
Решење о употреби средстава тeкуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2020. 
годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19, 60/20 – др. пропис, 62/20 – др. 
закон и 65/20 – др. закон), и то: 

1) у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – 
Интервенцијска средства, функција 110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 7078 – 
Превенција и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2, апропријација економска класификација 463 
– Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 560.000.000 динара; 

2) у оквиру Раздела 32 – Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, 
функција 473 – Туризам, Пројекат 4003 – Ваучери за интензивирање 
коришћења туристичке понуде Републике Србије, у укупном износу од 
900.000.000 динара, апропријација економска класификација, и то: 

– 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у 
износу од 225.000.000 динара; 

– 454 – Субвенције приватним предузећима, у износу од 675.000.000 
динара, средства у укупном износу од 1.460.000.000 динара преносе се у 
текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство 
финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 
– Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – 
Средства резерве, и распоређују се Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за 
подршку раду хотелске индустрије Републике Србије, у циљу ублажавања 
последица болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења користиће се 
за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се у 
оквиру Раздела 32 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 
Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, функција 473 – 
Туризам, Пројекат 7078 – Превенција и ублажавање последица насталих 
услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, апропријација 
економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима. 

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 


