РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБAВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Београд, јануар 2017. године

I. ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ
1. Кратак опис послова и профил Централног регистра:
Централни регистар обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Централни
регистар) основан је Одлуком Владе РС („Службени гласник РС“, број 47/10), на основу
члана 4. став 1. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени
гласник РС“, број 30/10, 116/2014) и чл. 4. и 13. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05).
Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, утврђена је
делатност Централног регистара и прописано да обавља послове из области обавезног
социјалног осигурања који се односе на:
успостављање и вођење Јединствене базе;
регистрацију осигураника и осигураних лица;
додељивање јединственог броја;
евиденцију регистрованих обвезника доприноса, на основу података преузетих од
органа и организација надлежних за регистрацију;
5) евиденцију о основицама доприноса и уплаћеним доприносима за обавезно социјално
осигурање по свим основама и периодима на које се те уплате односе;
6) евидентирање обрађених података о обрачунатим и наплаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање по послодавцу, односно исплатиоцу прихода на
месечном нивоу;
7) контролу података о обрачунатим и наплаћеним доприносима за обавезно социјално
осигурање по осигуранику по свим основама приликом сваке исплате;
8) евидентирање обрађених података о обрачунатим и наплаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање по осигуранику на месечном нивоу;
9) усаглашавање података о обвезницима доприносa и осигураним лицима којима
располажу Пореска управа, организације за обавезно социјално осигурање и други
органи и организације;
10) кoмплексну и свеобухватну анализу унетих и обрађених података у роковима
предвиђеним законом и указивање надлежним органима на уочене неправилности;
11) обезбеђивање техничких услова за међусобно повезивање и усклађивање рада
субјеката повезаних у систем Централног регистра у вези са достављањем података;
12) обезбеђивање електронске повезаности са другим регистрима и базама података које
се воде у Републици Србији, а имају значаја за обвезнике доприноса и осигурана лица.
1)
2)
3)
4)

Централни регистар обавља и друге послове везане за успостављање и вођење
Јединствене базе.
Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања предвиђено је да
Управни одбор, уз сагласност Владе, доноси финансијски план Централног регистрa за
календарску годину. Планирањем средстава за 2017. године полази се од средстава потребних

за обављање основних делатности Централног регистра које су претходно наведене као и од
осталих стварних потреба неопходних за рад и функционисање Централног регистра и
средстава која су додељена Централном регистру Законом о буџету РС („Службени гласник
РС“, број 99/2016).
Централни регистар је електронски сервис који је оперативно пуштен у рад у августу
2013. године. Портал Централног регистра намењем је, како обвезницима подношења пријаве
на обавезно социјално осигурање у електронском облику, тако и осигураницима, односно
грађанима ради провере – електронским путем својих података о обавезном социјалном
осигурању.
Централни регистар је установа са малим бројем запослених и он представља
електронски сервис који се заснива на најсавременијим информационим технологијама, па
тиме је и опрема, односно хардвер и софтвер последње генерације, те да би исти могао да
несметано да функционише, неопходна су средства за одржавање.
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Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених и Економска
класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
Средства за плате планирана су у свему према Закону о буџету Републике Србије (Сл.
гласник бр 99/2016), у складу са важећим прописима који се примењују на обрачун плате
запослених, постојећег броја систематизованих послова по акту о систематизацији, са
увећањем износа за још три извршиоца на одређено радно време због повећаног обима посла.
Потребна средства на овој економској класификацији износе 29,766,000 динара.

411- ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ - 29,766,000 динара
412- СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ - 5,306,000 динара

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима (414100, 414300)
На овој економској класификацији, планирана су средства у износу од 982,000 динара,
која се односе на исплате накнада за време одсуствовања са посла – боловања, у која су
укључена породиљска боловања као најзначајнија ставка, и отпремнине приликом одласка у
пензију, а све наведено планирано је у складу са Уредбом о накнадама и другим примањима
запослених у организацијама обавезног социјалног осигурања.

Економска класификација 415 – Накнаде за запослене (415100)
На овој економској класификацији за 2017. годину планирано је 950,000 динара на име
трошкова накнаде превоза за долазак на посао и одласка са посла, који се уплаћује на текуће
рачуне запослених. Наведени износ је планиран у односу на планирани број запослених и
ценом карте за градски превоз у моменту израде плана.
Економска класификација 421 – Стални трошкови (421100, 421400, 421500,)
Стални трошкови планирани су у износу од 1,320,000 динара. Издаци који се
финансирају са ове економске класификације представљају очекиване трошкове платног
промета и банкарских услуга у складу са очекиваним бројем налога и новчаним износом за
пренос који ће се достављати Управи за трезор на реализацију. Услуге комуникација
планиране су у складу са коришћењем фиксног и мобилног телефона. Такође су планирани
трошкови осигурања запослених и службеног возила. Како се основне надлежности
Централног регистра остварују пре свега у односу на институције кориснике података,
односно Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за
здравствено осигурање, Националну службу за запошљавање као и Пореску управу на
наведеној класификацији су планирани и трошкови повезивања, односно планирана су
средства потребна за интернет комуникацију и интернет конекције у складу са преузетим
уговореним обавезама, која су неопходна како се не би довело у питање обављање основне
делатности Централног регистра.
Економска класификација 422 – Трошкови путовања (422100,422200)
За трошкове службених путовања у 2017. години планиран је износ од 600,000 динара,
то се односи на службена путовања у земљи и иностранству. У току 2017. године планиране
су активности у циљу упознавања јавности, као и едукације послодаваца о новим пословима
из надлежности Централног регистра обавезног социјалног осигурања, везаним за додатну
контролу и наплату доприноса за обавезно социјално осигурање.
Економска класификација 423 - Услуге по уговору (423100, 423200, 423300
423400, 423500, 423700)
Планирани износ средстава на овој економској класификацији је 65.950.000 динара, а
представља средства потребна за годишње одржавање софтверске опреме имплементиране у
ЦРИС и софтвера у сервер сали, као и за продужење лиценци неопходних за функционисање
Централног регистра. Средства су такође неопходна и за услуге образовања и усавршавања
запослених у Централном регистру (издаци за стручне испите, котизације за семинаре и
стручна образовања), као и за објављивање огласа о планираним поступцима јавних набавки,

расходи за ангажовање лица путем уговора о привременим и повременим пословима, који су
неопходни ради обављања стручних услуга, као и трошкови репрезентације.
Како пракса и стандарди налажу, за рад сваког информационог система, па и ЦРИС-а,
неопходно је обезбедити и адекватну професионалну подршку, јер одржавање информационог
систем представља део интегралног процеса животног циклуса информационог система.
1. Део ових средстава потребан је за трошкове одржавања опреме – софтвера, који покрива
професионалну подршку, која треба да обезбеди гаранцију стабилности рада система, а
укључује све неопходне активности у виду унапређења, адаптације, корекције, као и
превентивног реаговања на евентуално уочене проблеме и њихово отклањање.
2. Други део средстава, неопходан је за сoфтвeрскe лицeнцe и пoдршку зa кoришћeњe Oracle
aлaтa имплeмeнтирaних у ЦРИС-у, кaкo би систeм мoгao нeсмeтaнo дa функциoнишe.
Oвим лицeнцaмa сe oбeзбeђуjу прaвa и oдрeђуjу oгрaничeњa вeзaнa зa кoришћeњe сoфтвeрa,
чиме сe рeгулишу oбaвeзe и oдгoвoрнoсти нa кojи сe Цeнтрaлни рeгистaр oбaвeзнoг
сoциjaлнoг oсигурaњa oбaвeзao угoвoрoм o лицeнцирaњу.
Обнова лицeнци je oд круциjaлнoг знaчaja зa фунциoнисaњe инфoрмaциoнoг систeмa, jeр
њихoвo непрoдужaвaњe, дoвoди дo губиткa истих, односно има за последицу губитак сваке
подршке вендора за грешке настале на системском софтверу, а услед овакве грешке, постоји
опасност од отказа и недоступности система Централног регистра, што директно утиче на
немогућност подношења пријава на обавезно социјално осигурање.
Економска класификација 424 – Медицинске услуге (424300)
Планирана средства у оквиру ове економске класификације износе 260,000 динара и односе се
на трошкове систематског прегледа за запослене у Централном регистру.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање (425200)
Планирана средства у оквиру ове економске класификације износе 3,200,000 динара и
односе се на текуће поправке и одржавање сервер сале и опреме у сервер сали, а које
обухватају: енергетске и расхладне уређаје, система за гашење пожара, система за видео
надзор и дизел агрегата.
Такође на наведеној економској класификацији предвиђени су трошкови за одржавање
комуникационе опреме ЦРИС, редовно сервисирање и могуће поправке службеног аута и
отклањање осталих могућих кварова на техници као и одржавање канцеларијске опреме.

Економска класификација 426 – Материјал ( 426100,426300,426400,426900)
На овој економској класификацији планирани износ средстава за 2017. годину је
1,950,000динара. Планирана средства односе се на административни, канцеларијски
материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, односно за претплату за
стручну литературу за редовне потребе запослених, као и материјал за саобраћај, издаци за
бензин за службено возило и дизел гориво за агрегат како би несметано функционисао систем
Централног регистра. Такође на наведеној економској класификацији предвиђени су
трошкови материјала за посебне намене – резервни делови и инвентар.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе (482100, 482200)
На овој класификацији планирани износ средстава за 2017. годину је 30.000 динара
који је намењен за таксе и порез за регистрацију службеног возила.
III. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економска класификација 512 – Машине и опрема ( 512200)
На овој економској класификацији планиран је износ средстава у висини од
97,109,000 динара. Наведени износ је планиран за обнову рачунарске, комуникационе и
канцеларијске опреме - намештаја за потребе Централног регистра.
Имајући у виду све већи број захтева који стижу како од послодаваца, тако и од осталих
корисника података дефинисаних Законом о Централном регистру обавезног социјалног
осигурања, као и Законом прописану оперативност и одзивност ЦРИС (24/7/365) неопходно је
унапредити мрежну инфраструктуру ЦРИС, на начин којим би се повећао број конкурентних
сесија које приступају ЦРИС-у.
Такође, по свим правилима струке а и праксе опрема којој је истекла гаранција и која више не
може несметано да функционише и пружа подршку једном овако робусном информационом
систему, као што је ЦРИС, подразумева и комплетно занављање хардвера. Како бисмо
осигурали сталну стабилност система у будућим годинама неопходно je извршити комплетно
занављање хардвера. То је подразумевана и обавезна активност у сваком информционом
систему, јер техничко одржавање једног система се базира управо на вендорској испомоћи,
што је пракса свуда у свету и уколико нека од компоненти недостаје, сам систем је неодржив.

У табели ниже наведене су потребне хардверске компоненте:

Окружење

Целина

Ставка

Опис

Количина

1.Мрежа

A.1.1

Alteon-NG 5208 - 6G (Load
Balancer)

2

A.1.1p

Basic Support 1Y

2

A.1.2

MDS-9148S (SAN svič)

2

A.1.2p

Basic Support 1Y

2

A.1.3

ASA 5525-X

2

A.1.3p

PRTNR SUP 24X7X4 ASA
5525-X (3Y)

2

A. Продукција

PRTNR SUP SW UPG Cisco
FireSIGHT Management
Center (3Y)
Cisco AnyConnect Apex
License, 3YR, 25-99 Users

2.Сервери

A.1.4

Cisco ASA5525 FirePOWER
IPS 3YR Subscription

2

A.1.5

Cisco Catalyst 3850 48 Port

2

A.1.5p

PRTNR SUP 24X7X4 Cisco
Catalyst 3850 48 Port Data IP
Serv

2

A.1.6

Catalyst 2960-X 24 GigE

1

A.1.6a

PRTNR SS 8X5XNBD
Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x
1G SFP, LAN

1

A.2.1

Oracle Server X6-2 (OHS)

2

A.2.1p

Oracle Premier Support for
Systems 1Y

2

A.2.2

Oracle Server X6-2 (OVM
Manager, Backup)

1

A.2.2p

Oracle Premier Support for

1

Окружење

Целина

Ставка

Опис

Количина

Systems 1Y
A.2.3

SPARC T7-1 server (Portal,
SOA, IdM, PSRM)

2

A.2.3p

Oracle Premier Support for
Systems 1Y

2

A.2.4

SPARC T7-1 server (PSRM
DB, BI DB, BI)

2

A.2.4p

Oracle Premier Support for
Systems 1Y

2

3.Сториџ

1

Б. Тест
1.Мрежа

2.Сервери

B.1.1

ASA 5525-X

1

B.1.1p

PRTNR SUP 24X7X4 ASA
5525-X (3Y)

1

B.1.2

Cisco ASA5525 FirePOWER
IPS 3YR Subscription

1

B.1.3

Catalyst 2960-X 24 GigE

1

B.1.3p

PRTNR SS 8X5XNBD
Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x
1G SFP, LAN

1

B.2.1

Oracle Server X6-2 (OHS,
Security Server)

1

B.2.1p

Oracle Premier Support for
Systems 1Y

1

B.2.2

SPARC T7-1 server (Portal,
SOA, IdM, PSRM, BI, BI DB,
PSRM DB)

1

B.2.2p

Oracle Premier Support for
Systems 1Y

1

C.1.1

MDS-9148S (SAN svič)

1

Ц. ДР
локација
1.Мрежа

Окружење

Целина

2.Сервери

Ставка

Опис

Количина

C.1.1p

Basic Support 1Y

1

C.1.2

ASA 5525-X

1

C.1.2p

PRTNR SUP 24X7X4 ASA
5525-X (3Y)

1

C.1.3

Cisco ASA5525 FirePOWER
IPS 3YR Subscription

1

C.1.4

Catalyst 2960-X 24 GigE

1

C.1.4p

PRTNR SS 8X5XNBD
Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x
1G SFP, LAN

1

C.2.1

Oracle Server X6-2 (OHS,
Security Server)

1

C.2.1p

Oracle Premier Support for
Systems 1Y

1

C.2.2

SPARC T7-1 server (Portal,
SOA, IdM, PSRM, PSRM DB)

1

C.2.2p

Oracle Premier Support for
Systems 1Y

1

Имајући у виду дотрајалост одређеног хардвера у канцеларијском окружењу ЦР-а
неопходно је обезбедити средства како би се извршила замена дотрајале опреме - компјутера
и набавка нове.
***
Укупан износ средстава у Финанасијском плану за 2017 годину износи 207.423.000
динара
Број: 401-00-004/2017-01
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Председник
Управног одбора
Владимир Станковић

