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СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ОДЕЉЕЊИМА И СЛУЖБАМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ЧЛАНОВИМА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Достава ревидираног Упутства за припрему Одлуке о буџету Града 

Пожаревца за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину 

 

Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца је у складу са законом и 

буџетским календаром, а на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 

2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину Министарства финансија Републике Србије 

број: 401-00-07498/2021-03 од 05. јула 2021. године, донело, и свим корисницима буџета, 

одељењима, службама и одсецима Градске управе Града Пожаревца доставило Упутство за 

припрему буџета Града Пожаревца за 2022. и пројекције за 2023. и 2024. годину, број: 03-40-

1563/2021 од 29. јула 2021. године.  

Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2022. и пројекција за 2023. и 2024. 

годину са пратећим прилозима, објављено је на званичној интернет страници Града: 

www.pozarevac.rs, у одељку Буџет, 2022. година. 

 

У складу са Ревидираном Фискалном стратегијом за 2022. годину са пројекцијама за 

2023. и 2024. годину, Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о буџетском систему и 

Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину, Упутство за припрему буџета 

Града Пожаревца за 2022. и пројекција за 2023. и 2024. годину се може применити, са следећим 

изменама – допунама: 
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1. Основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета Града 

Пожаревца (предлога финансијског плана буџетског корисника) за 2022. годину 

и наредне две фискалне године  

 

 

Основне макроекономске претпоставке за 2022. годину 

 

 2021. 2022. 2023. 2024. 

Реални раст БДП, % 7,0 4,5 5,0 5,0 

Инфлација, просек периода, % 3,7 3,7 2,6 2,5 

Извор: Ревидирана Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. 

годину 

 

 

2. Планирање масе средстава за плате запослених у 2022. години  

 

 

Локална власт у 2022. години може планирати укупна средства потребна за 

исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу 

средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата 

исплаћених за август 2021. године, као и увећања плата прописаних законом којим се 

уређује буџетски систем. 
 

На основу Предлога Закона о изменама и допуни Закона о буџетском систему,  

запосленима код корисника буџетских средстава, плате се повећавају: 

- за 8%, запосленима у здравственим установама, запосленима у установама 

социјалне заштите, 

- за 7%, осталим запосленима код корисника буџетских средстава  

 

Повећање плата вршиће се почев од плате за децембар 2021. године. 
 

 

На основу свега напред наведеног, обавештавамо вас о потреби хитне корекције 

достављених предлога финансијских планова.  

Кориговани предлози финансијских планова са прилозима, 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 2022. години, 2023. 

години и 2024. години ( у 2023. и 2024. години маса средтава за плате остаје на 

нивоу плата у 2022. години) 

 

- у погледу планирања величина расхода на које директно утиче пројектована 

инфлација која за 2022. годину износи 3,7%, за 2023. годину 2,6% и за 2024. 

годину 2,5% (док је првобитним Упутством за припрему буџета Града Пожаревца 
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за 2022. са пројекцијама за 2023. и 2024. годину била дата само пројектована 

инфлација за 2022. годину у износу од 2,5%, а за 2023. и 2024. годину нису ни били 

доступни подаци).  

 

 

 

Рок за доставу ревидираних предлога финансијских планова Одељењу за буџет и 

финансије – Одсеку за буџет (Канцеларија број 13) је најкасније до понедељка, 15. 

новембра 2021. године до 13 часова.  

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 

 

 

 

 

 


