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Јул 2017. године 

Власотинце 

 



УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018.  ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈЕ 

БУЏЕТА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ 

 

УВОД 

 

 На основу члана 31. став 1. тачка 2. под тачка  1, члана 36 и 41 Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“ број 54/09,73/10/101/10,101/11,93/12, 62/13, 63/13-испр, 

108/13 и 142/14, 68/2015- др.закон и 103/15 и  99/2016. ) достављамо вам Упутство за 

припрему Одлуке о буџету општине Власотинце  за 2018. годину, са пројекцијама буџета 

2019 и 2020 годину. 

            Упутство за припрему  „Одлуке о буџету локалних власти за  2018. годину са 

поројекцијама за 2019.и 2020. годину“,  до израде овог материјала  Влада РС и 

Министарство финансија нису усвојили и доставили у Законом прописаном року (према 

буџетском календару  5. јул),  али због поштовања рокова предвиђених  буџетским 

календаром за локалалну власт,  шаљемо упутство корисницима буџета.  Буџетски 

корисници треба да искористе  овај  период до доношења Фискалне стратегије за 2018 

годину са пројекцијама за 2019 и 2020  годину  и да квалитетно и детаљно припреме своје 

финансијске  планове на основу параметара које буду добили овим Упутством. 

 За давање смерница за припрему финансијских планова буџетским корисницима 

корићени су основни макроекономски подаци из Фискалне стратегије  за 2017. годину са 

пројекцијама за 2018. и  2019. годину Владе Републике Србије и Упутства за  припрему 

одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018 и 2019. годину 

Министарства финансија. У складу са смерницама и одређеним лимитима из Упутства 

корисници буџета треба да прилагоде програме, програмске активности и пројекте за 

2018. годину.  

 Упутство  које вам достављамо садржи основне макроекономске претпоставке, 

смернице и параметре на основу којих  израђујете предлог финансијског плана за 2018. 

годину и наредне две фискалне  године .  

 

1. ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ  

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018 ГОДИНУ 

-ПРОЈЕКЦИЈА  ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017 

И НАРЕДНЕ ДВЕ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 

 

      Мерама фискалне политике,  као и фискалном консолидацијом успостављен је 

повољан пословни и инвестициони амбијент током 2016.  и у првој половини 2017 године. 

Привредна активност се убрзава, споњнотрговински и фискани дефицит се смањује,  

стање на тржишту рада се побољшава, а инфлација је ниска и стабилна.   

 Раст привредне активности праћен је позитивним кретањем на тржишту рада, која 

се огледају у расту продуктиности рада, стопе запослености и просечне зараде. Бржи раст 

зарада у приватностом сектору, значајно су смањене разлике  у зарадам јавног и 

приватносг сектора. 

Инфлација се од почетка године налази на ниском и стабилном нивоу. Током  2016 

године евидентан је низак инфлаторни притисак, а тренд инфлаторног показатења није 

промењен и  у првој половини 2017 године. 

Народна банка Србије ће, у сарадњи са Владом Републике Србије, снизити циљну 

стопу инфлације почевши од 2017. године са 4%+-1,5%, на 3%+-1,5% п.п  као резултат већ 

успостављене макроекономске стабилности за наредни период. 

Платно билансна позиција земље је значајно побољшана.  Због знатно бржег раста 

извоза од увоза робе и услуга, дефицит текућег рачуна у периоду јануар- јун смањен је за 

петину .Спољнотрговинса неравнотежа је наставила да се смањује  захваљујући опоравку 

екстерне тражње и повољнијим односима размене.   



У нередном средњорочном периоду циљеви фискалне полиике су сумерени на 

даље смањење фискалног дефицита и јавног дуга. Средњорочни фискални оквир предвиђа 

смањење дефицита опште државе на 1,0% БДП до 2019 године.Предвиђено је да се дуг у 

2019 години спусти испод 70% БДП.  

      Снажнији раст привредне активноси утицаће на опоравак приходне стране буџета. 

Виша стопа раста БДП у периоду  2017. до 2019. године допринеће динамичнијем расту 

пореских прихода у односу на претходни период. Опоравак на тржишту рада као и раст 

расположивог доходка становништва  и приватне потрошње  уз наставак борбе против 

сиве економије и пореске евазије биће фактори који ће определити снажнији раст прихода.  

 Заустављање раста јавног дуга остаје главни циљ фискалне политике што 

подразумева даљу примену мера фискалне консолидације у 2018 години, што 

подразумева: 

- даље смањење трошкова и повећање ефикасности свих нивоа јавне управе,  

кроз реорганизацију и фукционално рестуктуирање. 

- смањење масе зараде на свим нивоима, 

-  у оквиру других текућих расхода неопхода је дања штедња али и реално 

планирање као не би дошло до стварања доцњи у плаћању и обавезама.        

 

2. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ 

ПЛАНОВА И ОПИС ПЛАНИРАНЕ ПОЛИТИКЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ, 
 

Приоритет политике Општине Власотинце у наредном периоду је реорганизација  

јавног сектора и консолидација локалних финансија на нивоу јединица локалне 

самоуправе. Реорганизација функционисања јавних предузећа и установа како би се на 

рационалан начин користили ресурси (финансијски и материјални) приликом пружања 

услуга грађанима. Локални јавни приходи имају приоритет у процесу финансирања 

организације управе .  У том циљу тежи се стварању  услова за ефикасно администрирање  

пореских прихода из  надлежности локалне самоуправе,  као  равномерном распореду  

терета  пореског опререћења на све грађане  општине Власотинце.  

Рационализација пословања на свим нивоима власти као и доследно поштовање 

Закона о буџетском систему, Закона о јавним набакама и  трезорског пословања  један је 

од значајних  приоритета у наредном периоду. 

Развој комуналне инфраструктуре и развоја заједнице уопште,  и у овом периоду чини 

приоритетно опредељење. Веома значајан је рад на изради пројеката  са којима је могуће 

аплицирати код одређених финанијских фондова за њихову реализацију . 

Посебна пажња буће посвећена  на нивоу квалитета услуга према грађанима код свих 

јавних  институација  чијије оснивач општина. 

У наредномпериоду настојаће се да се одржи ниво инвестирања и одржавање јавне 

комуналне инфраструктуре, као и да се омогући повољна клима за инвестирање како би се 

подигао ниво привредне активнсоти и повећао стандард и запосленост грађана.  У 

социјалном делу локалне политике планира се одрживост успостављених инситута у 

складу са расположивим могућностима буџета. 

Оставарење наведене пројекције  зависи од реализације макроекономских параметара 

и политика  које се планирају на нивоу републике Србије, као и реформи у јавном сектору  

на локалном нивоу.     

 

         

  

  

 3. ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА БУЏЕТСКИ ПЕРИОД 2018-2020.ГОДИНЕ 



 У наредној табели је приказана процена прихода и примања буџета општине 

Власотинце за 2018. годину са пројекцијама за 2019 и 2020 годину.    

 Процена прихода и примања извршена је на основу реализације у периоду јануар 

јун 2017 године као и тренда реализације прихода и примања за  период 2018 до 2020 

године. 

                                                                                                                            Износи хиљ.дин. 

Ек.клас

иф 

Врста прихода и 

примања 

План 

 2017 

Пројекција 

2018 

Пројекција 

2019 

Пројекција 

2020 

321000 Пренета сред.из 

претх. године 

101.743 10.000 10.000 10.000 

710000 Порези 367.685 378.715 390.076 401.779 

711000 Порез на доходак, 

добит и капит доб 

210.664 216.984 223.493 230.198 

713000 Порез на имовину 77.412 79.734 82.126 84.590 

714000 Порез на добра и 

услуге  

12.609 12.987 13.377 13.778 

716000  Други порези 67.000 69.010 71.080 73.213 

730000 Донације и 

трансфери 

445.546 458.912 472.680 486.860 

740000 Други приходи 29.314 30.193 31.098 32.032 

741000 Приходи од 

имовине 

1.074 1.106 1.139 1.173 

742000 Приходи од 

продаје добара и 

услуга 

20.640 21.259 21.897 22.554 

743000 Новчане казне за 

одузето земљиште 

4.800 4.944 5.092 5.245 

745000 Мешовити и 

неодређени прих 

2.800 2.884 2.970 3.060 

80000 Прим.од продаје 

нефин. имовине 

31.698    

– Прим.од задужењ     

 Текући приходи 

и примања 

    

3+7+8 Укупан обим 

буџета 

975.986 877.820 903.854 930.671 

 

 Процена обима и структуре расхода и издатака за буџетски период од 2018-2020. 

године приказује следећа табела по економским класификцијама: 

                   



 

 

 

                                                                                                                                      хиљ.дин 

Ек.клас. Расх. и и издаци План  

2017 

Пројекција 

2018 

Пројекија 

2019 

Пројекција 

2020 

400 ТЕК. РАСХОДИ 611.362 627.208 642.634 660.852 

410 Расх.за запосл. 204.708 210.849 217.175 223.690 

420 Кор.робе услу. 186.322 191.912 197.669 203.599 

440 Отплата камате 5.335 3.000 2.000 1.000 

450 Субвенције 43.900 45.217 46.574 47.971 

460 Донац.  и транс 113.748 117.160 117.160 120.675 

470 Мере соц полит 7.300 7.519 7.745 7.977 

480 Остали расходи 38.129 39.273 41.665 42.915 

490 Средст. резерви 11.920 12.278 12.646 13.025 

500 ИЗДАЦИ НЕФ. 

ИМОВИНА 

338.293 226.612 238.220 247.819 

510 Основна средс 333.293 221.462 238.220 247.819 

540 Набавк гр.земљ 5.000 5.150   

600 ОТПЛ.ГЛАВНИЦЕ 

ЗАЈ. И НАБАВКА 

ФИН.ИМ 

26.331 24.000 23.000 22.000 

610 Отплата главнице 26.331 24.000 23.000 22.000 

620 Набавка финан им     

 УКУП.РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ 

975.986 877.820 903.854 930.671 

 

 

 4.  ОБИМ СРЕДСТВАКОЈЕ  КОЈИ МОЖЕ ДА САДРЖИ ПРЕДЛОГ 

ФИНАСИЈСКОЈ ПЛАНА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА БУЏЕТСКУ ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА НАРЕДНЕ 

ДВЕ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 

  Предлози финансијских планова буџетских корисника за 2017. годину, 

израђују се на основу достављеног обима средстава од стране Оделења за финансије 

утврђеног овим упутством.  Буџетски корисници су дужни да  одговорно и у складу са  

објективним потребама, као и могућностима укупног буџетског оквира, рационално и 

економично распореде предложени обим средстава по програмима, програмским 

активностима и пројкетима. Уколико се услед доношења нових прописа укаже потреба за 

активностим (расходима и издацима), које нису постојале у буџетима претходних  



година, а захтевају  повећање обима средстава  потребних за њихову реализацију, 

буџетски корисник је у обавези да у оквиру садражаја програма, односно програмских 

активности и пројеката, детаљно образложи да се ради о новим активностима (наводећи 

законски основ), за које је потребно обезбедити средства изнад лимита утврђених овим 

Упутством. Уколиоко  буџетски корисник има потребе за додатним програмима, 

програмским активностима, и//или пројекетима, чија реализација премашује  износ 

предложеног обима буџетских  средстава, посебно ће потребу исказати као захтев за 

додатно финансирање. 

  У процесу пропреме Предлога финансијских планова мора се поштовати 

исказивање прихода и примања, односно расходе и издатака на основу система 

јединствене буџетске класифиакције у складу са стандарним класифиакционим оквиром 

утврђеним у Правилнику о стандардном класифиакционом оквиру  утврђеним у 

Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 

(„Сл. Гласник РС“20/17...... 63/15). 

Планирање,  извештавање и контрола финансијског плана буџетског корисника вршиће се 

на шестом нивоу економске класификација. Предложени износи средстава исказују се у 

апсолутним износима, стим што задње три цифре морају бити нуле. 

             Oбим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног 

корисника средстава буџета локалне власти за 2018 годину  са пројекцијама за наредне две 

фискалне године  дат је према следећој табели: 

                                                                                                      хиљ.дин. 

Разд ОПИС 2017 2018 2019 2020 

1 Скупштина општине 3.909 4026 4.147 4.271 

2. Председник општине 10.356 10.667 10.987 11.316 

2 Општинско веће 7.509 7.734 7.966 8.205 

3 Општинско јавно 

правобранилаштво 

3.508 3.613 3.721 3.833 

4 Општинска управа 950.704 851.780 877.033 903.046 

 Укупан буџет 975.986 877.820 903.854 930.671 

 

 

  5. СМЕРНИЦЕ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ  РАСХОДА У ПРЕДЛОЖЕНИМ 

ФИНАНИЈСКИМ ПЛАНОВИМА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

 

 Износ средстава потребних за исплату плата (група конта  411 и 412), планирају се 

на основу постојећег броја извршилаца и планиране рационализације, према утврђеним 

коефицијентима и важећој основици за обрачун плата. Уколико у Упутству министарства 

финансија буду предвиђене промене нивоа зарада за 2018 годину,  Оделење за финансије 

опшине ће благовремено обавестити све буџетске корснике о потребном усклађивању. 

 У оквиру осталих расхода  групе конта 41 не могу се планирати исплате награда и 

бонуса предвиђеним појединаачним и посебним колективним уговором, осим јубиларних 

награда за запослене које ће то право стећи у 2018 години. 



 Средства потребна за социјална давања запосленима (економска класификација 

414), који се односе на исплату отпремнина, а искују се на основу планираног броја 

запослених (сачинити списак лица), којиће у току 2018 године остварити право на 

отпремнину. Такође, потребно је исказати на основу планиране рационализације односно 

умањења  броја запослених као технолошки вишак,  износ средстава потребних за 

отпремнине. Обавеза је буџетског корисника да  детаљно образложи  потребе за 

реализацију отпремнина за 2018 годину. 

 Износ средстава за јубиларне награде  мора се прецизно и одговорно планирати. 

Потребно је да сваки буџетски корисник у образложењу наведе списак запослених који ће 

у  2018 години остварити право на јубиларну награду и потребна средства за исплату 

награда. 

 У оквиру групе 42 неопходно је сагледати могућност уштеда, пре свега у оквиру 

економске класфикације 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 

Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова  

(економска класификација 421). Износ средстава за сталне трошкове планирати на основу 

шестомесечног извршења ових расхода у 2017 години и очекиваног нивоа сталних 

трошкова до краја године, увећану за пројектовану инфлацију за 2018. годину. 

 Угоститељске услуге, трошкове репрезентације и поклона планирати уз 

максималне уштеде. 

 Средства за текуће поправке иодржавање опреме и објеката (група конта 425), 

планирати према приоритетима, водећи рачуна да се обезбеди рационално 

функционисање. 

 У оквиру групе 426 Материјал потребно је сагледати могућност уштеде , узимајући 

у обзир извршење  буџета у првих шест месеци у 2017 години  и пројектовану инфлацију. 

  Износ субвенција (група конта 45), треба планирати највише до износа  који је 

опредељен буџетом за 2018годину. 

  5.1 Смернице за исказивање капиталних издатака у предлозима 

финансијских планова буџетских корисника  

            Набавка административне опреме и других основних средстава за редован рад 

потребно је планирати уз максималне уштеде односно само за набавку неопходних 

основних средстава за рад. У образложењуобавезно навести оправданост планиране 

набавке основних средстава.  

  Капитални издаци односно капитални пројекти се планирају за 2018 годину 

и наредне две фискалне године, а списак капиталних пројеката са процењеним 

вредностима доставља се на  прописаном обрасцу капитални пројекети у период (2018-

2020). године (табела 6). Капитални пројекти су пројекти изградње  и капиталног 

одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну 

самоуправу, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројеката, 

обезбеђивање земљишта  за  изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у 

опрему,  машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. 

Капитални пројектима се увећава имовина општине. 

  Важно је планирати капиталне пројекте по годинама у оним  износима који 

су оствариви и одговоран са фискалне и економске тачке гледишта. Приликом 



вишегодишњег планирања капиталних    пројеката  корисници морају сагледати обавезе 

по уговору које се односе на капиталне издатке и захтевају плаћање у више година. 

Корисници су у обавези да, поред издатака за вишегодишње пројекте, искажу и издатке за 

једногодишње пројекте, односно за пројекте чија реализација траје годину дана У тебели 

капитални пројекти за период 2018-2020 године (табела 6) корисници су у обавези да 

искажу планиране издатке за капиталне пројекте по годинама који се односе на изградњу, 

капитално одржавање, по контима на трећем или четвртом нивоу економске 

класификације и то: 

1) Издатке  за израду пројектно –техничке документације на конту 5114, 

2) Издатке за експропријацију земљишта на конту 5411, 

3) Издатке за извођење радова на изградњи, односно извођењу радова на капиталном 

одржавању на контима 5112 и 5113, 

4) Издатке за ангажовање стручног назора на контима  5114, (осим уколико исти нису 

планирани на неки други начин). 

  Уколико корисници нису планирали средства за израду пројектно-техничке 

документације и за ангажовање  стручног надзора, дужни су да наведу који субјект је 

обезбедсио средства за те издатке и у ком износу или ће тај посао обављати у оквиру свог 

редовног рада. 

  У циљу реалног планирања издатака капиталног пројекта, неопходно је да 

корисници образложе тренутни статус дозвола и сагласности (локацијска, грађевинска 

дозвола, сагласност одговарајућег јавног предузећа) које су 

неопходне за почетак извођења радова. 

  На основу свеобухватне процене потреба, пројекте је потребно рангирати по 

приоритетима,у складу са усвојеним стратешким докуметима , водећи рачуна да 

приоритет у финансирању имају већ започети пројекти. 

  Приликом планирања капиталних издатака потребно је прикупити 

информације о свим алтернативним изворима финансирања као што су конкурси и 

фондови како домаћих тако и међународних организација (донација, дотација, 

спонзорства и сопствени приходи), као и износе средстава потребне за сопствена учешћа 

и/или суфинансирање капиталних пројеката. Препоручује се буџетским корисницима да 

редовно прате и пријављују пројеке на основу конкурса које расписују Министарства РС., 

фондови и организације. Буџетски корисници се могу обратити Концеларији за локални 

економски развој општине за сваку помоћ приликом припреме и израде документације за 

учешће на расписаним конкурсима. 

  Корисници су у обавези да искажу и капиталне пројекте који ће се 

финансирати путем субвенција (конта 451), и путем трансфера (конта 463,464). 

  Избор између програма, програмских активности и пројеката вршиће се 

примењујући принципе ефикасности, економичности трошења буџетских средстава,  али 

мерила која одражавају развојне приоритете и стратешке циљеве општине за период 2018-

2020 године. Надлежни орган општине ће се изјашњавати о поднетим предлозима 

финансијских планова и програмима рада у процесу утврђивања  предлога Одлуке о 

буџету општине за 2018 годину. 



  Подсећамо да код корисника који реализује више програмских активности у 

оквиру истог или различитих програма, плате и трошкове функционисања треба везати за 

доминантну делатност односно делатност којом се корсник претежно бави. 

  

  Средства за издатке за основне и средње школе, за Центар за социјални рад 

и Дом здравља, који су индиректни корисници другог ниво власти, у захтевима се исказују 

на економским класифиакцијама 463,464,- Трансфери осталим нивоима власти, 

истовремено, за ове кориснике достављају се подаци исказани према врстама расхода у 

табелама. 

  Расходи  који се финансирају из сопствених и осталих прихода морају бити 

у висини реално процењених износа очекиваног остварења тих прихода.  Услов за 

коришћење сопствених прихода за одређену намену, биће да је расход планиран у буџету.   

С обзиром на умањену пројекцију буџетских прихода, буџетски корисници ће морати да 

недостајућа средства за финансирање обезбеде из осталих извора. 

  Табеле за израду финансијског плана за 2018. годину састоји се од: 

- Табеле 1.- Програм, 

- Табеле 2- Програмска активност, 

- Табеле 3- Пројекат, 

- Табеле 4- Захтев за додатна средства-програмска активност/пројкекат, 

- Табела 5- Плате и број запослених 

- Табела 6- Преглед капиталних пројеката за период 2018-2020. године, 

- Писаног образложења за сваки појединачни захтев, по економских класифиакцијама на 

шестом нивоу. 

 Буџетски корисник доставља предлог финансијског плана расхода и издатака за 

2018. годину у форми која подразумева насловну страну са називом и адресом буџетског 

корисника, податке достављене у прописаним табелама на начин утврђен овим упутством 

и писаним образложењем које, поред правног основа за обављање  делатности и основних 

карактеристика корисника, треба да садржи оправданост сваког појединачног захтева 

(програмске активности и пројекте). 

 Потребно је у писаном образложењу истаћи специфичности и тешкоће које су биле 

везане за реализацију  финансијских планова у претходној години како би се избегле 

одређене грешке у наредном периоду. Такође, буџетски корисник је дужан да искаже 

процену ефеката нових политика и инвестиционих приоритета, а посебно оних које се 

одражавају на његов рад и финансије. 

 

 6. ПОСТУПАК И ДИНАМИКА ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА  И ПРЕДЛОГ 

ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

 

 Све табеле морају се доставити у штампаном и електронском облику  Оделењу за 

финансије . Штампане табеле морају имати печат и потпис одговорног лица корисника 

буџетских средстава. 



 Упутство и табеле можете преузети на сајту www.vlasotince.org.rs, а и на сајту 

Сталне конференције градова и општина . 

 Постоје обавеза буџетских корисника да припреме предлоге финансијских планова 

(као саставног дела програмског пословања) по програмском моделу и програмској 

класификацији коју је предложила СКГО и подржало Министарство финансија.  

 Образац Табела 1- Програм попуњава директни корсник буџетских средстава 

 ( канцеларија за ЛЕР), Циљеве, индикаторе, листу програмских активности утврђује 

директни корисник, на основу достављених предлога програмских активности и пројеката 

од стране индиректних корисника. Циљеви програмских активности и пројеката 

индиректних буџетских  корисника треба да донесу реализацији циља програма. Циљ 

програма, треба да буде унапређење квалитета и квантитета јавних сулуга које се пружају 

локалној заједници, а индикатори којима се мери  остваривање циља  програма је  укупан 

број услуга, укупан број корисника или покривеност корисника јавних услуга. Директни 

буџетски  корисник приказује списак програмских активности и пројеката које су 

предложили индиректни буџетски корисници , водећи рачуна о  лимитима које су  

утврђени овим упутством.  

 Образац Табела 2- Програмска активност  попуњавају сви индиректни буџетски 

корисници који директно реализују порограмске активности. Неопходно је да индиректни 

буџетски корисници, заједно са директним  буџетским корисницима дефинишу циљ и 

индикаторе који ће се пратити код свих индиректних корисника. За установе културе, 

собзиром на различите делатности,  препоручује се дефинисање индикатора који су 

заједнички за све буџетске кориснике нпр. процењени број посетилаца/корисника услуга у 

култури у току године или по планираним културним манифестацијама. За установе  у 

образовању  прикиком дефинисања циљева и индикатора треба се руководити 

обезбеђивањем услова за функционисање установе,  те је потребно дефинисати циљеве и 

индикаторе којима се мери успешност општине у обезбеђивању услова за нормално 

функционисање установа у области образовања (нпр. број решења санитарних инспекција 

о хитној санацији објеката, укупан број дана укојима школе нису радиле, умањење 

трошкова грејања и др.). За буџетске  кориснике који се баве комуналном и саобраћајном 

инфрастру неопходно је дефинисати једноставне циљеве на пример . унапређење 

саобраћајне инфраструктуре, а индикаторе  нпр. укупан планирани број километара за 

асфалтирање или одржавање у току године. Део обрасца који се односе на појединачне 

расходе обавезно је попунити према економским класификацијама расхода за три године. 

Преограмске активности су активности,  послови и процедуре, које се спроводе 

континуирано сваке године. 

 Образац Табела 3.- Пројекат попуњавају сви индиркетни корисници . На пројекат 

се распоређују расходи за послове који се раде у одређеном временском периоду у току  

године и то не сваке године. Потребно је у приоритет уврстити већ започете пројекте и 

пројекте за које су обезбеђена или је извесно да ће се обезбедити средства за финансирање 

и суфинансирање пројеката из других извора (фондови, буџети других нивоа власти и сл.). 

Појединачне пројекте релативно мале вредности  нетреба исказивати посебно већ збирно у 

оквиру програмске активности. Попуњавање циљева и индикатора врши се на сличан 

начин као и код програмске активности. 



 Предлози финансисјких  планова за 2018. године морају бити у оквирима лимита 

утврђених овим упутством. Уколико директни буџетски корисник процени да се поједини 

програми не могу подмирти из оквира предложеног лимита,  може тражити недостајућа 

средства за финансирање: редовних трошкова функционисања  и недовршених пројеката 

из претходне године, нових пројеката и програмских активности по приоритетима. У 

писаном образложењу, поред правног основа за извршавање наведеног расхода и/или 

издатака потребно је детаљно образложити разлог и  оправданост подношења захтева. 

 Образац 5.- Плате и број запослених попуњавају директни и индиректни корисници 

буџета чије се зараде обезбеђују из буџета општине. 

 Образац 6.- Преглед капиталних пројеката за период 2018-2020. Попуњавају 

директни и индиректни корисници буџета општине и то за капиталне пројекте за које 

постоји реална могућност да се реализују, водећи рачуна о приоритетима. 

 

 

 

 

           6.1. Динамика припреме и достављања предлога финансијских планова  

            Корисника  буџетских средстава, одговоран је за достављање финансијског плана  

у прописаном року.      

 О евентуалним изменама које у значајној мери су од утицаја на припрему 

финансијских планова буџетских корисника за  2018 и пројекцијама за 2019 и 2020 

годину, а на  основу „Упутства министарства финансија за припрему буџета локалне 

власти за 2018 и пројекција за 2019 и 2020 годину“  буџетски корисници биће  накнадно 

објавештени.             

            Оделењу за буџет и финансије привреду и друштвене делатности, сужби буџета, 

директни  и индиректни буџетски корисници достављају финансијске планове до 

31.08.2017 године.  

 

            7. НАЧИН ИСКАЗИВАЊА У ОБРАЗЛОЖЕЊУ РОДНЕ АНАЛИЗЕ  

 

            Изменама Закона о буџетском систрему  (Сл гласник бр.103/2015), буџети локалне 

власти имају обавезу да  исказују и пројекти из области родне радноправности.  Те овом 

приликом скрећемо пажњу директним корисницима да приликом предлагања пројеката 

поштују принципе родне равноправности,   као и предвиде начин на који ће се у 

образложењу исказати родна анализа.  Оделење ће размотрити све пројекти из ове области  

који су  оправдани и сврсисходни уз  пратеће образложење, а уколико дозвољава 

финансијски  оквир биће и опредељени у  буџет.   

   

 

 

  Шеф Оделење за буџет и финансије                                                                                                                                     

                                                                            привреду и друштвене делатности   



                                                                                                    Михајловић  Саша   


