
УТВРЂИВАЊЕ 
ТРОШКОВА 
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА 
И ПРОПИСА
Јавним политикама обликујемо јавни интерес, подстичемо 

развој и чинимо да јавне услуге буду боље и ефикасније. 

Планирамо у условима неизвесности, трудимо се да 

реално користимо расположиве ресурсе и 

рационално трошимо новац.

Обрачун трошкова је улазна информација:

Важно је да све институције Владе обрачун 
набавке ресурса у циљу спровођења планских 
докумената и прописа утврђују по јединственим 
ценама где год је то примењиво, како би се 
обезбедила упоредивост трошкова за сличне 
ресурсе. 

За процену 
финансијског 
ефекта планског 
документа/
прописа на буџет. 

За израду 
финансијског 
плана институције, 
односно буџета 
Републике Србије.

Елементи 
обрачуна 
трошкова

Средства која је неопходно 
ангажовати да би се спровеле 
утврђене мере, односно активности 
и тако остварили циљеви утврђени 
у планским документима или 
прописима у предвиђеним роковима.

Новчана вредност ресурса 
ангажованих за спровођење 
мера и активности и постизање 
утврђених циљева. Трошак се 
утврђује множењем цене и количине 
потребних ресурса.

Износ који се плаћа да би се набавио 
ресурс неопходан за спровођење 
мере или активности. 

За обрачун је 
пожељно користити

Категорије
трошкова

Ресурси
(радна снага, роба и 
услуге, субвенције, 

трансфери, 
инвестиције)

Трошак

Цена

Страндардне ценеПлате, накнаде и 
доприноси

Стручна мишљења

Страндардне цене

Стручна мишљења

Роба и услуге

Субвенције, дотације 
и трансфери

Капитални расходи



Републички секретаријат за јавне 
политике израдио је методолошки 
оквир за утврђивање и обрачун 
стандардних трошкова по врсти 
трошка за израду планских докумената 
и прописа. Листу стандардних 
трошкова, као и Методологију 
обрачуна стандардних трошкова за 
израду планских докумената можете 
наћи на линку https://rsjp.gov.rs/cir/
obracun-troskova-za-planska-doku-
menta-i-propise/ или скенирањем QR 
кода. Листа се ажурира по потреби, а 
најмање једном годишње.

Приручник за утврђивање трошкова 
јавних политика и прописа израђен 
је уз финансијску помоћ Европске 
уније, кроз Пројекат ЕУ за реформу 
јавне управе у оквиру Секторског 
реформског уговора. Приручник 
садржи практична упутства за обрачун 
трошкова и смернице за процену 
ефеката на буџет и доступан је на сајту 
РСЈП https://rsjp.gov.rs/wp-content/up-
loads/Prirucnik-za-utvrdjivanje-trosko-
va-javnih-politika-i-propisa.pdf.

ЛИСТА СТАНДАРДНИХ ЦЕНА/ТРОШКОВА 
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И 
ПРОПИСА

Врста трошкова

Плате државних службеника

Државни службеници 
на положају

Државни службеници са високим 
образовањем

Државни службеници са средњим 
образовањем

Обуке

У земљи (без путовања)

У земљи (са путовањем)

     Трошкови обука без путовања

     Најам простора
   
     Припрема и штампа материјала

     Послужење (храна и пиће)

     Накнада за рад тренера

     Припрема обуке и спровођење 
     тестирања

     Трошкови путовања у земљи

     Пут (превоз)

     Смештај
    
     Дневнице

У иностранству

      Котизација

      Трошкови путовања у иностранство

     Пут (превоз)

     Смештај

     Дневнице
  
Трошкови консултантских услуга

Међународни јуниор експерт

Међународни сениор експерт

Домаћи јуниор експерт

Домаћи сениор експерт

Јединица мере

Просечна бруто месечна плата и 
трошкови превоза

Просечна бруто месечна плата и 
трошкови превоза

Просечна бруто месечна плата и 
трошкови превоза

Oсоба / обука / дан

Oсоба / обука / дан

По дану

По страни

По особи

По сату

По обуци

По особи

Oсоба/дан

По дану

Oсоба / обука

По особи

По особи

Oсоба/дан

По дану

По дану

По дану

По дану

По дану

Трошкови канцеларијског 
материјала и опреме

Канцеларијски материјал

Канцеларијска опрема

Комуналне услуге

Закуп просторија

Трошкови компјутерске опреме 

Компјутер (за канцеларијско 
пословање)

Просечан износ амортизације 
компјутера

Трошкови набавке аутомобила 
(приказане цене укључују и ПДВ)

Путнички аутомобил, по класама

     Виша средња класа

     Средња класа

     Нижа средња класа

     Нижа класа

     Путнички комби

Трошкови публикација

Припрема за штампу, дизајн

Штампа

Превод

Ангажовање графичког дизајнера

Лектура и коректура текста

Трошкови промоције

Промотивне рекламе

Симултатни превод

Озвучење

Презентациона опрема

Најам просторија

Послужење (храна и пиће)

Промо сет (фасцикла, оловка, свеска)

Банери

Запослен/годишње

Запослен/годишње

Запослен/годишње

Запослен/годишње

Комад

Комад/годишње

Возило

Возило

Возило

Возило

Возило

По страни

По страни

По страни

Експерт / сат

По страни

Просечно по 1 секунди

По дану

По дану

По дану

По дану

По особи

По особи

Комад
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