
 

Извршење за период 01.01-31.12.2020. Програмска активност 0007, Превенција 

корупције и контрола у функцији спречавања корупције. Извор 01. 

Економска класификација ИЗНОС 

411000 - плате, додаци и накнаде запослених 137,279,340.45 

412000 - социјални доприноси на терет послодавца 22,794,646.76 

413000 - накнаде у натури 638,080.00 

414000 - социјална давања запосленима 1,074,577.74 

415000 - накнада трошкова за запослене 2,553,251.66 

416000 - награде запосленима и остали посебни расходи 1,407,774.53 

421000 - стални трошкови 4,190,496.14 

422000 - трошкови путовања 1,206,806.57 

423000 - услуге по уговору 38,756,338.67 

425000 - текуће поправке и одржавање 3,714,611.23 

426000 - материјали 2,564,126.92 
462000  - дотације међународним организацијама 825,573.70 

482000 - порези, обавезне таксе и пенали по решењу судова 32,030.00 

483000 - новчане казне и пенали по решењу судова 196,110.00 

511000 - зграде и грађевински објекти 4,123,212.00 

512000 - машине и опрема 26,215,912.25 

515000 - нематеријална имовина 2,823,177.36 

УКУПНО: 250,396,065.98 

 

 

 

Извршење за период 01.01-31.12.2020. Пројекат 4007, Дотације 

организацијама цивилног друштва (ОЦД) за пројекте у области 

борбе против корупције и координациони састанци. Извор 01. 

 

Економска класификација ИЗНОС 

481000 - дотације невладиним организацијама 1,169,932.98 

УКУПНО: 1,169,932.98 

 

 

 

Извршење за период 01.01-31.12.2020. Пројекат 4004, Подизање 

свести јавности. Извор 01. 

 

Економска класификација ИЗНОС 

423000 - услуге по уговору 0.00 

УКУПНО: 0.00 

 

 

 

Извршење за период 01.01-31.12.2020. Пројекат 7066, 

Парламентарни и локални избори. Извор 01. 

 

Економска класификација ИЗНОС 

421000 - стални трошкови 40,000.00 

423000 - услуге по уговору 23,158,793.39 

426000 - материјал 79,175.00 

512000 - машине и опрема 1,592,280.00 

УКУПНО: 24,870,248.39 

 



 

 

Укупно извршење буџета Агенције за спречавање корупције за 

период 01.01-31.12.2020. Програм 1601, Борба против корупције. 

Извор 01. 

 

Економска класификација ИЗНОС 

411000 - плате, додаци и накнаде запослених 137,279,340.45 

412000 - социјални доприноси на терет послодавца 22,794,646.76 

413000 - накнаде у натури 638,080.00 

414000 - социјална давања запосленима 1,074,577.74 

415000 - накнада трошкова за запослене 2,553,251.66 

416000 - награде запосленима и остали посебни расходи 1,407,774.53 

421000 - стални трошкови 4,230,496.14 

422000 - трошкови путовања 1,206,806.57 

423000 - услуге по уговору 61,915,132.06 

425000 - текуће поправке и одржавање 3,714,611.23 

426000 - материјали 2,643,301.92 
462000  - дотације међународним организацијама 825,573.70 

481000 - дотације невладиним организацијама 1,169,932.98 

482000 - порези, обавезне таксе и пенали по решењу судова 32,030.00 

483000 - новчане казне и пенали по решењу судова 196,110.00 

511000 - зграде и грађевински објекти 4,123,212.00 

512000 - машине и опрема 27,808,192.25 

515000 - нематеријална имовина 2,823,177.36 

УКУПНО: 276,436,247.35 

 


