
Одобрен буџет за 2020. годину и реализација  
 

 
 

У 2020. години  Завод је за финансирање својих основних функција утрошио (по свим 
изворима финансирања: буџетска средства, донације и пренета средства донација из 
претходне године) средства у укупном износу од 126.019.486 динара, чија структура је 
приказана у следећим табелама: 

 
 

УТРОШАК СРЕДСТАВА У 2020. ГОДИНИ 
 

Програмска активност 0001: 
Заштита индустријске својине. ауторског и сродних права и информационо-образовни 
послови у вези са значајем заштите  
 

Ек.кл Опис 

Закон о буџету Републике 
Србије за 2020. годину 
("Сл. гласник РС", бр. 

84/19) са изменама 
апропријација и по свим 
изворима финансирања 

Утрошак за 
период 01.01 - 

31.12.2020. 
године по свим 

изворима 
финансирања 

1 2 3 4 
411 Плате, додаци и накнаде  запослених 60.194.000,00 62.289.464 

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 10.789.000,00 10.371.195 

415 Накнаде трошкова за запослене 
(превоз на посао и са посла) 1.800.000,00 873.676 

421 Стални трошкови 729.000,00 0 
422 Трошкови путовања 14.893.000,00 817.351 
423 Услуге по уговору 4.535.000,00 3.972.827 
424 Специјализоване услуге 550.000,00 63.485 
512 Машине и опрема 1.000,00 0 
  Укупно програмска активност 0001 93.491.000,00 78.387.998 

 

Од укупног утрошка у износу од 78.387.998 динара, износ од 76.914.825 динара се 
односи на средства из буџета, износ од 291.535 динара на донације које су остварене у 
2020. години, а износ од 1.181.638 динара на пренета средства донација из претходних 
година. 

 



 
 
Програмска активност 0003: 
 
Администрација и управљање  

Ек.кл Опис 

Закон о буџету Републике 
Србије за 2020. годину 
("Сл. гласник РС", бр. 

84/19) са изменама 
апропријација 

Утрошак за 
период 01.01 - 

31.12.2020. 
године 

1 2 3 4 
411 Плате, додаци и накнаде  запослених 25.797.000,00 26.495.627 

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 4.625.000,00 4.411.909 

413 Накнаде у натури 490.000,00 488.800 
414 Социјална давања запосленима 1.850.000,00 1.195.015 

415 Накнаде трошкова за запослене 
(превоз на посао и са посла) 1.000.000,00 616.553 

416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 1.140.000,00 917.781 

421 Стални трошкови 2.230.000,00 1.481.028 
422 Трошкови путовања 290.000,00 75 
423 Услуге по уговору 5.015.000,00 4.477.424 
424 Специјализоване услуге 800.000,00 0 
425 Текуће поправке и одржавање 350.000,00 736.302 
426 Материјал 3.950.000,00 2.590.898 

485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране држ.органа 100.000,00 0 

512 Машине и опрема 4.233.000,00 3.265.428 
515 Нематеријална имовина 1.000.000,00 954.648 
  Укупно програмска активност 0003 52.870.000,00 47.631.488 

  

 

Напомена: Завод за интелектуалну својину је током 2020. године остварио приход у 
корист буџета Републике Србије по основу примене свих важећих закона из области 
интелектуалне својине и међународних уговора којима је прописано наплаћивање такси 
или плаћање накнада трошкова поступка у укупном износу од 585.412.804 динара, што 
је износ за 4.54 пута већи од утрошка средстава Завода. 
 

 
 

 
 

 
 



Подаци о додатним изворима финансирања  
У 2020. години Завод је, по основу члана 6. Закона о ратификацији Споразума између 
Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Европске патентне организације – ЕПО  
о сарадњи у области патената ( члан 6. Споразума о сарадњи и проширењу), („Службени 
лист СЦГ“, Међународни уговори. бр. 14/2004) остварио приход у износу од 3.442 EUR, 
односно 404.780 динара који је у целости пренет у буџет. 

Завод је по основу донација у 2020. години остварио приход од укупно 1.925.444 динара. 
и то: на основу члана 16. Правилника о поступању Управног савета ЕПО (СА/D21/09 од 
27.10.2009) којим је предвиђена надокнада трошкова присуствовања седницама 
Управног савета ЕПО и заседањима комитета, одбора и пододбора ЕПО, а који је донет 
на основу члана 33. став 2. тачка е) Закона о потврђивању Конвенције о признавању 
европских патената (“Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/10 и "Сл. гласник 
РС", бр. 99/11); на основу Билатералног плана сарадње за период 01.01.2016 – 31.12. 
2020. године, између Европског завода за патенте (ЕПО) и Завода, који је донет на 
основу Програма сарадње Европске организације за патенте (ЕПО) са земљама 
чланицама (CA/24/14 од 16.04.2014), којим се у члану 33. дефинише процентуално 
учешће финансирања активности сарадње од стране ЕПО за сваку земљу чланицу на 
основу “Листе земаља подобних за избор” (Eligibility List) дате у Анексу 2 (за Србију 
75%) и на основу Меморандума о разумевању о билатералној сарадњи између Завода за 
хармонизацију унутрашњег тржишта (жигови и дизајн) Европске уније – ОХИМ, који је 
променио назив у Завод за интелектуалну својину Европске уније – ЕУИПО и Завода за 
интелектуалну својину Републике Србије. 
 

 


