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Правни оквир 
Одредбама члана 31. Закона о буџетском систему утврђен је поступак припреме и 
доношења буџета у складу са буџетским календаром. Члановима 36а, 37., 40. и 41. Закона, 
предвиђено је да директни корисници биџетских средстава припремају своје предлоге 
финансијског плана у складу са смерницама из Фискалне стратегије и Упутства за израду 
одлуке о буџету локалне власти коју припрема Министарство финансија, као и на основу 
Упутства за припрему буџета коју припрема локални орган управе надлежан за финансије. 
Процес планирања буџета градске општине Барајево за 2018. годину, у складу са законом, 
започиње израдом Упутства за припрему буџета. Основ за израду овог Упутства 
представља Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и 
пројекција за 2019. и 2020. годину и Фискална стратегија. 
Министарство финансија је израдило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне 
власти за 2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину дописом број: 401-00-
03471/2017-03 од 13. новембра 2017. године. Такође, дана 09. новембра 2017. године 
упутство је објављено и на сајту Министарства финансија. Секретаријат за финансије 
Градске управе града Београда   је израдио Упутство за припрему буџета градских 
општина Града Београда за 2018.годину и пројекција за 2019. и 2020.годину бр. I-03 бр. 
031-638 /2017 и доставио 27.11.2017.године. 
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Програмска структура буџета 
Министарство финансија је у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (у 
даљем тексту: СКГО) уз подршку Програма Европске уније – Exchange 4 и Пројекта за боље 
услове пословања УСАИД-а донела Упутство за припрему програмског буџета (у даљем 
тексту: Упутство). 
Након анализе примене програмског буџета Министарство финансија је унапредило 
Упутство за припрему програмског буџета у погледу обавеза праћења и извештавања о 
циљевима и индикаторима, дефинисања врста програмских активности и одређивања 
код којих врста програмске активности није потребно дефинисати циљеве и индикаторе. 
Наведено унапређење Упутства односи се на ревизију Анекса 5, односно униформне 
програмске структуре буџета јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС), сходно 
налазима из анализа процеса програмског буџетирања од стране ЈЛС у прве три године 
обавезне примене које су спровели Министарство финансија у сарадњи са СКГО. 
Након измене иницијалне униформне програмске структуре за ЈЛС и повећања броја 
програма са 15 на 17 у буџетском циклусу за 2017. годину ревидирана је униформна 
програмска структура за ЈЛС која се примењује од израде одлуке о буџету јединица 
локалне самоуправе за 2018. годину, при чему је акценат дат на увођењу, односно 
укидању појединих програмских активности имајући у виду нова законска решења у 
посебним законима. 
Министарство финансија је такође у сарадњи са СКГО припремило документ који садржи 
циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора који треба у 
значајној мери да олакша припрему буџета од стране ЈЛС и осигура униформност и 
упоредивост садржине програмских буџета ЈЛС. Поред тога, СКГО је припремила моделе 
докумената који су стављени на располагање ЈЛС као помоћ приликом припреме 
програмског буџета.  
Опште напомене за припрему одлуке о буџету локалне власти 
 
Имајући у виду смернице за припрему одлуке о буџету јединице локалне самоуправе 
према којима ће организациона класификација да има за прво време доминантну улогу, 
указујемо на неопходност поштовања одредаба члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском 
систему којима су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава. 
Приликом израде одлуке о буџету Градске општине Барајево  за 2018. годину треба 
водити рачуна о томе да се као директни корисници могу исказивати само органи и 
службе локалне власти, а да су индиректни корисници буџетских средстава буџетски 
фондови, месне заједнице, установе основане од стране локалне власти, док јавна 
предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне власти не могу се 
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исказивати као индиректни корисници буџетских средстава, с обзиром на то да се не 
финансирају из наменских јавних прихода. 
Такође, 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. То значи да је законодавац оставио могућност да 
установе до даљњег могу да користе сопствене приходе у складу са законом, међутим 
потребно је преиспитати основаност и оправданост постојања рачуна сопствених прихода 
индиректних корисника буџетских средстава, односно у свим случајевима када 
коришћење и расподела тих прихода није уређена посебним законима. 
У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења 
програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у 
буџетски процес. До 2020. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног 
увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике, сходно члану 16. став 
1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број 103/15), путем плана његовог постепеног увођења који треба да донесе Одељење за 
финансије Управе градске општине Барајево. Имајући у виду наведену законску одредбу 
потребно је да Одељење за финансије на годишњем нивоу донесе план за увођење родно 
одговорног буџетирања којим ће одредити једног или више корисника буџетских 
средстава и један или више програма опредељеног буџетског корисника за који/које ће се 
дефинисати (на нивоу програма и/или програмске активности) најмање један родно 
одговоран циљ и одговарајући показатељи/индикатори који адекватно  мере допринос 
циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца. 
Наведени план поступног увођења родно одговорног буџетирања доноси  се најкасније 
до 31. марта текуће године за наредну годину. На основу Плана поступног увођења 
родноодговорног буџетирања у постуку припреме и доношења буџета Градске општине 
Барајево за 2018. године треба определити додатне родно одговорне циљеве и 
припадајуће индикаторе у оквиру истог програма или определити нове, један или више, 
програма у којима ће  родноодговорно буџетирање бити примењено. 

Израда грађанског буџета, као инструмента за повећање транспарентног исказивања на 
који начин и у које сврхе се користе јавна средства, представља својеврстан водич за 
грађане којима треба да се приближе надлежности и начин финансирања послова који се 
обављају у њиховим општинама и градовима. У циљу информисања и појашњења 
грађанима о начину трошења и за које сврхе се троше буџетска средства, локална власт 
треба да на једноставан и разумљив начин прикаже свој буџет грађанима са 
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информацијама о буџетским приходима и примањима, расходима и издацима, изворима 
финансирања, буџетским корисницима  и сл. и објави га на својој интернет страници. 
Такође, у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, буџетски 
корисници су у обавези да израђују годишњи извештај о учинку  програма (за последњу 
завршену фискалну годину, који је и саставни део завршног рачуна), односно извештај о 
учинку програма за првих шест месеци текуће фискалне године (полугодишњи извештај, 
који представља и прилог предлога финансијског плана за наредну годину) и достављају 
надлежном органу у роковима предвиђеним буџетским календаром.  
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. 
У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, буџет се састоји из општег дела, 
посебног дела и образложења, при чему образложење одлуке о буџету садржи, поред 
образложења општег дела буџета и програмске информације (описи програма, 
програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе 
постићи у средњорочном периоду, као и показатеље учинака за праћење постизања 
наведених циљева). 
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему  („Службени гласник РС“, 
број 103/15) измењена је дефиниција наменских прихода, тако да су према усвојеном 
решењу наменски јавни приходи и примања дефинисани као јавни приходи, односно 
примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно 
зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне 
самоуправе. 
У поступку припреме и доношења буџета, треба планирати расходе за реализацију мера и 
активности утврђених посебним законима, у оквиру одређених програма, програмских 
активности односно пројеката, с тим што се исти могу извршавати само до висине 
апропријације утврђене одлуком о буџету, без обзира на то да ли су ови приходи 
остварени у већем или мањем обиму од планираног. 
Уколико се у току године остваре наведени приходи у обиму већем од планираног актом у 
буџету, исти се могу користити и за извршавање других врста расхода, с обзиром на то да 
представљају опште приходе буџета којима се финансира јавна потрошња и који немају 
претходно утврђену намену. 
У циљу што ефикаснијег спровођења фискалне политике, Законом утврђена и фискална 
правила за локалну власт, односно Законом је утврђено ограничење у погледу стварања 
фискалног дефицита (члан 27ж Закона), фискални дефицит локалне власти може настати 
само као резултат јавних инвестиција и не може бити већи од 10% њених прихода у тој 
години. 
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Основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога финансијског 
плана прихода и примања и расхода и издатака за 2018. годину са пројекцијама за 
2019. и 2020. годину 
 
У складу са макро економским показатељима локална власт је у обавези да реално 
планира своје приходе буџета. Уколико локална власт очекује приходе на основу 
донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати 
у складу са очекиваним износом свих средстава. Апропријације прихода и примања, 
расхода и издатака из извора финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти, 08-
Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09-Примања од продаје 
нефинансијске имовине, могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом 
средстава по том основу. 
Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2018. 
годину са пројекцијама за наредне две фискалне године 
Имајући у виду фискална правила и величину потребног фискалног прилагођавања у 
Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 
2019. и 2020. годину утврђене су смернице за планирање појединих категорија расхода 
као и ограничења расхода и издатака корисника буџетских средстава. 
Потребно је да буџетски корисници реално планирају расходе и издатке у својим 
финансијским плановима, односно да пођу од њиховог извршења у овој години, као и 
планираних политика у наредном периоду. 
Планирање масе средстава за плате запослених у 2018. години 
а)  Законско уређење плата 
Плате запослених код директних корисника буџетских средстава уређене су у складу са 
Законом о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник Р'', број 
62/06...99/14), 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) и Уредбом о коефицијантима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима (''Службени гласник 
РС'', бр.44/08-пречишћен текст и 2/12). 
Приликом обрачуна и исплата 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...58/14). 
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б) Законом уређена основица за обрачун плата 
Приликом обрачуна и исплате плата примењује се основица према закључцима Владе 
Републике Србије, до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном 
сектору. 
И током 2018. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава ( у даљем тексту: Закон), који је објављен у (''Службеном глансику РС'', 
број 116/14 од 27. октобра 2014. године). 
Према члану 1. Закона привремено се уређује основица односно вредност радног часа, 
вредност бода и вредност основне зараде, за обрачун и исплату плата односно зарада као 
и других сталних примања изабраних, именованих, постављених и запослених лица код 
корисника јавних средстава. 
У складу са чланом 5. став 1. Закона, оснoвица за обрачун и исплату плата код корисника 
јавних средстава, утврђена законом, другим прописом или другим општим или 
појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за 10%. 
Ништаве су одредбе општег или појединачног акта (осим појединачног акта којим се плата 
повећава по основу напредовања) којима се повећавају основице, коефицијенти и други 
елементи, односно уводе нови елементи, на основу којих се повећава износ плата и 
другог сталног примања код субјеката из члана 2. овог закона, донет за време примене 
овог закона (члан 4. Закона). 
Према члану 7. Закона, директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне 
власти, којима се умањује планирани износ средстава за плате, дужни су да у року од три 
дана од дана извршене коначне исплате плата за одређени месец на рачун прописан за 
уплату јавних прихода Републике Србије уплате разлику између укупног износа плата 
обрачунатих применом основице која није умањена, у складу са одредбама наведеног 
закона са урачунатим доприносима, који се исплаћују на терет послодавца и укупног 
износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог закона са 
урачунатим доприносима, који се такође исплаћују на терет послодавца. 
Директни и индиректни корисници буџета Градске општине Барајево који су исплатиоци 
других сталних примања, дужни су да у року од три дана од дана извршене исплате за 
одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије, уплате 
разлику између укупног износа другог сталног примања који није умањен у смислу овог 
закона и укупног износа другог сталног примања који је обрачунат са умањењем у смислу 
овог закона. 
Горе наведени корисници не могу опредељивати, нити користити, средства која су у 
обавези да уплате у складу са наведеним чланом 7. Закона, за друге намене. 
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Према члану 8. став. 2 Закона, јавно предузеће основано од стране локалне власти дужно 
је да приликом овере обрасца за обрачун и исплату зарада достави надлежном органу 
локалне власти доказ о уплаћеном износу средстава из члана 7. ст.1. и 2. овог закона за 
претходну исплату и обрачунатом износу средстава из члана 7. ст.1. и 2. овог закона за 
текућу исплату за то јавно предузеће и правна лица основана од стране тог јавног 
предузећа. 
в) Планирање масе средстава за плате у одлукама  о буџету за 2018. годину 
Маса средстава за плате у 2018. години планира се, тако да остане на нивоу исплаћених 
плата у 2017. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. 
Закона о буџету Републике Србије за 2017. Годину („Службени гласник РС“, бр.99/16). 
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 5%, 
-осталим јавним службама 5%. 
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 основице 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. Средства за плате морају планирати и 
извршавати на начин како је наведено, у супротном министар надлежан за послове 
финансија може привремено обуставити пренос 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 економској класификацији  413-416 у 2018. години. 
Као и у претходним годинама и у буџетској 2018. години, не треба планирати обрачун и 
исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и 
појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских 
средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 
2017. години. 
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Такође, у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима 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, треба 
планирати  крајње рестриктивно. 
 
г) Планирање броја запослених у 2018. години 
 
Према члану 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/15) ( у даљем тексту: Закон о 
максималном броју) за сваку календарску годину, актом Владе се утврђује максималан 
број запослених на неодређено време, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз 
прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и 
Министарства финансија. 
Скупштина града Београда у складу са чланом 6. Закона, својим актом утврђује 
максималан број запослених за све организационе облике, односно за органе града 
Београда, органе градских општина, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана  
од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које 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 града Београда. 
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 
нагажованих по другим основима не може бити  већи од 10% броја запослених на 
неодређено време код организационог облика (члан 10. став1.). Организациони облик 
који има мање од 100 запослених може да има највише 10 запослених или ангажованих 
лица у смислу става 1. овог члана (став 2.). 
И у 2018. години  важи одредба Закона о максималном броју запослених којом се 
прописује да ће се повећање броја запослених не 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.  
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 саноуправе, привремено 
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да обустави пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно 
припадајући део пореза на зараде, односно плате (члан  14. Закона). 
 
Табеларни прикази 
 
Група конта 41-Расходи за запослене 
Приликом израде Одлуке о буџету за 2018. годину, у делу буџета који садржи норме 
битне за извршење буџета, у посебној одредби обавезно је исказивање броја запослених 
на неодређено и одређено време, за које су у буџету обезбеђена средства. 
Уколико се изменама или допунама Одлуке о буџету локалне власти мењају подаци 
постављени у Прилогу 1, неопходно је доставити измењене (допуњене), табеле са 
образложењем и документацијом која потврђује да је било неопходно извршити 
одређене промене у односу на усвојену Одлуку о буџету.  
 
Табела 1. је табела са податком о броју запослених у 2017. години и планираним бројем 
запослених у 2018. години, по корисницима буџета локалне власти, на економским 
класификацијама 411 и 412, по изворима финансирања.   
Табела Т1 се аутоматски попуњава подацима из табела Т1.1, Т1.2 и Т1.3 које је потребно 
попунити. 
Образложење Одлуке о буџету треба да  садржи и Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства), у којој 
је неопходно попунити, упоредо по корисницима буџета локалне власти, на економским 
класификацијама 411 и 412, по изворима, следеће: 
-маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  у 2017. години и планирана пројекција 
за период  XI-XII у 2017. годину и  
-планирана средства за плате за 2018. годину. 
Приликом попуњавања Табеле 2. попуњавају се само колоне са масом средстава за плате 
по корисницима и изворима, тако што се уноси износ масе средстава само у редовима са 
празним ћелијама, а осенчене ћелије се не попуњавају. Колоне са бројем запослених се 
аутоматски попуњавају подацима из табеле Т1. 
Табела 3. је табела са бројем запослених чије се плате исплаћују из буџета са осталих 
економских класификација. 
Табела 4. је табела која приказује планирана и исплаћена средства у 2017. години и 
планирана средства у 2018. години на економској класификацији 465, као и масу 
средстава и број запослених чија је плата мања од 25.000 динара. 
Табела 5. представља преглед планираних и исплаћених средстава за плате и броја 
запослених у 2017. години и планираних средстава у 2018. години на економској 
класификацији  414 (рационализација) у складу са планом рационализације. 
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Табела 6. представља приказ планираних и исплаћених средстава у 2017. години и 
планираних средстава у 2018. години на економској класификацији 416, као и пратећи 
број запослених по овом основу. Напомињемо да се у овој табели приказују 
планирана/исплаћена средства за јубиларне награде и/или по другом основу, при чему је 
потребно у табели нагласити који је основ у питању (награде и сл.). 
Табела 7. односи се на преглед броја запослених и средстава за плате у 2018. години по 
звањима и занимањима у органима јединице локалне власти, а у којој је потребно унети 
коефицијенте и број запослених у органима и организацијама локалне власти. 
Табела 8. односи се на преглед исплаћених средстава на економским класификацијама 
413-416  у 2015, 2016 и 2017. години, као и планираним средствима у 2018. години. 
Табела 9. односи се на преглед броја запослених на неодређено и одређено време у 
2018. години, по кварталима и број запослених из Одлуке о максималном броју за 2017. 
годину, односно за 2018. годину, када у току 2018. године Влада донесе Одлуку о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему 
јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 
2018. годину. 
 
Група конта 42 – Коришћење услуга и роба 
У оквиру групе конта које се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално 
планирати средства за ове намене у 2018. години, водећи рачуна да се не угрози 
извршавање сталних трошкова (421- Стални трошкови). 
На економској класификацији 423- Услуге по уговору, треба планирати у складу са 
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада 
и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено смањење 
других сталних примања. 
Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу 
смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, 
привремено повремени послови и др.), а све у циљу фискалног прилагођавања. 
Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са 
аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  
Такође, потребно је преиспитати оправданост формираних комисија и других радних тела, 
као и оснивања нових. 
 
Група конта 45-Субвенције и групе конта 62- Набавка финансијске имовине 
У оквиру субвенција и буџетских кредита неопходно је преиспитати све програме по 
основу којих се додељују субвенције и буџетски кредити, с обзиром на то да даље мере 
фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција и 
буџетских кредита. 
Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у 
виду све прописе који се тичу контролe државне помоћи.  
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Група конта 48- Остали расходи 
 
Остале расходе, такође треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се 
спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита. Приликом планирања наведених расхода, 
треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској 
класификацији 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем 
осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити 
преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи. 

У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање редовног 
рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности 
потребно је, у опису апропријације економске класификације 481- Дотације невладиним 
организацијама, посебно исказати средства за наведену намену. 
За подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења јединица локалне самоуправе, средства 
опредељена у одлуци о буџету могу се  пренети удружењу само након спроведеног јавног 
конкурса, на основу акта донетог од стране надлежног органа локалне власти и 
закљученог уговора надлежног органа и удружења. 
 
Смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте  

У складу са одредбама Закона о буџетском систему издаци за капиталне пројекте исказују 
се за три године. Законодавац је утврдио обавезу да се у одлуци о буџету, у општем делу, 
морају приказати планирани капитални пројекти за буџетску и наредне две године, у 
посебној табели. 

Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину 

Набавке административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних 
средстава за редован рад потребно је планирати уз максималне уштеде, тако да се само 
врше набавке средстава неопходних за рад.  

Важно је да корисници не исказују као капиталне издатке текуће поправке и одржавање 
зграда, објеката и опреме, већ да расходе за те намене (за молерске, зидарске радове, 
поправке електронске и електричне опреме итд.) планирају на апропријацији економске 
класификације 425- Текуће поправке и одржавање, док средства за капиталне пројекте 
треба да планирају на контима групе 51, 52 и 54. 

Капитални пројекти и њихов значај 

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских 
објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући и услуге пројектног 
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планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и 
пројекти који подразумевају улагање у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а 
у функцији су јавног интереса.  
Капиталним пројектима се увећава имовина локалне власти путем изградње и капиталног 
одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу 
нефинансијску имовину.  
Капиталним пројектом се поред изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских 
објеката инфраструктуре сматра и улагање у куповину зграда и објеката, као и другу 
нефинансијску имовину чији је век трајања, односно коришћење дужи од једне године, 
независно од тога да ли је капитални пројекат исказан као посебан пројекат унутар 
програма или као издатак у оквиру одређене програмске активности у буџету.  
Капитални пројекат садржи све неопходне активности са потребним ресурсима које се 
планирају и реализују током целог пројектног циклуса у складу са јасно дефинисаним 
циљевима и резултатима пројекта, а у циљу постизања одрживе и дугорочне употребне 
вредности пројекта. 
Капитални пројекат мора представљати функционалну целину са дугорочном (преко 
годину дана) употребном вредношћу по завршетку њихове реализације. 

Капитални пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи од стране два или 
више корисника буџетских средстава, који својим споразумом уређују међусобне односе, 
односно права и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта.Капитално 
одржавање је одржавање које осигурава одрживост резултата, исхода и ефеката 
капиталних пројеката и доприноси продужетку очекиваног употребног века добра и 
повећава његову вредност. 

  Вишегодишње планирање капиталних пројеката 

У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три године у 
општем делу Одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти 
уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева 
плаћање у више година. Приликом вишегодишњег планирања капиталних пројеката 
корисници полазе од:                          
      -Општег дела одлуке о буџету за обавезе по уговору које се односе на капиталне 
издатке и захтевају плаћање у више година, а које су корисници у 2017. години преузели 
уз сагласност надлежног извршног органа, и дужни су да такву обавезу укључе у 
финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину и 
планирају по годинама у оквиру лимита на свом разделу;  
  -Општег дела одлуке о буџету за капиталне пројекте за које нису преузете вишегодишње 
обавезе у 2017. години, корисници су у обавези да анализирају физичку и финансијску 
реализацију тих капиталних пројеката, у циљу ефикасније алокације средстава, као и да 
укључе капиталне издатке у финансијски план и планирају по годинама у оквиру лимита 
на свом разделу, за пројекте чија је даља реализација оправдана.  
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  На основу урађених анализа, корисници могу одустати од пројекта чија је даља 
реализација неоправдана. Такође, корисници могу планирати издатке за нове капиталне 
пројекте у 2018.години и наредне две године.  
  Предност у планирању нових капиталних пројеката на извођењу радова треба дати 
онима који су спремни за реализацију (који имају пројектно-техничку документацију, 
грађевинску дозволу, као и документацију неопходну за спровођења поступка јавне 
набавке).                                                  
  Такође, важно је планирати капиталне пројекте по годинама у оном износу који је 
остварив и одговаран са фискалне и економске тачке гледишта, имајући у виду низак ниво 
реализације пројеката у претходним годинама. 
 
Планирање издатака капиталних пројеката 
Ради ефикаснијег планирања издатака капиталних пројеката корисници буџетских 
средстава су дужни да доставе попуњене табеле дате у Прилогу број 2 и 2а – Преглед 
капиталних пројеката. У наведеним табелама, корисници су у обавези да искажу 
планиране издатке за капиталне пројекте по годинама који се односе на изградњу и 
капитално одржавање, по контима на трећем и четвртом нивоу, и то:  

 -Издатке за израду пројектно-техничке документације на конту 5114  
 -Издатке за експропријацију земљишта на конту 5411; 
-Издатке за извођење радова на изградњи, односно извођење радова на капиталном 
одржавању на контима 5112 и 5113; 
-Издатке за ангажовање стручног надзора на конту 5114 (осим уколико исти нису 
планирани од стране инвеститора или на неки други начин). 
 
У циљу унапређења планирања капиталних пројеката веома је значајна благовремена 
припрема пројекта која подразумева да пројекат пролази кроз фазе предлагања 
пројектне идеје, прединвестиционе фазе, фазе укључивања у буџет и инвестиционе фазе. 
За финансирање подинвестиционе фазе пројектног циклуса (израду предходне студије 
изводљивости, односно предходне студије оправданости са идејним пројектом), 
директни корисници буџетских средстава планирају средства за израду инвестиционе 
документације за капиталне пројекте из своје надлежности у оквиру одређене позиције у 
финансијском плану у максималном износу 5% од укупно планираних средстава за 
капиталне инвестиције, у циљу припреме нових капиталних пројекта. 
Уколико корисници нису планирали средства за израду пројектно-техничке документације 
и за ангажовање стручног надзора, дужни су да наведу који субјект (институција, 
организација, јавно предузеће итд.) је обезбедио средства за те издатке и у ком износу, 
или ће тај посао корисници обављати у оквиру свог редовног пословања. 
Преглед капиталних пројеката је потребно приказати у табелама из Прилога 2 и називи 
пројеката морају бити прецизно наведени. 
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Обим средстава градских општина за 2018. годину 
Уколико корисници буџетских средстава очекују донације (на основу потписаних 
протокола, споразума, уговора и др.), расходи и издаци финансирани и из одговарајућих 
извора (05 - донације од иностраних држава и 06 - донације од међународних 
организација) се могу планирати у складу са очекиваним износом средстава донације. 
Расходи и издаци финансирани из извора 07- трансфери од других нивоа власти, 08- 
добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09 - примања од продаје 
нефинансијске имовине, могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом 
средстава по том основу. 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 
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