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СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЕЉЕЊИМА И СЛУЖБАМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЧЛАНОВИМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПРЕДМЕТ: Достава Упутства за припрему Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину

Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца је у складу са
буџетским календаром, свим корисницима буџета, одељењима, службама и одсецима Градске
управе Града Пожаревца доставило Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2019. са
пројекцијама за 2020. и 2021. годину, број: 03-40-1615/2018 од 30.07.2018. године.
Обзиром да је и ове године настављена пракса неблаговременог достављања Фискалне
стратегије од стране надлежног Министарства, оквирно упутство сачињено је на основу
докумената којима се располагало, и у њему су дате основне економске претпоставке, смернице
и параметри, као и обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног
корисника средстава буџета Града за 2019. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне
године, као и рокови доставе истих.
Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2019. са пројекцијама за 2020. и 2021.
годину са пратећим прилозима, објављено је и на званичној интернет страници Града:
www.pozarevac.rs.
У складу са чланом 36a Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), Министарство финансија РС донело је Упутство за припрему одлуке о буџету
локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, и објавило га 05. новембра
2018. године, на својој званичној интернет страници: http://www.mfin.gov.rs.

1

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и
пројекција за 2020. и 2021. годину, можемо констатовати да се Упутство за припрему буџета
Града Пожаревца за 2019. са пројекцијама за 2020. и 2021. годину може применити, са
следећим изменама – допунама и напоменама:
1. Програмска структура буџета
У буџетској 2019. години примењиваће се иста униформна програмска структура
за јединице локлане самоуправе (циљеви програма и програмских активности и листа
униформних индикатора) као и у у буџетском циклусу за 2018. годину.
У оквиру Програма Exchange 5 Град Пожаревац је једна од изабраних локалних
самоуправа за директну техничку подршку за свеобухватан процес локалног планирања и
програмског буџетирања. Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА
2014, а главно надлежно министарство је Министарство државне управе и локалне самоуправе
(МДУЛС) које уз подршку СКГО реализује Програм. Веома значајну улогу има и Министарство
финансија (МФИН) с обзиром на садржину подршке и теме које су великим делом у
надлежности овог министарства.
Прве добијене препоруке у оквиру наведеног програма, имплементиране су приликом
израде Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, тако да је програмска структура
унапређена.
У циљу даљег унапређења програмске структуре, истичемо да је неопходно да се
раније дефинисани пројекти буџетских корисника, у складу са добијеним смерницама и
препорукама, првенствено због њиховог трајања (током целе године), у буџетској 2019.
години укључе у редовно функционисање корисника тј. да постану саставни део
програмске активности.
Упутство за израду програмског буџета као и ревидирани Анекс 5 којим је дефинисана
униформна програмска структура буџета ЈЛС за примену у изради одлуке о буџету ЈЛС за 2019.
годину и документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу
униформних индикатора се може наћи на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs), као
и на сајту СКГО (http://www.skgo.org/reports/details/1886), а такође се налазе и на сајту Града у
делу Буџета за 2019. годину у склопу овог упутства.
2. Опште напомене за припрему одлуке о буџету локалне власти
- Полазећи од одредаба Закона о буџетском систему, којима је дефинисано да одлука о
буџету јединице локалне самоуправе треба да буде креирана уз поштовање све четири
класификације које сачињавају стандардни класификациони оквир за буџетски систем, према
изворима финансирања, посебно указујемо на неопходност поштовања одредаба члана 2. тач. 7)
и 8) Закона о буџетском систему којима су дефинисани директни и индиректни корисници
буџетских средстава.
- У контексту исказивања установа као индиректних корисника буџетских средстава у
одлуци о буџету, не могу се спајати установе које обављају различите делатности имајући у
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виду да су делатности које обављају ове установе уређене различитим прописима, као и да се
коефицијенти и други елементи за обрачун и исплату плата запослених у установама утврђују у
зависности од врсте делатности установе.
- Законом о буџетском систему је уређено да одредбе закона којима се уређује,
коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране локалне
власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом
утврђена права у погледу управљања и финансирања, престају да важе кад се за то створе
технички услови.
Полазећи од тога да је законодавац оставио могућност да установе до даљњег могу да
користе сопствене приходе у складу са законом, надлежни орган треба да преиспита
основаност и оправданост постојања рачуна сопствених прихода индиректних корисника
буџетских средства (установе културе, спорта и сл.) у случају када коришћење и расподела
тих прихода није уређена посебним законима.
Напомињемо да је Предлог закона о туризму упућен Народној скупштини ради
усвајања, те да према предложеном законском решењу туристичке организације не
остварују сопствене приходе.
- Буџетски корисници дужни су да на својим интернет страницама објављују годишње
финансијске извештаје и годишњи извештај о учинку програма, у складу са општим правилима
о транспарентности.

3. Основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога
финансијског плана буџетског корисника и одлуке о буџету локалне власти са
средњорочним пројекцијама и инструкцијама у вези планирања прихода
буџета
Исказано у процентима осим ако није
другачије назначено

2018

2019

2020

2021

Стопа реалног раста БДП

4,2

3,5

4,0

4,0

Потрошачке цене (крај периода)

2,6

2,4

3,0

3,0

Извор: МФИН
4. Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за
2019. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године
Планирање масе средстава за плате запослених у 2019. години
4.1. Законско уређење плата
Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у
јавном сектору („Службени гласник РС”, број 18/16, 108/16 и 113/17).
Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са
Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
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62/06...21/16 - др.закон), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени
гласник РС", број 116/14), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 пречишћен текст, 2/12 и 23/18).
Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим
јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и
исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба
о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени
гласник РС”, бр. 44/01...113/17).
4.2. Законом уређена основица за обрачун плата
Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе
Републике Србије, до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
И током 2019. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), с тим што се фазно укида овај закон, а фазно
укидање односи се, пре свега на оне кориснике јавних средстава, који су имали обавезу уплате
средстава по овом основу у буџет, и то на републичка и локална јавна предузећа.

4.3. Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2019. годину
Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату
плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за
исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног
нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018.
годину („Службени гласни РС”, бр. 113/2017).
Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника
буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских
класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.)
односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и
службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на
економским класификацијама 411 и 412.
Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:
- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7 %;
- установама социјалне заштите за 7%;
- предшколским установама за 7%;
- осталим јавним службама 7 %.
`Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја
запослених.
Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској класификацији 465 Остале дотације и трансфери.
Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2019. годину и не
извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар
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надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из
буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит
правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.
Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај
извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за
запослене на економским класификацијама 413-416 у 2019. години.
Средства која су била планирана за новозапошљавање у 2019. години не могу се
користити за повећање плата запослених који већ раде.
Као и у претходним годинама, и у буџетској 2019. години, не треба планирати обрачун
и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања
запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених
посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике
буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17) осим
јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019. години.
Такође, у 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према
међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике
награда и бонуса.
Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати
крајње рестриктивно.
Уколико у току 2019. године буџетски корисници услед посебних околности, како је горе
наведено, имају потребу за увећањем средстава за плате на економским класификацијама 411 и
412, неопходно је да се исто детаљно образложи и документује навођењем финансијских
ефеката промена (на пример: за оснивање нове установе – документ који потврђује почетак рада
установе, број запослених који мора бити обухваћен Одлуком о максималном броју запослених,
коефицијенте, основицу и др.).
4.4. Планирање броја запослених у 2019. години
А) Законско уређење
Према члану 2. ст. 4 и 5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15, 85/15-УС и 81/16-УС) (у даљем тексту:
Закон о максималном броју), Систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у
смислу овог закона чине органи аутономне покрајине, односно органи јединице локалне
самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа,
привредна друштва и друге организације које у систему аутономне покрајине, односно локалне
самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води
министарство надлежно за послове финансија, односно запослене чије се плате, односно
зараде финансирају из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
Према члану 4. став 1. Закон о максималном броју за сваку календарску годину, актом
Владе се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне
покрајине и систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз
прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства
финансија.
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У члану 6. Закона о максималном броју надлежни орган аутономне покрајине, односно
скупштина јединице локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за
сваки организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне
самоуправе.
Члан 8. Закона о максималном броју прописује да максималан број запослених у
систему локалне самоуправе представља укупан број запослених у свим организационим
облицима јединице локалне власти, који ће се остварити до завршетка рационализације, уз
остварене уштеде за плате запослених најмање у износу предвиђеном прописом у буџету, а у
складу са актом Владе из члана 4. став 1. овог закона.
У тачки 9. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије”, број 61/17),
наводи се да у оквиру максималног броја запослених, одређеног у тач. 2., 5. и 7. ове Oдлуке,
сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено
време, за који има обезбеђена средства за зараде.
Б) Ограничење броја запослених на одређено време
Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла,
лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима,
закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по
другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код
организационог облика (члан 10. став 1.). Организациони облик који има мање од 100
запослених може да има највише до 10 запослених или ангажованих лица у смислу става 1.
овог члана (став 2), с тим да уколико тај број превазилази 10% запослених на неодређено време,
јединица локалне власти се мора обратити Комисији Владе за новозапошљавање ради добијања
сагласности.
В) Повећање броја запослених уз сагласност Комисије Владе
И у 2019. години ће важити одредба Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору којом се прописује да ће се повећање броја запослених на
неодређено време, вршити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно
организациони облици ће тражити сагласност за повећање броја запослених преко надлежног
органа локалне власти и Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије
Владе.
Посебно указујемо на примену одредбе члана 27е Закона о буџетском систему према
којој предшколске установе и установе културе нису изузете, односно за ново запошљавање у
овим установама подносе се захтеви за ново запошљавање.
Г) Мере заштите средстава буџета
Као мера заштите средстава буџета прописано је да уколико скупштина јединице
локалне самоуправе не донесе акт којим ће извршити рационализацију броја запослених у
складу са актом Владе, министарство надлежно за послове финансија може, на предлог
министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе, привремено да
обустави пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајући део
пореза на зараде, односно плате (члан 14. Закона).
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На основу свега напред наведеног, обавештавамо вас о потреби хитне корекције
достављених предлога финансијских планова у складу са смерницима из Упутства
Министарства финансија које смо у обавези да поштујемо, како не би дошли у ситуацију
обуставе трансфера и припадајућег дела пореза на зараде.
Кориговани предлози финансијских планова са прилозима (табеле Прилога 2 није
потребно попуњавати и достављати) достављају се у писаном облику, у два примерка,
оверени и потписани од стране одговорних лица.
Корекцију већ достављених предлога финансијских планова извршити:
-

у погледу планирања масе средстава за плате запослених у 2019. години

-

у погледу планирања величина расхода на које директно утиче пројектована
инфлација која према упутству за 2019. годину износи 2,4% (Упутством за
припрему буџета Града Пожаревца за 2019. са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
пројектована инфлација за 2019. годину износила је 3% те су корисници у складу са
тим и доставили предлоге својих Финансијских планова. Сада је потребно извршити
корекцију на 2,4% и сходно томе прилогодити планиране расходе за 2020. и 2021.
годину)

Рок за доставу ревидираних предлога финансијских планова Одељењу за буџет и
финансије – Одсеку за буџет (Канцеларија број 13) је најкасније до 15. новембра 2018.
године.
За све додатне информације можете се обратити на телефоне: 012/539-714 и 012/539-725
– Одсек за буџет.

С поштовањем,

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ
Милан Дабић, дипл.економиста
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