које воде
корисници;
15) формира и одржава базе података (централни регистар) о изворима
јонизујућих зрачења и корисницима тих извора, професионално изложеним
лицима, као и о другим подацима од значаја за заштиту од јонизујућих зрачења,
радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност;
16) прати обим и промену нивоа радиоактивности и оцењује њен утицај на
становништво и животну средину и с тим у вези налагање спровођења
потребних мера и праћење њиховог извршавања;
17) објављује годишњи извештај о нивоу излагања становништва јонизујућим
зрачењима у Републици Србији;
18) врши контролу испуњености услова на основу којих су издате лиценце,
дозволе и решења из става 1. подтач. 8), 9) и 10) ове тачке;
19) обезбеђује јавност у раду на спровођењу закона и у поступку доношења
подзаконских прописа;
20) доставља средствима јавног информисања, надлежним државним органима и
Међународној агенцији за атомску енергију информације од значаја за
радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност;
21) остварује сарадњу са надлежним државним органима из свог делокруга;
22) самостално или у сарадњи са надлежним државним органима остварује
сарадњу са Међународном агенцијом за атомску енергију и другим
међународним телима и надлежним органима других држава у вези са
спровођењем закона;
23) даје мишљење на захтев надлежних државних органа у вези са приступањем
међународним конвенцијама и другим споразумима у области радијационе и
нуклеарне сигурности и безбедности;
24) обавља и друге послове утврђене законом.
Послове из става 1. подтач. 1), 2), 3), 4), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17)
и 21) ове тачке Агенција врши као поверене послове.
Средства за рад Агенције у 2014.години обезбеђена су Законом о буџету Републике
Србије за 2014. годину ( ''Службени гласник РС'' број 110/13) , Закључком Владе 05 број
401-11316/2014 од 17. јануара 2014.године, Закона о Министарствима(„Службени
гласник РС“ 44/14), Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве
(„Сл.гласник РС“ 46/14) и Законом о изменама и допунама закона о буџету Републике
Србије за 2014.годину(„Сл.гласник“ 116/14),– на разделу 23 - Министарство
пољопривреде и заштите животне средине, функција 560 – заштита животне средине
некласификована на другом месту, апропријација 451 – субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама.
2. ПРАВНИ
ОСНОВ
И
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД
САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА АГЕНЦИЈЕ

ЗА

Правни основ за састављање финансијског извештаја Агенције, усвајање истог од
стране Управног одбора Агенције(у даљем тексту:Управни одбор) и подношење Влади
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као оснивачу, садржана је у одредбама члана 46.став 3. Закона о јавним агенцијама ,
којим је одређено да Управни одбор јавне агенције усваја и подноси оснивачу
финансијски извештај. С обзиром да се Агенција у свом раду финансира из буџета
( ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о заштити од јонизујућих
зрачења и о нуклеарној сигурности-„Сл.гласник РС“ 93/12, Агенција више не наплаћује
услуге из своје надлежности), и да је Правилником о списку корисника јавних
средстава („Сл.гласник РС“ 146/14) сврстана у друге кориснике јавних средстава који
су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, своје пословне књиге води у
складу са Уредбом о буџетском рачуноводству(„Сл.гласник РС“ 125/03 и 12/06) и
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем( „Службени гласник РС“ бр.103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13,
61/13, 63/13-испр., 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14, 131,14). Завршни
рачун и финансијски извештај се састављају по прописима наведеним у Правилнику о
начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног
осигурања(„Сл.гласник РС 18/15).

3. ФИНАНСИРАЊЕ АГЕНЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину ( ''Службени гласник РС'' број
110/13) , Закључком Владе 05 број 401-11316/2014 од 17. јануара 2014.године, Закона
о Министарствима(„Службени гласник РС“ 44/14), Решењем о употреби средстава
текуће буџетске резерве („Сл.гласник РС“ 46/14) и Законом о изменама и допунама
закона о буџету Републике Србије за 2014.годину(„Сл.гласник“ 116/14),– на разделу 23
- Министарство пољопривреде и заштите животне средине, функција 560 – заштита
животне средине некласификована на другом месту, апропријација 451 – субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, Агенцији су опредељена
средства у износу од 100.000.000,00 динара.
Други основ за финансирање рада Aгенције - сопствени приходи, укинут је
ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о заштити од јонизујућих
зрачења и о нуклеарној сигурности(„Сл.гласник РС“ 93/12).
У току 2014.године Агенцији је дозначено 432.034,20 динара од стране
Међународне агенције за атомску енергију, на име учешћа у трошковима организације
и одржавања регионалног семинара , што је у складу са чланом 6. Закона о јавним
агенцијама.

4.

ПРИХОДИ У 2014.ГОДИНИ
Правни основ за планирање прихода је садржан у тачки 6. Одлуке о оснивању
Агенције где је наведено да се Aгенција финасира ( па самим тим и стиче приходе) из
цене коју плаћају корисници услуга, донација, буџета Републике Србије и других
прилога и прихода које оствари према закону. С обзиром да су сопствени приходи
Агенције укинути, укупни приходи које је Агенција остварила у 2014.години потичу из
два извора:
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- средства опредељена Законом о буџету Републике Србије за 2014.годину
годину ( ''Службени гласник РС'' број 110/13) , Закључком Владе 05 број 40111316/2014 од 17. јануара 2014.године, Закона о Министарствима(„Службени гласник
РС“ 44/14), Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве („Сл.гласник РС“
46/14) и Законом о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за
2014.годину(„Сл.гласник“ 116/14) – и пренета са раздела Министарства пољопривреде
и заштите животне средине– у укупном износу од 100.000.000,00 динара;
- донације – партиципација Међународне агенције за атомску енергију у
трошковима организације и одржавања регионалног семинара - у износу од 432.034,20
динара;
5. РАСХОДИ У 2014.ГОДИНИ
Укупни расходи у 2014.години су планирани Финансијским планом на нивоу
102.257.000,00 динара, и изменама и допунама Финансијског плана на нивоу од
100.432.034,20 динара. Укупни расходи у 2014.години износе 79.415.305,69 динара.
Неутрошени део буџетских средстава износи 21.016.728,51 динара. Позиције са којих
су расходи извршени у мањем износу од планираних су дате у Напоменама уз
финансијски извештај.
Плаћање финансијских обавеза вршено је преносом новчаних средстава са подрачуна
Агенције који се води у оквиру општег рачуна Управе за трезор Републике Србије.

6.

ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА РАСХОДА У 2014.ГОДИНИ
На основу свега наведеног, Агенција је у 2014.години забележила укупно
извршење плана од 83,22%. Укупни расходи у износу од 79.415.305,69 динара су
распоређени како следи:

Планирана
Средства

Конто

Намена

700000

Текући приходи

100.432.034,20 100.432.034,20

100,00

Расходи и издаци

95.420.604,00

83,22

400000
Текући расходи
410000 Расходи за запослене :
411000
411100
412000
413000
414000
414100

Плате, додаци накнаде запослених
Плате, додаци и накнаде запослених
Доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за породиљско одсуство

93.462.004,00
48.041.824,00
38.737.764,00
38.737.764,00

6.934.060,00
120.000,00
1.300.000,00
1.150.000,00

Остварено

79.415.305,69

37.996.807,42
37.996.807,42
6.794.010,06
0,00
639.470,19
592.080,19

%

98,08
98,08
97,98
0,00
49,19
51,48
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414300
414400
415100
415100

Отпремнине и помоћи
Остале помоћи запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде за градски превоз

420000 Коришћење роба и услуга
421000
421100
421200
421300
421400
421500
421600
421900
422000
422100
422200
423000
423100
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424000
424300
424900
425000
425100
425200
426000
426100
426300
426400
426800
426900
462000
462100
482000

Стални трошкови
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
(тел.интернет,птт)
Tрошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали непоменути трошкови
Трошкови службених путовања
Трошкови службених путовања у
земљи
Трошкови службених путовања у
иностранство
Услуге по уговору
Администравине услуге
Компјуетрске услуге
Трошкови образовања и усавр.
запослених
Услуге инф. ( часопис, публикације,
рекламирање)
Стручне услуге
Угоститељске услуге
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Медицинске услуге
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда
Текуће поправке и одржавање
опреме
Материјал
Административни материјал
Материјал за образовање и
усавршавање запослених
Материјал за саобраћај ( бензин)
Материјал за хигијену
Материјал за посебне намене
Дотације међународним
организацијама
Текуће дотације међународним
организацијама
Порези, обавезне таксе и казне

60.000,00
90.000,00
950.000,00
950.000,00

0,00
47.390,00
929.031,08
929.031,08

0,00
52,65
97,79
97,79

43.730.180,00

30.705.237,69

70,21

6.770.200,00
250.000,00
1.698.000,00
3.482.000,00

6.398.551,77
176.501,27
1.372.237,47
3.634.808,75

94,51
70,60
80,81
104,38

770.000,00
350.000,00
200.000,00
20.000,00
2.800.000,00

740.726,07
320.449,21
142.704,00
11.125,00
2.625.064,34

96,19
91,55
71,35
55,62
93,75

300.000,00

237.026,10

79,00

2.500.000,00
9.213.000,00
410.000,00
950.000,00

2.388.038,13
8.250.101,26
394.377,20
582.455,68

95,52
89,54
96,18
61,31

120.000,00

64.960,00

54,13

680.000,00
4.825.000,00
150.000,00
478.000,00
1.600.000,00
21.917.980,00
350.000,00
21.567.980,00
1.178.000,00
478.000,00

366.025,57
4.841.500,37
51.892,85
459.924,99
1.488.964,60
11.119.780,00
220.200,00
10.899.580,00
955.422,59
387.103,62

53,82
100,34
34,59
96,21
93,06
50,73
62,91
50,53
81,10
80,98

700.000,00
1.851.000,00
478.000,00

568.318,97
1.356.317,73
460.828,37

81,18
73,27
96,40

410.000,00
398.000,00
155.000,00
410.000,00

259.900,93
72.433,13
132.343,19
430.811,62

63,39
18,19
85,38
105,07

1.590.000,00

1.584.978,45

99,68

1.590.000,00
100.000,00

1.584.978,45
72.560,00

99,68
72,56
6

Порез на коришћење роба или
482100 обављање делатности
482200 Обавезне таксе

Издаци за нефинансијску
500000 имовину
512000
512200
515000
515100

Машине и опрема
Административна опрема
Нематеријална имовина
Компјутерски софтвер
Свега расходи
Вишак прихода над расходима

70.000,00
30.000,00

69.400,00
3.160,00

99,14
10,53

1.958.600,00

693.211,10
663.221,10
663.221,10
29.990,00
29.990,00

35,39

79.415.305,09
21.016.728,51

83,22

1.480.600,00
1.480.000,00
478.000,00
478.000,00

95.420.604,00

44,79
44,79
6,27
6,27

НАПОМЕНЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊА ЗА ОДСТУПАЊА ВЕЋА ОД 5%:

У извршењу плана за 2014.годину дошло је до великог одступања у односу на
планиране расходе. На то је највише утицала чињеница да су измене и допуне
финансијског плана усвојене на седници Управног одбора 5.децембра 2014.године, док
је Влада Републике Србије своју сагласност дала 27.фебруара 2015.године. Тада је
фискална година већ била завршена и није било могуће утрошити средства на
планиране расходе. Одступање релизованих од планираних трошкова је мање од 5%
само код расхода за запослене, где је било могуће релативно тачно израчунати
трошкове до краја фискалне године, као и код дотација међународним организацијама
( где су одступања од планираних трошкова одређена искључиво курсном разликом).
На свим осталим позицијама проценат извршења се креће највише до 94,51% .
414 – Социјална давања запосленима
На овој позицији извршење расхода износи 49,19% јер је 17. децембра
2014.године Секретаријат за социјалну и дечју заштиту рефундирао износ од
604.346,41 динара исплаћених као накнада за породиљско одсуство, и тиме умањио
извршене расходе.
421 – Стални трошкови
Одступања су настала код трошкова платног промета ( с обзиром да нису
реализована сва финансијске средства, ни Управа за трезор није могла да обрачуна
своју накнаду), код енергетских услуга ( електричне енергије и централног грејања –
обрачунати трошкови су били нижи од предвиђених), трошкова осигурања ( постигнуте
су ниже цене осигурања возила од планираних) и код закупа имовине и опреме ( до
краја године се није указала потреба за овим расходима код одржавања семинара и
радионица).
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422 – Трошкови путовања
Проценат извршења расхода одступа за више од 5% код службених путовања у
земљи. С обзиром да Агенција нема довољан број запослених за обављање свих
неопходних послова и да су послови везани за европске интеграције имали приоритет,
као и да су путовања рационализована због штедње, нису реализована сва планирана
службена путовања у земљи.
423 – Услуге по уговору
На овој позицији одступање је настало искључиво због чињенице да измене и
допуне финансијког плана за 2014.годину нису добиле сагласност Владе до истека
фискалне године, тако да није било могуће реализовати планиране расходе.
424 – Специјализоване услуге
Специјализоване услуге су реализоване са 50,73%. Услуге мониторинга
радиоактивности у животној средини у 2014.години ( за који је спроведена јавна
набавка и потписани уговори ) су плаћене за период јули-септембар. За период
октобар-децембар извештаји треба да се поднесу најкасније до 31.марта 2015.године,
тако да ће обавезе по овом основу ( у износу од 7.143.420,00 динара) бити измирене у
2015.години. Такође, није било могуће спровести јавну набавку мале вредности
( 2.990.000,00 динара) за уклањање и складиштење радиоактивних громобрана, јер
Влада није дала сагласност на измене и допуне финансијског плана до краја
2014.године.
425 – Текуће поправке и одржавање
426 – Материјал
512 – Машине и опрема
515 – Нематеријална имовина
На свим наведеним позицијама реализација је одступала од планиране за више
од 5% из истог разлога – није добијена сагласност Владе на измене и допуне
финансијског плана до истека 2014.године, тако да није било могуће реализовати
планиране расходе.
Због свега наведеног на крају фискалне године је остварен далеко већи вишак
прихода над расходима ( 21.016.728,54 динара) него што је планиран изменама и
допунама финансијског плана.

7. ОДНОС ПРИХОДА И РАСХОДА
Агенција је у 2014.години забележила вишак прихода над расходима, утврђен
завршним рачуном ( извор финансирања 01 - буџет) – у износу од 21.016.728,54
динара, што представља неутрошена средства пренета у 2015.годину. Са тим
средствима Агенција ће поступити у складу са Законом о буџетском систему.
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БИЛАНСИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА

1. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2014.ГОДИНУ
Конто
010000
011000
011200
016000
100000
121100
122100
123200
131200
131300

Опис

Нефинансијска имовина у
сталним средствима

у 000 динара
Актива
Пасива
6.703

Некретнине и опрема
Опрема
Нематеријална имовина
Финансијска имовина
Жиро и текући рачуни
Потраживања по основу продаје и друга
потраживања
Дати аванси
Обрачунати неплаћени расходи и издаци
Остала активна временска разграничења

6.703
6.311
392
22.019
21.017
624
66
157
155

28.722
200000
251100
252000
291200
291000
300000
311100
321121

Обавезе
Примљени аванси
Обавезе према добављачима
Разграничени плаћени расходи и издаци
Остала пасивна временска разграничења
Капитал
Нефинансијска имовина у сталним
средствима
Вишак прихода и примања

1.002
155
157
66
690
27.720
6.703
21.017

28.722

2. БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2014 ГОДИНУ

Конто
Примања

700000
730000
732200

770000
771100

Опис

Укупна примања
Донације и трансфери
Текуће донације од међународних организација

Меморандумске ставке за рефундацију
Меморандумске ставке за рефундацију расхода

у 000 динара
Текућа година

100.432
432
432

0
0
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790000

Приходи из буџета

100.000
Приходи из буџета

791100

Расходи и
Укупни расходи и издаци
издаци
400000
Текући расходи
410000
Расходи за запослене
411000
Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)
Плате, додаци и накнаде запосленима

411100

412000
412100
412200
412300

413000
414000
414100
414400

415000

Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

420000
421000
421100
421200
421300
421400
421500
421600
421900

422000
422100
422200

423000
423100
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900

424000

Накнаде трошкова за запослене

425000
425100
425200

426000
426100
426300
426400
426800
426900

480000
482000
482100

78.722
46.360
37.997
37.997

6.795
4.367
2.145
283

592
47

929

Накнаде трошкова за запослене

Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови

Трошкови путовања

929

30.705
6.398
176
1.372
3.635
741
320
143
11

2.625

Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство

Услуге по уговору

237
2.388

8.250

Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге

Специјализоване услуге

394
582
65
366
4.842
52
460
1.489

11.120

Медицинске услуге
Остале специјализоване услуге

424400
424900

79.415

0
639

Исплата накнада на терет фондова
Помоћ у медицинском лечењу и друге помоћи

415100

100.000

Текуће поправке и одржавање

220
10.900

956

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме

Материјал

687
569

1.356

Административни материјал
Материјали за образовање и усавршавање запослених
Материјали за саобраћај
Материјал за хигијену
Материјали за посебне намене

Остали расходи
Порези, обавезне таксе и казне

461
260
72
132
432

72
72
Остали порези

69
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Обавезне таксе

482200

500000
510000
512000

Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Машине и опрема
Опрема за саобраћај
Административна опрема

512100
512200

Нематеријална имовина

515000

0
663

30
Нематеријална имовина

515100

Вишак примања и прихода

321121

3

693
693
663

30

21.017

3. ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА ЗА 2014.
ГОДИНУ

Конто
Примања
500000
512000
515000

Опис

у 000 динара
Текућа година
0,00

Издаци за нефинансијску имовину
Машине и опрема
Нематеријална имовина

693
663
30

Мањак примања

693

У извештај су унети подаци о капиталним издацима у укупном износу од 693
динара. Капиталних примања у 2014.години није било, што је довело до
исказивања мањка примања над издацима у истом износу ( који су дати у 000
динара)

4. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА ЗА 2014.ГОДИНУ

Конто

Опис

У 000 динара
Текућа
година

700000

Текући приходи

732200

791000

Текуће донације од међународних
организација
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Приходи из буџета

100.000

400000+500000

Укупни расходи и издаци

79.415

771100

100.432
432
0
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400000
411000
412000
413000
414000
415000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
462000
482000
500000
512000
515000

Текући расходи
Плате,додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Издаци за нефинансијску имовину
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Вишак новчаних прилива
Салдо готовине на почетку године
Салдо готовине на крају године

78.722
37.997
6.795
0
639
929
6.398
2.625
8.250
11.120
956
1.356
1.585
72
693
663
30
21.017
0
21.017

У извештају су дати подаци о новчаним приливима ( у укупном износу од
100.432 динара) и новчаним одливима (у укупном износу од 79.415 динара) и
утврђен је салдо готовине на дан 31.12.2014.године од 21.017 динара. Сви
износи су дати у 000 динара.

5. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
Подаци из овог биланса су у потпуности садржани у билансу прихода и расхода за
2014.годину и из тог разлога нису поново наведени.

Број: 401-00-00004/2015-01
Београд, 20.02.2015.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Др Владимир Удовичић
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I.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА

Правни основ за доношење Финансијског извештаја Агенције за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2014. годину је члан 46. став 1.
Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05) и тачка 8. став
5. подтачка 6) Одлуке о оснивању Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије („Службени гласник РС”, број 76/09 и 113/13), којом је
прописано да Управни одбор усваја финансијски извештај о раду Агенције за заштиту
од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (у даљем тексту: Агенција), а на
тај извештај сагласност даје Влада сходно тачки 8. став 6. Одлуке о оснивању Агенције
за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

II.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Основни разлог за доношење овог акта јесте обавеза Управног одбора Агенције
да усвоји и достави финансијски извештај за протеклу годину најкасније до 1. марта
текуће године, на који сагласност даје оснивач. Управни одбор Агенције је сходно
својим овлашћењима, на седници одржаној 26. фебруара 2015. године, усвојио
Финансијски извештај Агенције за 2014. годину, који се доставља Влади на давање
сагласности.

III.

СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

За спровођење овог акта нису потребна новчана средства из буџета Републике
Србије.
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