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ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 

И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ СРБИЈЕ 

ЗА 2011.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), којом 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;  
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11) издаје потврде о евидентирању извора јонизујућих зрачења;  

12) издаје сертификате одговорним лицима за заштиту од јонизујућих зрачења;  

13) прописује висину накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о 

евидентирању и сертификата;  

14) води регистар пријава и издатих лиценци, дозвола, решења, потврда о 

евидетирању и сертификата;  

15) води централне евиденције о нуклеарним објектима, нуклеарним 

материјалима и радиоактивном отпаду и контрола евиденција које воде 

корисници;  

16) 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;  

17) 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;  

18) објављује годишњи извештај о нивоу излагања становништва јонизујућим 

зрачењима у Републици Србији;  

19) врши контролу испуњености услова на основу којих су издате лиценце, 

дозволе и решења из става 1. подтач. 8), 9) и 10) ове тачке;  

20) обезбеђује јавност у раду на спровођењу закона и у поступку доношења 

подзаконских прописа;  

21) доставља средствима јавног информисања, надлежним државним органима и 

Међународној агенцији за атомску енергију информације од значаја за 

радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност;  

22) остварује сарадњу са надлежним државним органима из свог делокруга;  

23) 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;  

24) даје мишљење на захтев надлежних државних органа у вези са приступањем 

међународним конвенцијама и другим споразумима у области радијационе и 

нуклеарне сигурности и безбедности;  

25) 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 2011.години обезбеђена су Законом о  

буџету Републике Србије за 2011.годину(„Сл.гласник РС“ 101/10), као и 

остваривањем сопствених прихода пружањем услуга у складу са Правилником  

о висини накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о 

евидентирању и сертификата, који је усвојен на седници Владе 16.децембра 

2010.године, објављен у Службеном гласнику РС бр.100/10 од 28.децембра 

2010.године а ступио на снагу 06.јануара 2011.године.  
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2. ПРАВНИ  ОСНОВ   И  РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД  ЗА  

САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ  ИЗВЕШТАЈА   АГЕНЦИЈЕ 

 

 

Правни основ за састављање финансијског извештаја Агенције, усвајање 

истог од стране Управног одбора Агенције(у даљем тексту:Управни одбор) и 

подношење Влади 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. Обзиром да се Агенција у 

свом раду претежно финансира из буџета и да је Наредбом о списку директних и 

индиректних корисника средстава буџета Републике Србије(„Сл.гласник РС“ 

103/11) сврстана у друге кориснике јавних средстава који су укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора, своје пословне књиге  води у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем( „Службени гласник РС“ бр.20/07, 37/07, 50/07-исправка, 63/07, 

25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10, 31/10, 40/10, 53/10, 101/10 и 

103/11). Завршни рачун се саставља 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 51/07и 14/08-исправка). 

 

 

3. ФИНАНСИРАЊЕ  АГЕНЦИЈЕ  У  2011.ГОДИНИ 

 

 

Законом о буџету  Републике Србије за 2011.годину („Сл. Гласник РС“ 

број 101/10), Агенцији су опредељена средства за  рад са раздела 26 - 

Министарства животне средине и просторног планирања, функција 560, 

апропријација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима  и 

организацијама.  

Други основ за финансирање рада Aгенције су сопствени приходи, који 

се остварују на основу тачке 6. став 2. Одлуке о оснивању, где је наведено да се 

Агенција финансира“... из цене коју плаћају корисници услуга, донација..“.У 

току 2011.године сопствени приходи су остварени на основу Правилника о 

висини накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о евидентирању 

и сертификата , који је усвојен на седници Владе 16.децембра 2010.године, 

објављен у Службеном гласнику РС бр.100/10 од 28.децембра 2010.године а 

ступио на снагу 06.јануара 2011.године.  

 

 

4.  ПРИХОДИ У 2011.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. У вези 

с тим, укупни приходи које је Агенција остварила у 2011.години потичу из два 

извора: 
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- средства опредељена Законом о буџету РС за 2011.годину и пренета са 

раздела Министарства животне средине, рударства и просторног планирања – у 

укупном износу од 30.000.000,00 динара; 

- сопствени приходи - остварени пружањем услуга на основу Правилника 

о висини накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о 

евидентирању и сертификата - у укупном износу од 9.525.000,00 динара;  

 

 

РАСХОДИ У 2011.ГОДИНИ 

 

 

Укупни расходи у 2011.години су планирани Финансијским планом  на 

нивоу 37.721.180,00,00 динара, односно изменама и допунама Финансијског 

плана на нивоу од 39.000.000,00 динара. Укупни расходи износе 38.348.813,20 

динара. Неутрошени део пренетих буџетских средстава износи 338.624,72 

динара а вишак сопствених прихода над расходима  837.562,08 динара. 

 Плаћање финансијских  обавеза вршено је преносом новчаних средстава 

са подрачуна Агенције који се води у оквиру општег рачуна Управе за трезор 

Републике Србије. 

 

 

5. БИЛАНС  ПРИХОДА И РАСХОДА У 2011.ГОДИНИ 

 

 

На основу  свега  наведеног, Агенција је у 2011.години забележила 

укупно извршење плана од 98,33%. Укупни остварени приходи износе 

39.525.000,00 динара, што износи 101,35% од планираних прихода. Укупни 

расходи у износу од 38.348.813,20  динара су распоређени како следи:  

 
 

Конто Намена 

Планирана 

средства Остварено  % 

700000 Текући приходи 39.000.000,00 39.525.000,00 101,35 

 Расходи и издаци 39.000.000,00 38.348.813,20 98,33 

400000 Текући расходи 37.000.000,00 36.382.091,14 98,66 

411100 Расходи за запослене : 19.968.700,00 19.814.840,07 99,22 

411100 Плате за стално запослене 19.968.700,00 19.814.840,07  

412000 Доприноси на терет послодавца 3.575.000,00 3.546.857,00 99,22 

413000 Накнаде у натури 40.000,00 36.000,00 90,00 

414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 1.820,93 3,64 

415100 Накнаде трошкова за запослене 410.000,00 396.305,84 96,66 

415100 Накнаде за градски превоз 410.000,00 396.305,84  

421000 Стални трошкови 1.321.000,00 1.280.461,91 96,93 

421100 Трошкови платног промета  120.000,00 133.046,25  

421200 Енергетске услуге 700.000,00 603.655,39  

421400 

 Услуге комуникације 

(тел.интернет,птт)   350.000,00 363.196,79  
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421500 Tрошкови осигурања  1.000,00 95.962,00  

421600 Закуп нестамбеног простора  150.000,00 84.601,48   

422000 Трошкови службених путовања  858.300,00 781.165,57  

422100 

Трошкови службених путовања у 

земљи  158.300,00 119.890,02   

422200 

Трошкови службених путовања у 

иностр.  700.000,00 661.275,55  

423000 Услуге по уговору 7.140.000,00 7.012.497,66 98,21 

423100 Администравине услуге  50.000,00 49.520,00  

423200 Компјуетрске услуге  550.000,00 553.795,42  

423300 

Трошкови образовања и усавр. 

запослених  80.000,00 57.500,00  

423400 

Услуге инф. ( часопис, 

публикације, рекламирање)   200.000,00 109.335,44  

423500  Стручне услуге  5.990.000,00 5.935.497,00  

423539 Остале правне услуге 73.000,00 73.000,00  

423591  Трошкови управног одбора   3.820.000,00 3.818.652,00  

  423599 Остале стручне услуге (уговори о делу)  2.097.000,00 2.043.845,00  

423700 Репрезентација 270.000,00  306.849,80  

424000 Специјализоване услуге 152.000,00 143.405,00 94,35 

424900 Остале специјализоване услуге 152.000,00 143.405,00  

425000 Текуће поправке и одржавање 825.000,00 819.478,51 99,33 

425100 

Текуће поправке и одржавање 

зграда 375.000,00 354.221,84  

425200 

Текуће поправке и одржавање 

опреме 450.000,00 465.256,67  

426000 Материјал 1.120.000,00 1.043.338,34 93,16 

426100 Канцеларијски материјал 270.000,00  322.840,02  

426300 

Материјал за образовање и усавр. 

запосл. 200.000,00  145.756,20  

426400 Материјал за саобраћај ( бензин) 315.000,00  315.000,00  

426900 Материјал за посебне намене 335.000,00  261.242,12  

462000 

Дотације међународним 

организацијама 1.450.000,00 1.434.370,31 98,92 

462100 

Остале текуће дотације 

међународним организацијама 1.450.000,00 1.434.370,31  

482000 Порези, обавезне таксе и казне  90.000,00 71.550,00 79,50 

482100 

Порез на коришћење роба или 

обављање делатности 70.000,00  71.550,00  

482200 Обавезне таксе 20.000,00  0,00  

500000 

Издаци за нефинансијску  

имовину          2.000.000,00 1.966.722,06 98,34 
512000 Машине и опрема 2.000.000,00 1.966.722,06  

512100 Аутомобил 1.625.000,00 1.263.579,99  

512200 Административна опрема 375.000,00 703.142,07  

     

  Свега расходи 39.000.000,00 38.348.813,20  
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      Агенција је у 2011.години забележила вишак прихода над расходима, 

утврђен завршним рачуном,  како следи: 

- од буџетских средстава ( извор финансирања 01) - 338.624,72, што представља 

неутрошена пренета средства. Иста ће се , по инструкцијама директног 

буџетског корисника који је средства пренео ( Министарство животне средине, 

рударства и просторног планирања), уплатити у буџет Републике Србије; 

- од остварених сопствених прихода ( извор финансирања 04) - 837.562,08 

динара. Наведена средства ће бити распоређена у складу са чланом 12. Закона о 

буџету Републике Србије (Сл.гласник РС 101/10), односно 50% ће се уплатити у 

буџет Републике Србије а  50%  ће бити употребљено за рад Агенције, и то за 

плаћање режијских трошкова( струје, грејања, одржавања и накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта), обзиром да се Агенција налази у 

пословном простору у закупу, јер јој није обезбеђен  адекватан пословни 

простор у објектима у власништву Републике Србије. 

 

БИЛАНС СТАЊА ЗА 2011.ГОДИНУ 

                               

                                                                                                                                 у 000 динара 

Конто Опис Актива Пасива 

010000 Нефинансијска имовина у сталним 

средствима 

6.798  

011200 Опрема 6.541  

016000 Нематеријална имовина 257  

100000 Финансијска имовина 8.535  

121100 Жиро и текући рачуни 1.176  

121300 Благајна 19  

122100 Потраживања по основу продаје и друга 

потраживања 

6.949  

123200 Дати аванси 334  

131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 57  

    

200000 Обавезе  7.359 

252000 Обавезе према добављачима  57 

291200 Разграничени плаћени расходи и издаци  334 

291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и 

примања 

 6.925 

291000 Остала пасивна временска разграничења  382 

300000 Капитал  7.974 

311100 Нефинансијска имовина у сталним 

средствима 

 6.798 

321121 Вишак прихода и примања-суфицит  1.176 

    

  15.333    15.333 

 
 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА ЗА 

2011.ГОДИНУ 
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                                                                                                                 у 1000 динара 

Конто Опис  Текућа година 

Примања   0,00 

    

500000 Издаци за нефинансијску имовину  1.967 

512000 Машине и опрема  1.967 

    

 Мањак примања  1.967 

7. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА ЗА 2011.ГОДИНУ 

 

                                                                                                                   У 000 динара 

Конто Опис  Текућа година 

700000 Текући приходи  39.647 

742300 Споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 
 9.525 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  112 

772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

из претходне године 

 10 

791000 Приходи из буџета  30.000 

400000 Текући расходи  36.504 

411000 Плате,додаци и накнаде запосленима  19.815 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца  3.547 

413000 Накнаде у натури  36 

414000 Социјална давања запосленима  124 

415000 Накнаде трошкова за запослене  396 

421000 Стални трошкови  1.280 

422000 Трошкови путовања  781 

423000 Услуге по уговору  7.014 

424000 Специјализоване услуге  144 

425000 Текуће попраке и одржавање  819 

426000 Материјал  1.043 

462000 Дотације међународним организацијама  1.434 

482000 Порези, обавезне таксе и казне  71 

500000 Издаци за нефинансијску имовину  1.967 

512000 Машине и опрема  1.967 

 

 

 

          Београд, 24.02.2012. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

                                            

                                                                                 Проф. др  Иштван  Бикит 
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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 2011. 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),  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 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 24. фебруара 2012. године, усвојио Финансијски 

извештај Агенције за 2011. годину, који се доставља Влади на давање сагласности.  

 

 

 

 

III.    СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

 

За спровођење овог решења нису потребна додатна средства из буџета 

Републике Србије.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


