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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТА ГРАДА ЈАГОДИНЕ ЗА 

2013.ГОДИНУ 

 

 

 

1. Правни основ 

 

Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012). 

На основу члана 31. став 1. тачка 2) и члана 40. Закона о буџетском систему, локални 

орган управе надлежан за финансије издаје Упутство за припрему нацрта буџета локалне 

власти и доставља директним корисницима буџетских средстава. Израда упутства за 

припрему буџета везује се за члан 40. став 1. Закона о буџетском систему, који 

подразумева да по добијању Фискалне стратегије локални орган управе надлежан за 

финансије доставља Упутств.  Фискалну стратегију Републике Србије према буџетском 

календару министар финансија треба да достави локалној власти до 05. јула. текуће године 

за наредну годину. 

Министарство финансија и привреде Републике Србије, доставило је свим 

јединицама локалне самоуправе Закључак Владе 05 Број: 400-3809/2012 од 29. маја 2012. 

године, којим се прихвата Извештај о поступку припреме и усвајања Извештаја о 

фискалној стратегији за 2013.годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину и у коме је 

наведено да се имајући у виду значај предстојеће фискалне консолидације, израда 

програма фискалне консолидације у средњем року очекује по окончању формирања нове 

Владе, а такође се очекује да ће мере фискалне консолидације бити и главна тема 

разговора о наставку Stand-by аранжмана са ММФ. У извештају је наведено да, обзиром да 

програм фискалне консолидације представља и главни део Фискалне стратегије, 

сврсисходно је процедуру израде и усвајања Стратегије од стране Владе отпочети након 

договора о правцима фискалне консолидације. Дана 19.10.2012.год. је Министарство 

финансија и привреде Републике Србије доставило Упутство за припрему одлуке о буџету 

локалне власти за 2013.год.  и пројекције за 2014.год. и 2015.год. на основу кога је 

Одељење за буџет и финансије израдила Упутство за припрему буџета града Јагодина за 

2013. годину. 

Упутство за припрему Одлуке о буџету града Јагодина за 2013. годину на основу 

члана 36а. Закона о буџетском систему садржи: 

1) основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета града Јагодина  за 

2013.годину, 

2) опис планиране политике локалне власти у 2013. години, 

3)  процену прихода и примања и расхода и издатака за 2013. годину и наредне две 

фискалне године, 

4) обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана корисника 

средстава буџета за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, 

5) смернице за припрему средњорочних планова директних корисника средстава 

буџета, 

6) поступак и динамику припреме Одлуке о буџету града Јагодина и предлога 

финансијских планова корисника средстава буџета. 

 

Чланом 41. Закона дефинисано је да су индиректни корисници средстава буџета 

локалне власти обавезни да припреме предлог финансијског плана на основу смерница 

које се односе на буџет локалне власти. 

Директни корисници обавезни су да, у складу са смерницама и роковима, траже од 

индиректних корисника за које су одговорни, да доставе податке неопходне за израду 

предлога финансијског плана директног буџетског корисника. 
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Истим чланом је предвиђено и да локални орган управе надлежан за финансије 

може да тражи непосредно од индиректних буџетских корисника податке о финансирању. 

1. Основне економске претпоставке и смернице са пројекцијама за 2014.  и 2015. 

годину 

 

 Привреда Републике Србије у 2012.год. је у рецесији. Полазећи од успоравања 

глобалног економског опоравка од другог квартала 2011.год. и негативних изгледа у 

погледу економског раста у 2012.год., за Србију су кориговане на ниже процене кретања 

БДП и повезаних индикатора, пре свега, због рецесије у евро зони и последично смањења 

домаћег извоза и прилива страног капитала, као и знатног пада пољопривредне 

производње изазваног неповољним временским приликама. Реални пад привредне 

активности у 2012.год. процењује се на 1%, што ће имати за последицу пад запослености 

од 1,5%. Инвестиције ће забележити реалан пад од 8,7%, лична потрошња 0,4%, док ће 

државна потрошња расти по стопи од 6,7%.  

Дефицит консолидованог буџета сектора државе на крају 2012.год. достићи ће 6,8% 

БДП. Јавни дуг до краја године износиће према  проценама 65,1% БДП.  

Мере фискалне консолидације усвојене ребалансом буџета Републике Србије за 

2012.год. требало би да спрече кризу јавног дуга и макроекономску нестабилност и односе 

се како на приходну тако и на расходну страну буџета. Најважније мере на приходној 

страни су повећање акциза на цигарете и деривате нафте, повећање опште стопе ПДВ са 

18% на 20%, повећање пореза на приходе од камата и дивиденди са 10% на 15%. 

Најзначајнија мера на расходној страни је ограничење раста плата у јавном сектору и 

пензија у складу са реалним могућностима буџета, као и рационализација трошкова који 

се финансирају из сопствених прихода.  

 

Oсновне макроекономске протпоставке у периоду 2012-2015.год. 

  ПРОЈЕКЦИЈА 

  2012 2013 2014 2015 

БДП, мил.динара (текуће цене) 3.294.150,9 3.662.437,0 3.961.200,3 4.296.793,2 

БДП, годишња стопа реалног раста, % -1,0 2,0 3,5 4,0 

Инфлација, крај периода, у % 11,0 5,5 5,0 4,5 

Стопа раста просечне реалне зараде, у % 2,8 -1,4 1,4 2,2 

 

 

2. Oпис планиране политике града Јагодина у 2013. години 

 

Приоритети Града Јагодина за наредни четворогодишњи период су:  

- Пуна посвећеност побољшању животног стандарда грађана, како у граду тако и у 

сеоским  подручјима, 

- Развој привреде и запошљавање, 

- Свеобухватна социјална заштита.  

Социјална помоћ грађанима ће и даље имати значајан удео у буџету Града, као што си 

помоћи за труднице, новорођену децу, бесплатан превоз за ученике, пензионере и особе 

старије од 65 година и др. 

 

Aктивности у политици јавних прихода и расхода буџета града Јагодина у 2013. 

години биће усмерене ка следећим принципима:  

- Вођење фискалне политике усклађене са принципима фискалне одговорности и 

фискалним правилима која се односе на фискални дефицит и јавни дуг утврђеним 

Законом о буџетском систему; 

- Адекватно финансирање функционисања буџетских корисника; 
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- Финансирање капиталних пројеката, 

- Наставак започетих активности из претходне године на реализацији основних 

циљева у политици локалних јавних прихода и расхода 

- активности локалне пореске администрације усмерене на реалнији обухват и 

ефикаснију наплату припадајућих припадајућих изворних прихода, 

 

Закон о буџетском систему предвиђа увођење лимита укупних и расхода по корисницима, 

као и увођење средњорочног (трогодишњег) планирања. На приходној страни се очекује 

кретање прихода у складу са кретањем БДП, тј. благо увећање. Према неформалним 

најавама из Владе РС очекује нас нови пренос надлежности са централног нивоа, што код 

прихода може значити повећање наменских прихода. упућују на могуће значајне реформе 

на приходној страни буџета свих нивоа власти, као и изузетно рестриктиван приступ на 

расходној страни у 2013. години, зато се од свих корисника буџета града Јагодина очекује 

да благовремено преиспитају све расходе и предузму одговарајуће мере за 

рационализацију расхода и издатака. 

 

3. Процена примања и издатака буџета Града Јагодина за буџетску 2013. годину  

и наредне две фискалне године ( 2014. и 2015. ) 

Полазна основа за планирање обима буџета за 2013. годину су укупни приходи из 

Одлуке о буџету града Јагодина за 2012. годину, као и планирани расходи из те Одлуке. 

Расходи за плате запослених у 2013. години, одређују се према посебним фискалним 

правилима из члана 27е Закона. 

 

 

4. Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 

2013.год.  са пројекцијама за 2014. и 2015. годину 

 

Имајући у виду фискална правила, као и величину потребног Фискалног 

прилагођавања, у овом упутству се утврђују смернице за планирање појединих 

категорија расхода. 

 

Планирање масе средстава за плате запослених у 2013.год. 

 

Од исплате за април 2013.год. плате се повећавају за 2%, а од исплате за октобар 

2013.год. плате се усклађују са стопом раста потрошачких цена у претходних 6 месеци 

(пројектована инфлација у периоду април 2013. – септембар 2013.год. износи 0,5%). У 

складу са наведеним, за обрачун и исплату плата примењују се основице за обрачун и 

исплату плата према закључцима Владе Републике Србије, основица се увећава од плате 

за април 2012.год. за 2% и од плате за октобар 2013.год. за 0,5%. 

Правила усклађивања плата у јавном сектору на начин предвиђен фискалним 

правилима доводе до раста масе средстава за плате не већег од 5%, у односу на ниво плата 

исплаћен за август 2012.год. С тим у вези, потребно је да образложење Одлуке о буџету 

садржи табелу у којој ће се исказати исплаћена маса средстава за плате за август 2012.год. 

(са економских класификација 411 и 412) и планирана маса средстава за плате за 

2013.год., упоредо по корисницима буџета локалне власти, како би министарство 

надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих овим Упутством, у складу са 

изменама Закона у буџетском систему (табела 1. је дата у прилогу. 

        Када су у питању остала конта групе 41 – расходи за запослене, локалне власти не 

могу планирати исплате награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним 

колективним уговорима (осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 
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2013.год.), као ни награда и бонуса који према међународним критеријумима 

представљају нестандардне, односно, нетранспарентне облике награда и бонуса. 

 

Планирање броја запослених у 2013. години 

 

         Број запослених по корисницима исказује се у Табели бр.2, која је дата у прилогу и 

која треба да буде саставни део образложења Oдлуке о буџету. 

 

Група конта 42 – коришћење услуга и роба 

 

У оквиру групе конта 42 треба сагледати могућност уштеде, пре свега , у оквиру 

економских класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 – 

Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова ( 421 - 

Стални трошкови). 

 

Група конта 45 - Субвенције 

 

Одлуком о буџету износ субвенција у 2013.год. планирати највише до износа који 

је опредељен Oдлуком о буџету за 2012.год. 

 

Група конта 48 – Остали расходи 

 

Остали расходи планирају се у износу који је опредељен Oдлуком о буџету за 

2012.год. 

 

Класа 5  - Издаци за нефинансијску имовину 

 

Набавка административне опреме и других основних средстава за редован рад  - 

који се не сматрају капиталним инвестицијама у смислу вишегодишњих пројеката 

потребно је планирати уз максималне уштеде, само за набавку неопходних средстава за 

рад. 

 

 

5. Смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте за   2013. 2014. и 2015. 

годину 

 

 

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему 

(Службени гласник бр.93/12) издаци за капиталне пројекте се исказују за три године и 

потребно их је приказати у Табели 3. (табела 3. Преглед капиталних пројеката даје се у 

прилогу). 

         На контима 51, 52 и 54 планирају се средства за капиталне пројекте. На основу 

свеобухватне процене потреба, потребно је рангирати исте у складу са усвојеним 

стратешким документима, водећи рачуна да приоритет у финансирању имају већ започети 

пројекти, чија је даља реализација оправдана. 

 

         Капитални пројекти се односе на: 

1. изградњу (куповину) зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре од 

интереса за локалну самоуправу; 

2. унапређење, односно капитално одржавање постојећих зграда и грађевинских 

објеката  и објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу; 

3. обезбеђивање земљишта, 

4. пројектно планирање, 
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5. набавку опреме и машина чији је век трајања односно коришћења дужи од пет 

година. 

 

С обзиром да је чланом 54. Законом о буџетском систему прописано да корисници 

могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање 

у више година на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност 

извршног органа локалне власти, потребно је такву обавезу (већ насталу и /или 

планирану) укључити у буџет капиталног пројекта само у износу у коме обавеза доспева у 

тој години.  

         Приликом планирања буџета капиталних пројеката за три године потребно је поред 

средстава из буџета локалне самоуправе, укључити и средства пројектних зајмова 

(донације, средства буџета Републике Србије итд.) намењена за њихову реализацију само 

у износу за који се процењује да ће бити повучен у тој години, имајући у виду статус 

пројектног зајма, уговором дефинисане рокове, услове и динамику повлачења средстава 

итд. 

 

         Корисници буџета достављају кратко образложење за сваки капитални пројекат за 

сваку годину посебно, и то са планираним роковима почетка и завршетка фазе припреме и 

фазе реализације. 

         Фаза припреме укључује активности на обезбеђивању земљишта, изради пројектно 

техничке документације и прибављању неопходних дозвола и сагласности, односно 

активности неопходне за стварање услова за почетак реализације капиталног пројекта. 

Фаза припреме се завршава закључењем уговора, па је потребно укључити и законом 

прописане рокове за спровођење поступка јавне набавке. 

        Фаза реализације укључује активности након закључења уговора о радовима, односно 

набавци добара и услуга и активности у реализацији уговора, у складу са дефинисаним 

условима и роковима, динамичким плановима. 

       Потребно је укратко дати и технички опис пројекта (дужина пута, површина објекта, 

опрема, машине и сл.) 

6. Поступак и динамика припреме буџета Града Јагодина и предлога 

финансијских планова директних корисника буџетских средстава 

 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему корисници средстава буџета града 

Јагодина достављају предлоге финансијских планова на основу смерница из Упутства, на 

основу којих Одељење за буџет и финансије израђује Нацрт Одлуке о буџету града 

Јагодина за 2013.год. који доставља надлежном извршном органу , који утврђује Предлог 

Одлуке о буџету града Јагодина за 2013.год. и доставља га Скупштини града Јагодина на 

усвајање. Скупштина града Јагодина је у обавези да испоштује члан 31. Закона о 

буџетском систему и донесе Одлуку о буџету града Јагодина за 2013.год. до 

20.12.2012.год.  

Предлог финансијског плана за 2013. годину мора да представља процену финан-

сијских потреба директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и извора 

средстава из којих ће се ове потребе финансирати. 

Финансијске потребе обухватају: 

- детаљну разраду издатака по појединим врстама расхода за активности и услуге, 

односно ставке дефинисане у складу са посебним законима (навести их у предлогу 

финансијског плана)     

- детаљну разраду издатака по појединим врстама расхода за све кориснике буџетских 

средстава. 
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С тим у вези, потребно је навести све очекиване изворе средстава: приходе из буџета и 

додатне приходе директних и индиректних корисника буџетских средстава односно 

приходе који се остварују из додатних активности. За кориснике је исказивање расхода 

који се финансирају из других извора који нису буџетски (сопствени приходи, 

донације и слично), посебно важно,с обзиром да су у складу са Законом о буџетском 

систему, предвиђене  посебне апропријације у Одлуци о буџету из наведених износа 

прихода. Услов за коришћење остварених сопствених прихода за одређену намену, 

биће да је расход планиран у буџету. 

 

 

Буџетски корисник не попуњава податке односно не планира расходе за 

субвенције, буџетску резерву, солидарну стамбену изградњу, изборе и рад политичких 

странака. 

Буџетски корисник доставља предлог финансијског плана расхода за 2013. годину у 

форми која подразумева насловну страну са називом и адресом буџетског корисника и 

податке достављене у прописаним табелама и на начин како је то утврђено овим 

упутством 

Предлог за израду финансијског плана за 2013. годину састоји се од:   

- Захтевa за текуће издатке у 2013. години - Табела 1. 

- Захтевa за додатна средства у 2013. години - Табела 2. 

- Захтевa за основна средства у 2013. години - Табела 3. 

- Прегледa планираних средстава за плате  у 2013. години – Табела 4. 

- Додатних показатељa – Табела 5. 

- Финансијски план – Табела 6. 

6.1 Захтев за текуће издатке ( Табела 1.) 

Захтев за текуће издатке сачињава се на основу обима буџетских средстава за 2012. 

годину и из осталих извора средстава планираних за финансирање у 2012. години. 

Укупно предложени обим расхода за 2013. годину не представља просто 

увећање буџета за 2012. годину пројектованом инфлацијом за 2013.год., већ се свака 

врста расхода у буџету планира према макроекономским смерницама и захтевима 

Владе РС. Сходно наведеном, захтеви буџетских корисника могу бити маскимално до 

нивоа за 2012. годину увећани за пројекције основних макроекономских показатеља 

за 2013. годину,   

Захтев за текуће издатке мора да садржи писано образложење захтева и податке 

исказане у Табели 1. Писано образложење садржи податке о организационој структури, 

активностима и услугама и броју запослених у директним и индиректним корисницима 

буџетских средстава, броју корисника и висини одређених права (на пример: број ученика 

којима се плаћа превоз и просечан износ превозне карте, број ангажованих лица путем 

уговора о делу и разлоге њиховог ангажовања и др.), који се могу финансирати из 

предложеног обима средстава за 2013 годину. Параметри за планирање висине средстава 

за поједине расходе су следећи: 

- износ средстава потребних за исплату плата планира се на основу података из 

Упутства, 

- износ средстава потребних за социјална давања запослених (економска 

класификација 414) односе се на исплату накнада за одсуствовање са посла 

(боловање) и исплату отпремнина. Потребно је навести планирани број 

запослених (сачинити списак лица) који ће у току 2013. године остварити 

право на отпремнину и исказати потребу у средствима за исплату отпремнине, 
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- средстава за куповину роба и услуга (без сталних трошкова) корисник 

средстава самостално планира и предлаже појединачне апропријације у оквиру 

ове групе расхода - средства за текуће одржавање опреме и објеката планирају 

се по приоритетима. Сваки корисник буџетских средстава обавезан је да 

сачини детаљно писано образложење за план, односно списак активности у 

циљу да се обезбеде оптимални услови за функционално обављање делатности 

које су у складу са Законом и одлукама Скупштине града Јагодина. Списак 

мора по приоритетима да садржи опис активности и процењену вредност те 

активности, 

- средства планирана на економској класификацији 481 - Дотације невладиним 

организацијама потребно је да се посебно, на аналитичан и детаљан начин 

искажу расходи путем дотација, са навођењем одређених пројеката и 

активности које се планирају извршити у 2013. години 

При изради обрасца захтева за текуће издатке морају се попунити колоне за све очекиване 

изворе финансирања .  

6.2. Захтев за додатна средства ( Табела 2.) 

Захтев за додатна средства пружа директном и индиректном кориснику буџетских 

средстава могућност да тражи недостајућа средства за финансирање, и то: 

- текућих активности, која се по процени не могу подмирити из оквира 

предложеног обима буџетских средстава за 2013. годину;  

- нових активности и услуга по приоритетима и 

- нове активности чије се финансирање планира из других извора, као што су 

донације, односно трансфери. 

Захтев за додатна средства се састоји из писаног образложења којим се појединачно 

описује и правда потреба за финансирањем и износа средстава потребних за финансирање 

сваке од појединачно тражених активности, односно услуга. Примера ради, уколико 

корисник има три захтева за додатно финансирање – попуњава три Табеле 2, у свакој 

уписује назив захтева (повећање броја запослених, текуће одржавање – кречење,  и тд.) и 

на свакој уписује редослед приоритета по важности (приоритет 1, приоритет 2 и 

приоритет 3). У писаном образложењу, поред правног основа за извршавање наведеног 

расхода, потребно је дати аргументацију захтева која би требало да да одговоре на 

следећа питања: 

- Да ли постоји потреба; 

- На који начин може да буде измирена; 

- У чему се огледа приоритет ове потребе у односу на друге. 

Уколико директни или индирекни буџетски корисник извршава расходе у оквиру 

више функционалних класификација, за сваку функцију посебно подноси захтев за 

додатна средства. 

6.3 Захтев за основна средства ( Табела 3.) 

Захтев за основна средства директни корисник буџетских средстава доставља за: 

- набавку опреме; 

- средства за капиталне пројекте започете у претходним годинама; 

- за нове капиталне пројекте, који, по процени представљају приоритете које треба 

размотрити у поступку доношења Одлуке о буџету за 2013. годину. 

Захтев за основна средства састоји се из писменог образложења којим се сваки 

појединачни   захтев описује и правда, и износа средстава потребних за финансирање 

основних средстава који се исказују у Табели 3. по изворима и, уколико је то 

потребно, наводи динамику реализације пројекта, као и процену укупне вредности. 
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Уколико се у Табели 3. на истој економској класификацији искаже укупан износ потребан 

за набавку више различитих типова, односно врста основног средства, потребно је у 

образложењу захтева исказати појединачно износе по ближим  врстама. 

Уколико буџетски корисник извршава расходе у оквиру више функционалних 

класификација, за сваку функцију посебно подноси захтев за текуће издатке.  

6.4. Преглед планираних средстава за плате за 2013.год. ( Табела 4.) 

Преглед планираних средстава за плате за 2013.год. подразумева да се корисник 

буџетских средстава придржава Упутства и прикаже обим средстава и из буџетских и 

осталих извора посебно. 

6.5. Додатни показатељи ( Табела 5.) 

 

Упутство за прпрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013.год. и пројекција за 

2014.год. и 2015.год. садржи табеле које морају бити саставни део образложења Одлуке о 

буџету локалних власти, у супротном доћи ће до обуставе трансферних средстава и других 

казнених одредби у складу са Законом о буџетском систему, због чега је од изузетног 

значаја да ову табелу попуните са тачним и истинитим подацима. 

 

 

Све табеле морају се доставити у штампаном облику. Штампане табеле морају имати 

печат и потпис функционера корисника буџетских средстава. При уношењу износа наводе 

се само цели динарски износи, без износа пара. 

На званичној интернет презентацији града www.sojagodina.rs можете преузети Табеле за 

попуњавање  у електронском облику. 

Приликом попуњавања табела у  електронском облику треба водити рачуна о следећем: 

- У табелама се попуњавају само бела поља. Такође, не попуњавају се ни колона 

„Укупно” нити ред „Свега”, обзиром да су у ове колоне већ унете формуле за 

збирове. 

- При уношењу износа наводе се само цели динарски износи, без износа пара. 

- Не уносе се зарези, односно тачке за одвајање хиљада, с обзиром да су поља 

форматирана тако да се ови сепаратори аутоматски додељују по уношењу цифре. 

- Приликом уношења цифара, треба користити број „0” (нула) са нумеричке 

тастатуре, а не слово „О” (у том случају рачунар приликом учитавања података 

не препознаје унос као број). 

- За сваку функцију отворити посебан документ („ископирати” одговарајућу табелу 

онолико пута колико функција имате), и не додавати нове стране у постојећи 

документ. 

Не додавати односно брисати редове / колоне у табелама. 

 

                                             

 

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

http://www.sojagodina.rs/

