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ПОШТОВАНИ  КОРИСНИЦИ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ 

 

На основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1., члана 36. и 40. и 41. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014, 68/2015, 103/20156 и 99/2016- даље Закон), 

Општинска управа Жабари - Одељење за буџет и финансије, доставља Вам Упутство за 

припрему Одлуке о буџету општине Жабари за 2019. годину и пројекција за 2020. и 

2021. годину. 
Ово упутство израђено је на основу важећег Закона о буџетском систему, Закона о 

финасирању локалне самоуправе, Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 

2019. и  2020. годину и Упутства за израду Одлуке о буџету локалне власти за 2018. 

годину и пројекције за 2019. и 2020. годину,  с обзиром да није изашло Упутство за 

припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020.  и 

2021. годину,  а рок је био 05.07.2018. година. 

Упутство које вам достављамо у прилогу, садржи основне економске претпоставке, 

смернице и параметре на основу којих сте у обавези да израдите Предлог финансијског 

плана за 2019. годину и наредне две фискалне године. Корисници буџетских средтава су у 

обавези, да доставе предлоге финансијског плана, усвојен од надлежних органа, на основу 

система јединствене буџетске класификације са детаљним образложењем  и описом 

расхода и издатака и са наведеним правним основом, као и изворе финансирања. Предлог 

се доставља у писаном облику, потписан од стране директора и оверен печатом.               

 Подсећања ради, почевши од доношења буџета за 2015. годину, све локалне 

самоуправе и корисници буџетских средстава су у обавези да своје финасијске планове 

планирају у складу са програмском методологијом, члан 112. Закона о буџетском 

систему.  

Приликом израде предлога финасијског плана сви буџетски корисници треба да 

имају у виду Стратегију одрживог развоја општине Жабари за временски период од 2015-

2020. године и да своје планове ускладе са хијарархиски највишим документом јавне 

политике наше општине. 

Према буџетском календару, члан 31. Закона о буџетском систему, рок за 

достављање предлога финансијског плана локалном органу управе надлежном за 

финансије је  01. септембар 2018. године.  
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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, , 93/2012, 

62/2013 и 63/2013-испр.и 108/2013,142/14,68/15,103/15 и 99/2016) .  

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

локални орган управе надлежан за финансије доставља Упутство за припрему нацрта 

буџета локалне власти и обавештава директне кориснике буџетских средстава о 

основним економским претпоставкама и смерницама за припрему  буџета.   

Израда упутства за припрему буџета везује се за доношење Фискалне стратегије 

Републике Србије, коју према буџетском календару, министар финансија треба да 

достави локалној власти до 05. јула текуће године за наредну годину.   

Иако Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, 

која је основа за планирање буџета у наредној години, још увек није донета, служба је 

израдила Упутство за припрему буџета општине Жабари за 2019. годину, како би 

испоштовала рокове за јединице локалне самоуправе, прописане  буџетским календаром 

односно Законом о буџетском систему.      

   Упутство за припрему буџета општине Жабари за 2019. годину садржи:  

1) основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета општине Жабари 

за 2019. годину,   

2) опис планиране политике локалне власти у 2019. години,  

3) процену прихода и примања и расхода и издатака за 2019. годину и наредне две 

фискалне године,  

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

корисника средстава буџета за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. 

годину,  

5) смернице за припрему средњорочних планова директних корисника средстава 

буџета,  

6) поступак и динамику припреме буџета општине Жабари и предлога финансијских 

планова директних корисника средстава буџета.   

  Чланом 41. Закона о буџетском систему 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.  Истим чланом је 

предвиђено и да локални орган управе надлежан за финансије може да тражи непосредно 

од индиректних буџетских корисника податке о финансирању.  

У наредном делу текста, дајемо основне смернице које су значајне за израду 

буџета општине Жабари за 2019. годину и израду финансијских планова буџетских 

корисника.  
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OСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ 

НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Како  Фискална стратегија за 2019. годину, као и Упутство за припрему одлуке о 

буџету локалне власти за 2019. годину и пројекције за 2020. и 2021.годину нису усвојени и 

достављени, основне смернице у овом Упутству дате су на основу члана 27е Закона о 

буџетском систему, Фискалне стратегије за 2018. са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, 

Упутства за припрему буџета локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 

2020. годину и Упутства за припрему програмског буџета дати од стране Министарства 

финансија. 

 Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину (у 

даљем тексту Фискална стратегија) је документ средњорочног планирања буџета у који су 

укључене средњорочне анализе и пројекције републичког буџета, буџета општина и 

градова и ванбуџетских фондова и саставни је део планирања буџета за сваку наредну 

годину. 

 Влада РС остаје фокусирана на даље побољшање привредног амбијента и 

обезбеђивање високих стопа привредног раста, са крајњим циљем смањења 

незапослености и подизања животног стандарда становништва. Позитивна привредна 

кретања забележена у 2016. години, настављена су и током 2017. године. Међутим, 

активирање једнократних негативних чинилаца имало је за последицу успоравање 

активности у појединим делатностима са значајним учешћем у БДП и последично њихов 

сигнификантан негативан допринос укупном привредном расту. Фискалном стратегијом 

за 2018. годину планира се задржавање  привредног раста за 2018. годину од 3,5% мг, 

узимајући у обзир евидентан опоравак електро-енергетског сектора, историјске просеке 

пољопривредне производње, започете јавне радове, импулс потрошњи који ће стићи од 

повећања пензија и плата у деловима јавног сектора, као и побољшања међународног 

окружења уз унапређену конкурентску позицију Србије и стабилан раст извоза. 

Очекивања за 2018. годину су да ће носиоци раста бити сектори индустрије и услуга, а 

очекује се да ће ова два сектора генерисати две трећине укупног раста. 

Пројекција инфлације заснована је на очекиваним кретањима у домаћем и 

међународном окружењу. Процењује се да ће се инфлација у средњем року кретати у 

оквиру граница циља (3 ± 1,5%), али на нижем нивоу у поређењу са 2017. годином. 

Очекује се да ће инфлација крајем 2018. године износити 3,0%. Инфлацију ће успоравати 

висока база код цена нафтних деривата, као и излазак једнократних поскупљења 

појединих производа и услуга из међугодишњег обрачуна. Поред тога, на успоравање 

инфлације утицаће и релативна стабилност девизног курса. Инфлаторни притисци 

долазиће од постепеног раста светских цена примарних пољопривредних производа, али и 

од веће агрегатне тражње. Пројекција инфлације за 2019. и 2020. годину предвиђа њено 

кретање на стабилном и ниском нивоу који неће одступати од оквира циља. Кључни 

ризици остварења пројекције инфлације односе се на кретања у међународном окружењу, 

а посебно на неизвесности у погледу монетарних политика централних банака водећих 

земаља.  

Циљеви фискалне политике су усмерени на одржање фискалне стабилности што 

води даљем смањењу јавног дуга. Средњорочни фискални оквир подразумева одржавање 

дефицита опште државе на 0,5% БДП до 2020. године. Остварење фискалног дефицита и 

примарног суфицита у наредном периоду омогућава да се дуг већ у 2018. години спусти 

на ниво од око 60% БДП. Креиран оквир фискалне политике у средњорочном периоду 

резултираће наставком силазне путање јавног дуга. Пројекције фискалних агрегата у 
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периоду од 2018. до 2020. године заснивају се на пројекцијама макроекономских 

показатеља за наведени период, планираној пореској политици која подразумева даље 

усаглашавање са законима и директивама ЕУ и одговарајућим мерама на приходној и 

расходној страни, укључујући и реформе великих јавних предузећа. Макроекономским 

пројекцијама за период од 2018. до 2020. године предвиђена је кумулативна стопа раста 

реалног БДП од 11,4% заснована на расту домаће тражње и опоравку инвестиционе 

активности. Задржавање тренда оствареног раста у 2019. години и убрзање на 4% у 2020. 

години засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и стандарда 

становништва на реалним основама. 

Основне макроекономске претпоставке за период 2017. - 2020. године 

 

  2017 2018 2019 2020 

Реални раст БДП (%) 2.0 3.5 3.5 4.0 

Инфлација, крајем периода, у 
% 

3.0 3.0 3.0 3.0 

Инфлација, просек периода, у 
% 

3.1 2.7 2.8 3.0 

*Извор: Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и 

пројекција за 2019. и 2020. годину 

 
Локалне самоуправе су  у обавези да реално планира своје приходе. Приликом 

планирања прихода у обавези смо да кренемо од остварења за три квартала у 2018. години 

и њихове процене за задњи квартал те године, то претставља основ за примену горе 

наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање. При чему 

укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналог раста БДП. 

Како Упутство за припрему Одлуке о буџету за 2019. годину  није изашло, 

саветујемо све директне, индиректне и кориснике буџета да своје расходе планирају 

крајње рационално, у оквирима планираних расхода за 2018. годину, а након 

Упутства за припрему Одлуке о буџету локлне власти за 2019. и пројекције за 2020. и 

2021. годину, евентуално извршe корекције. 

 

 

 

ПЛАНИРАНА ПОЛИТИКА ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА 

И ИЗДАТАКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2019. ГОДИНИ 

 

У периоду од 2019. до 2021. године општина Жабари ће обављати изворне, 

поверене и пренесене надлежности у складу са Уставом Републике Србије и Законом о 

локалној самоуправи, као и другим законским и подзаконским актима којим се регулише 

ова област. 

Сходно наведеном, активности општина Жабари у 2019. и наредне две фискалне 

године биће усмерене на следеће послове: 

-  урбанизам и просторно планирање, 

-одржавање и изградња локалне комуналне и саобраћајне инфраструктуре 

(водоснабдевање, прикупљање и одношење смећа, управљање отпадним водама, 

одржавање и ширење топлификационе мреже, јавна хигијена, уређење и одржавање 

зеленила, јавна расвета, локални путеви и остале комуналне услуге), 
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- вођење економске и развојне политике општине, 

- пољопривреда и рурални развој, 

- заштита животне средине, 

- повећање запослености 

- привлачење нових инвестиција 

- обезбеђивање услова за рад локалних установа у култури, 

- организација културних и спортских активности и манифестација, 

- опорезивање, финансијско управљање и буџетирање, 

- пружање осталих услуга грађанима у складу са Законом. 

Општина Жабари ће обављати поверене и пренесене послове из области: 

- државне управе, 

- социјалне заштите, 

- здравствене заштите, 

- предшколског, основног и средњег образовања, 

- екологије и очувања животне средине, 

- рада инспекцијских служби и др. 

Основа буџетске политике општине јесте извршавање свих законских обавеза и 

задатака који се односе на локалну управу, ефикасније коришћење расположивих 

финансијских ресурса, а све у циљу задовољавања потреба грађана. 

У овој години потписан је Грант уговор са Међународном организацијом-

International Management Group (IMG), чији је циљ Техничака помоћ и финансијска 

подршка општини у оквиру Програма „Општински економски развој у Источној Србији 

2017-2021 (реформа пореза на имовину). Такође, у наредној години потребно је предузети 

активности које ће бити усмерене ка повећању наплате пореских и непореских прихода, 

као и на редуковању административне потрошње свих корисника буџета. 

 

ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ 

 

Полазна основа за планирање обима буџета за 2019. годину су планирани приходи 

и примања, као и планирани расходи и издаци из Одлуке о другој измени и допуни Одлуке 

о буџету општине Жабари за 2018. годину. 

 У складу са подацима о реализацији прихода у претходним годинама, планираним 

приходима и примањима из Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине 

Жабари за 2018. годину, као и параметрима датим у Фискалној стратегији за 2018. са 

пројекцијама за 2019. и 2020. годину, израђена је пројекција буџетских прихода и 

примања буџета општине за 2019. годину. 

Табела-Пројекција прихода и примања буџета у периоду од 2019. до 2021. године 

ЕКОН.   

КЛАС. 
ВРСТА ПРИХОДА 

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАН ПРОЈЕКЦИЈА 

2017 2018 2019 2020 2021 

711000 Порези на доходак, .добит и кап. добитке 40,270,000 47,500,000 48,000,000 50,880,000 54,441,600 

713000 Порез на имовину 17,811,000 23,900,000 23,900,000 25,334,000 27,107,380 

714000 Порези на добра и услуге 8,317,000 11,550,000 11,550,000 12,243,000 13,100,010 
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716000 

и 

719000 

Други порези 3,955,000 5,000,000 6,000,000 6,360,000 6,805,200 

731000 Донације 0     0 0 

733000 Трансфери од других нивоа власти 186,619,000 186,033,447 192,246,479 203,781,268 218,045,956 

741000 Приходи од имовине 2,358,000 3,850,000 3,850,000 4,081,000 4,366,670 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 11,493,000 10,326,749 15,500,000 16,430,000 17,580,100 

743000 Новчане казне и одузета имов.корист 1,092,000 2,000,000 7,000,000 7,420,000 7,939,400 

744000 Добровољни трансф. од физ. и прав. лица 206,000 300,000 300,000 318,000 340,260 

745000 Мешовити и неодређени приходи 305,000 200,000 300,000 318,000 340,260 

770000 
Меморандумска ставка за рефундацију 
прихода 

  50,000 50,000 53,000 56,710 

811000 Примања од продаје непокретности 7,000 100,000 100,000 106,000 113,420 

813000 
Примања од  продаје осталих основних 
средстава 

  50,000 50,000 53,000 56,710 

921000 Прим. од прод. домаћ.финан. имовине 0 0 0 0 0 

3 Пренета средства из претходне године 96,994,000 106,547,042   0 0 

  УКУПНО БУЏЕТ 369,427,000 397,357,238 308,796,479 327,324,268 350,236,966 

 

 
Потребно је напоменути да у наведену процену средстава за 2019. нису укључена 

очекивана неутрошена средства- суфицит, као и за 2020. и 2021. годину нису укључени: 

неутрошена средства из претходних година, приходи од донација, као ни евентуални 

наменски трансфери од надлежних Министарства, а према објављеним конкурсима. 

Такође, у пројекцији прихода за 2019. и наредне две године нису укључени приходи 

буџетских корисника из других извора (сопствени приходи), али се обавезују буџетски 

корисници да усвајени финансијски планови који се буду достављали, морају исказати и 

приходи из других извора, као и намена њиховог коришћења.  

У протеклом периоду формирала су се значајна неутрошена средства која се 

углавном пребацују у наредни период. Уколико би, дошло до пада ликвидности и слабије 

наплате текућих прихода, може доћи до убрзаног трошења ових средстава и повећања 

фискалног дефицита. Иако утиче на укупан ниво дефицита овако генерисан део фискалног 

резултата не утиче на ниво јавног дуга у тренутку његовог стварања, али може неповољно 

да делује на ниво ликвидности у будућности и ствара у некој мери погрешну слику о 

стању јавних финансија. Из наведених разлога, у пројекцији за 2019-2021. године 

приказани су само текући приходи и примања. 

 

Табела-Пројекција расхода и издатака Т Р Е З О Р А у периоду од 2018. до 2020. године  

 

РАСХОДИ  
Остварење  Процена Пројекција  

2017 2018 2019 2020 2021 

Укупни расходи 

и издаци (1+2+3)  
262,498,000 397,407,238 308,796,479 327,324,268 350,236,966 
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1. Текући расходи 

(1.1.+…+1.7.)  
227,019,000 302,158,907 293,965,757 311,603,702 333,415,962 

1.1. Расходи за 

запослене 410-000 
63,335,000 82,192,254 72,192,254 76,523,789 81,880,454 

1.2. Коришћење 

роба и услуга 420 
76,127,000 92,912,331 97,557,000 103,410,420 110,649,149 

1.3. Отплата 

камата  
0 0  0  0 0 

1.4. Субвенције 

451 
3,350,000 4,003,938 4,000,000 4,240,000 4,536,800 

1.5. Донације и 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 460 000 

44,877,000 51,807,346 44,807,000 47,495,420 50,820,099 

1.6. Социјална 

помоћ 470 000 
27,059,000 22,500,000 22,000,000 23,320,000 24,952,400 

1.7. Остали 

издаци 480   
12,271,000 36,653,976 40,000,000 42,400,000 45,368,000 

1.8. Средства 

резерве 490 000 
0 12,089,062 13,409,503 14,214,073 15,209,058 

2. Капитални 

расходи  
35,479,000 95,248,331 14,830,722 15,720,565 16,821,005 

2.1. Издаци за 

нефинансијску 

имовину  

35,479,000 95,248,331 14,830,722 15,720,565 16,821,005 

2.2. Отплата 

главнице  
0  0  0  0  0  

3. Набавка 

финансијске 

имовине  

0  0  0  0  0  

 

 

 

 

Обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног 

корисника средстава буџета за 2019-2021. годину 

  

Лимити расхода Б У Џ Е Т А за текуће издатке , по програмима и функцијама по 

буџетским корисницима за 2019-2021. годину дати су у следећој табели: 
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Разд

ео Програм 

Прог.ак

тивност 

Проје

кат 

Фун

кци

ја     Корисници 

Планирана 

средства из 

буџета 2018.   % 

Сре

дств

а из 

оста

лих 

изво

ра 

Укупна јавна 

средства 2018. План  2019. План 2020.  План 2021. 

01. 

16. Политички систем 

локалне самоуправе 

2101-

0001   111 Скупштина општине 11,641,000.00 2.93   11,641,000.00 11,641,000.00 12,339,460.00 13,203,222.20 

      

2101 

П1 111 

МанифестацијаДана 
ослобођења Општине 

Жабари 1,350,000.00 0.34   1,350,000.00 1,350,000.00 1,431,000.00 1,531,170.00 

      

2101 

П2 160 Изборна комисија 200,000.00 0.05   200,000.00 200,000.00 212,000.00 226,840.00 

      

2101 

П3 160 Политичке странке 92,400.00 0.02   92,400.00 92,400.00 97,944.00 104,800.08 

          Укупно раздео 1: 13,283,400.00 3.34   13,283,400.00 13,283,400.00 14,080,404.00 15,066,032.28 

02. 

16. Политички систем 

локалне самоуправе 

2101-

0002   111 Председник општине  11,577,000.00 2.91   11,577,000.00 11,577,000.00 12,271,620.00 13,130,633.40 

  

13. Развој културе и 

информисања 

1201-

0004   830 Информисање 1,000,000.00 0.25   1,000,000.00 1,000,000.00 1,060,000.00 1,134,200.00 

          Укупно раздео 2: 12,577,000.00 3.16   12,577,000.00 12,577,000.00 13,331,620.00 14,264,833.40 

03. 

16. Политички систем 

локалне самоуправе 

2101-

0002   111 Општинско веће 10,750,000.00 2.71   10,750,000.00 10,750,000.00 11,395,000.00 12,192,650.00 

          Укупно раздео 3: 10,750,000.00 2.71   10,750,000.00 10,750,000.00 11,395,000.00 12,192,650.00 

04. 15. Локална самоуправа 

0602-

0004   330 

Општинско јавно 

правобранилаштво 

Жабари 2,423,576.00 0.61   2,423,576.00 2,423,576.00 2,568,990.56 2,748,819.90 

          Укупно раздео 4: 2,423,576.00 0.61   2,423,576.00 2,423,576.00 2,568,990.56 2,748,819.90 

5.00.

0. 15. Локална самоуправа 

0602-
0001   130 Општинска управа 100,740,254.00 25.35   100,740,254.00 100,750,000.00 106,795,000.00 114,270,650.00 

    

0602-

0009   112 Текућа буџетска резерва 10,647,352.20 2.68     11,919,559.00 12,634,732.54 13,519,163.82 

        112 Стална буџетска резерва 1,441,710.00 0.36   1,441,710.00 1,489,944.00 1,579,340.64 1,689,894.48 
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0602 

П1 620 

Тек.донације 

НАЦИОНАЛНОЈ 
СЛУЖБИ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 1,100,000.00 0.28   1,100,000.00 1,000,000.00 1,060,000.00 1,134,200.00 

          Укупно раздео 05.00.00. 113,929,316.20 28.67   113,929,316.20 115,159,503.00 122,069,073.18 130,613,908.30 

5.00.

2. 

15. Опште услуге локалне 

самоуправе 

0602-
0001   320 Јавни ред и мир 400,000.00 0.10   400,000.00 400,000.00 424,000.00 453,680.00 

5.00.

3. 

15. Опште услуге локалне 

самоуправе 

0602-
0014   160 Ванредне ситуације 520,000.00 0.13   520,000.00 520,000.00 551,200.00 589,784.00 

5.00.

4. 3. Локални економски развој 

1501-

0001   660 

Унапређење привредног 

и инвестиционог 

амбијента 1,495,000.00 0.38   1,495,000.00 1,000,000.00 1,060,000.00 1,134,200.00 

5.00.

5. 

16. Политички систем 

локалне самоуправе 

2101-

0003   111 

Дотације невладиним 

организацијама и 

удружењима 440,000.00 0.11   440,000.00 400,000.00 424,000.00 453,680.00 

5.00.

6. 2. Комуналнае делатности 

1102-

001   640 

Управљање јавноим 

осветљењем 400,000.00 0.10   400,000.00 400,000.00 424,000.00 453,680.00 

    

1102-

004   560 

Зоохигијена 

(зашт.жив.средине) 2,100,000.00 0.53   2,100,000.00 2,500,000.00 2,650,000.00 2,835,500.00 

    

1102-

006   660 

Одржавање гробља и 

погребне услуге 50,000.00 0.01   50,000.00 50,000.00 53,000.00 56,710.00 

    

1102-

0008   630 Водоснабдевање 1,800,000.00 0.45   1,800,000.00 2,000,000.00 2,120,000.00 2,268,400.00 

    1102-П   630 

Реконструкција дела 
главног цевовода у 

Александровцу 7,948,480.79 2.00   7,948,480.79 100,000.00 106,000.00 113,420.00 

              0.00   0.00   0.00 0.00 

          Укупно програм 2 12,298,480.79 3.09   12,298,480.79 5,050,000.00 5,353,000.00 5,727,710.00 

5.00.

7. 

5. Пољопривреда и рурални 

развој 

0101-

0001   420 

Унапређење услова за 
пољопривредну 

делатност 1,000,000.00 0.25   1,000,000.00 1,000,000.00 1,060,000.00 1,134,200.00 

      0101-П 420 
Капиталне субвенције у 
пољопривреди 3,003,938.00 0.76   3,003,938.00 3,000,000.00 3,180,000.00 3,402,600.00 
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        420 

Дотације невладиним 

организацијама 200,000.00 0.05   200,000.00 200,000.00 212,000.00 226,840.00 

          Укупно програм 5 4,203,938.00 1.06   4,203,938.00 4,200,000.00 4,452,000.00 4,763,640.00 

5.00.

8. 6. Заштита животне средине 

0401-

0004   520 

Управљање отпадним 

водама 1,100,000.00 0.28   1,100,000.00 1,100,000.00 1,166,000.00 1,247,620.00 

      

0401-

П1 520 

Пројекат канализационе 

мреже у Александровцу 418,000.00 0.11   418,000.00 418,000.00 443,080.00 474,095.60 

      
0401-
П2 520 

Санација БУЈИЧНИХ 

ПОТОКА (обезбеђење 

протицајног профила 
бујичних потока) 780,000.00 0.20   780,000.00 780,000.00 826,800.00 884,676.00 

    

0401-

0005   510 Управљање отпадом 6,500,000.00 1.64   6,500,000.00 6,500,000.00 6,890,000.00 7,372,300.00 

          Укупно програм 6 8,798,000.00 2.21   8,798,000.00 8,798,000.00 9,325,880.00 9,978,691.60 

5.009

. 

7. Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 

0701-
0002   451 

Управљање саобраћајне 
инфраструктуре 300,000.00 0.08   300,000.00 300,000.00 318,000.00 340,260.00 

      

0701 

П1 451 

Ревитализација пољских 

путева 3,150,000.00 0.79   3,150,000.00 3,000,000.00 3,180,000.00 3,402,600.00 

      

0701 

П2 451 Летње одржавање путева 1,050,000.00 0.26   1,050,000.00 1,000,000.00 1,060,000.00 1,134,200.00 

      
0701 
П3 451 

Пројекти за путну 
инфраструктуру 2,000,000.00 0.50   2,000,000.00 2,000,000.00 2,120,000.00 2,268,400.00 

      

0701 

П4 451 

Асфалтирање путева на 

територији општине 69,101,849.74 17.39   69,101,849.74 5,000,000.00 5,300,000.00 5,671,000.00 

    

0701-

002   360 

Јавни ред и безбедност 

некласификовани на 

другом месту 1,800,000.00 0.45   1,800,000.00 1,800,000.00 1,908,000.00 2,041,560.00 

          Укупно програм 7: 77,401,849.74 19.48   77,401,849.74 13,100,000.00 13,886,000.00 14,858,020.00 

5.00.

10. 
11. Социјална и дечја 

заштита 

0901-

0006   40 Породица и деца 17,600,000.00 4.43   17,600,000.00 17,600,000.00 18,656,000.00 19,961,920.00 

    

0901-

0001   70 
Центар за социјални 

рад Жабари 2,283,000.00 0.57   2,283,000.00 2,283,000.00 2,419,980.00 2,589,378.60 
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0901-

П2 90 

Прој."Помоћ у кући за 

старе 489,572.73 0.12   489,572.73 100,000.00 106,000.00 113,420.00 

      

0901-

П1 70 

Пројекат:"Помоћ у кући 

за одрасла и стара лица" 5,737,359.95 1.44   5,737,359.95 100,000.00 106,000.00 113,420.00 

      
0901-
П3 90 

Пројекат "Помоћ у кући 

за одрасле и старе са 

психофизичким 
сметњама" 1,092,414.20 0.27   1,092,414.20 100,000.00 106,000.00 113,420.00 

    

0901-
0001   70 

Социјална помоћ 

СОЦИЈАЛНОМ 
СТАНОВНИШТВУ 1,000,000.00 0.25   1,000,000.00 1,000,000.00 1,060,000.00 1,134,200.00 

    

0901-
0001   70 

Социјална помоћ 

НЕСОЦИЈАЛНОМ 
СТАНОВНИШТВУ 1,200,000.00 0.30   1,200,000.00 1,200,000.00 1,272,000.00 1,361,040.00 

    

0901-

0003   90 

Донације невладиним 

орган. 500,000.00 0.13   500,000.00 500,000.00 530,000.00 567,100.00 

    

0901-

0005   90 ОО Црвени крст Жабари 470,000.00 0.12   470,000.00 470,000.00 498,200.00 533,074.00 

      

0901-

П4 060. 

Пројекат "Стамбено 

решење за најугрошеније 
избеглице и социјално 

угрожена лица и 

породице" 500,000.00 0.13   500,000.00 50,000.00 53,000.00 56,710.00 

          Укупно програм 11: 30,872,346.88 7.77   30,872,346.88 23,403,000.00 24,807,180.00 26,543,682.60 

5.1.1

1. 12. Здраствена заштита 

1801-
0003   760 

Здравство не кв.на 
др.месту 490,000.00 0.12   490,000.00 490,000.00 519,400.00 555,758.00 

    

1801-

0001   760 Дом здравља Жабари 2,300,000.00 0.58   2,300,000.00 2,400,000.00 2,544,000.00 2,722,080.00 

    

1801-
0002   760 Мртвозорство 500,000.00     500,000.00 500,000.00 530,000.00 567,100.00 

          Укупно програм 12: 3,290,000.00 0.83   3,290,000.00 3,390,000.00 3,593,400.00 3,844,938.00 

5.1.1

2. 

13. Развој културе и 

инфоррмисања 

1201-

0001   820 Развој културе 700,000.00 0.18   700,000.00 700,000.00 742,000.00 793,940.00 

    

1201-

0001   820 

Трансфери ост.нив.вл-

културе 500,000.00 0.13   500,000.00 500,000.00 530,000.00 567,100.00 
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      1201-П 820 
Реконструкција Дома 
културе у Породину 5,100,000.00 1.28   5,100,000.00   0.00 0.00 

    

1201-

0001   840 

Верске и др.услуге 

заједнице 800,000.00 0.20   800,000.00 800,000.00 848,000.00 907,360.00 

          Укупно програм 13: 7,100,000.00 1.79   7,100,000.00 2,000,000.00 2,120,000.00 2,268,400.00 

5.00.

13. 14. Развој спорта и омладине 

1301-

0001   810 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и савезима  1,100,000.00 0.28   1,100,000.00 1,100,000.00 1,166,000.00 1,247,620.00 

    

1301-
0001   810 

Спортски савез 

општине Жабари 11,056,000.00 2.78   11,056,000.00 11,000,000.00 11,660,000.00 12,476,200.00 

    

1301-
0001   810 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 
удружењима и савезима  400,000.00 0.10   400,000.00 400,000.00 424,000.00 453,680.00 

          Укупно програм 14: 12,556,000.00 3.16   12,556,000.00 12,500,000.00 13,250,000.00 14,177,500.00 

5.00.

14. 

9. Основно образовање и 

васпитање 

2002-

0001   912 Превоз ученика 6,100,000.00 1.53   6,100,000.00 6,000,000.00 6,360,000.00 6,805,200.00 

      
2002-
П1 912 

Пројекат=Израда 

енергетских пасоша 
школа 400,000.00 0.10   400,000.00   0.00 0.00 

      

2002-

П2 912 

Пројекат: Надзор и 

кординатор за безбедност 

школа  1,320,000.00 0.33       0.00 0.00 

      

2002-

П3 912 Технички пријем школа 495,330.80 0.12       0.00 0.00 

        912 
Осн.школа "Дуде 

Јовић"Жабари 13,785,000.00 3.47   13,785,000.00 13,785,000.00 14,612,100.00 15,634,947.00 

    

2002-
0001   912 

Осн.школа"Роса 

Трифуновић"Александ

ровац 11,760,000.00 2.96   11,760,000.00 11,760,000.00 12,465,600.00 13,338,192.00 

          Укупно програм 9: 33,860,330.80 8.52   33,860,330.80 31,545,000.00 33,437,700.00 35,778,339.00 

5.00.

15. 

1. Становање, урбанизам и 

просторно планирање 

1101-

0001 1101-П 130 

Пројекат" 

Индустријска зона у 

Жабарима" 1,550,000.00 0.39   1,550,000.00 1,550,000.00 1,643,000.00 1,758,010.00 

          Укупно програм 1: 1,550,000.00 0.39   1,550,000.00 1,550,000.00 1,643,000.00 1,758,010.00 
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          Укупно  глава 5.00.: 308,715,262.41 77.68 0.00 308,715,262.41 223,015,503.00 236,396,433.18 252,944,183.50 

5.1. 

15. Опште услуге локалне 

самоуправе 

0602-

0002   160 Месне заједнице 15,860,000.00 3.99   15,860,000.00 13,000,000.00 13,780,000.00 14,744,600.00 

5.2. 13. Развој културе 

1201-

0001   820 

Центар за културу 

Жабари 4,043,000.00 1.02   4,043,000.00 4,043,000.00 4,285,580.00 4,585,570.60 

      
1201 
П1 820 

Манифестација 
"Четерешко прело" 1,143,000.00 0.29   1,143,000.00 1,143,000.00 1,211,580.00 1,296,390.60 

      

1201 

П2 820 Остале манифестације 1,600,000.00 0.40   1,600,000.00 1,600,000.00 1,696,000.00 1,814,720.00 

          Укупно 5.2 6,786,000.00 1.71 0.00 6,786,000.00 6,786,000.00 7,193,160.00 7,696,681.20 

5.3. 13.Развој културе     820 
Народна библиотека 
Жабари 3,464,000.00 0.87   3,464,000.00 3,464,000.00 3,671,840.00 3,928,868.80 

      

1201 

П3 820 

Културне манифестације 

у Библиотекарству 80,000.00 0.02   80,000.00 80,000.00 84,800.00 90,736.00 

          

Пројекат: Смотра 

рецитатора 55,000.00 0.01   55,000.00 50,000.00 53,000.00 56,710.00 

          Укупно 5.3. 3,599,000.00 0.91 0.00 3,599,000.00 3,594,000.00 3,809,640.00 4,076,314.80 

          Укупно Програм 13 10,385,000.00 2.61 0.00 10,385,000.00 10,380,000.00 11,002,800.00 11,772,996.00 

5.4. 

8. Предшколско васпитање и 

образовање 

2001-

0001   911 

Предшколска 

установа"Моравски 

цвет"Жабари 21,767,000.00 5.48   21,767,000.00 21,767,000.00 23,073,020.00 24,688,131.40 

          Укупно раздео 05.04. 21,767,000.00 5.48 0.00 21,767,000.00 21,767,000.00 23,073,020.00 24,688,131.40 

5.5. 4. Развој туризма 

1502-

0001   473 

Туристичка организација 

Жабари 1,250,000.00 0.31   1,250,000.00 1,250,000.00 1,325,000.00 1,417,750.00 

      
1502 
П1 473 

Новогодишње 
украшавање општине 396,000.00 0.10   396,000.00 350,000.00 371,000.00 396,970.00 

          Укупно раздео 05.5. 1,646,000.00 0.41   1,646,000.00 1,600,000.00 1,696,000.00 1,814,720.00 

          Укупно раздео 5: 358,373,262.41 90.18 0.00 358,373,262.41 269,762,503.00 285,948,253.18 305,964,630.90 

          УКУПНИ РАСХОДИ : 397,407,238.41 

100.0

0 0.00 397,407,238.41 308,796,479.00 327,324,267.74 350,236,966.48 

          УКУПНО ПРОГРАМ 1 1,550,000.00 0.39   1,550,000.00 1,550,000.00 1,643,000.00 1,758,010.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 2 12,298,480.79 3.09 0.00 12,298,480.79 5,050,000.00 5,353,000.00 5,727,710.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 3 1,495,000.00 0.38 0.00 1,495,000.00 1,000,000.00 1,060,000.00 1,134,200.00 
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          УКУПНО ПРОГРАМ 4 1,646,000.00 0.41 0.00 1,646,000.00 1,600,000.00 1,696,000.00 1,814,720.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 5 4,203,938.00 1.06 0.00 4,203,938.00 4,200,000.00 4,452,000.00 4,763,640.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 6 8,798,000.00 2.21 0.00 8,798,000.00 8,798,000.00 9,325,880.00 9,978,691.60 

          УКУПНО ПРОГРАМ 7 77,401,849.74 19.48 0.00 77,401,849.74 13,100,000.00 13,886,000.00 14,858,020.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 8 21,767,000.00 5.48 0.00 21,767,000.00 21,767,000.00 23,073,020.00 24,688,131.40 

          УКУПНО ПРОГРАМ 9 33,860,330.80 8.52 0.00 33,860,330.80 31,545,000.00 33,437,700.00 35,778,339.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 11 30,872,346.88 7.77 0.00 30,872,346.88 23,403,000.00 24,807,180.00 26,543,682.60 

          УКУПНО ПРОГРАМ 12 3,290,000.00 0.83 0.00 3,290,000.00 3,390,000.00 3,593,400.00 3,844,938.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 18,485,000.00 4.65 0.00 18,485,000.00 13,380,000.00 14,182,800.00 15,175,596.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 14 12,556,000.00 3.16 0.00 12,556,000.00 12,500,000.00 13,250,000.00 14,177,500.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 133,132,892.20 33.50 0.00 133,132,892.20 131,503,079.00 139,393,263.74 149,150,792.20 

          УКУПНО ПРОГРАМ 16 36,050,400.00 9.07 0.00 36,050,400.00 36,010,400.00 38,171,024.00 40,842,995.68 

          УКУПНИ ПРОГРАМИ: 397,407,238.41 

100.0

0 0.00 397,407,238.41 308,796,479.00 327,324,267.74 350,236,966.48 
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СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

 

 

Приликом  планирања  предлога  финансијског  плана  треба  имати  у  виду  следеће  

параметре:  

Група конта 41- 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. Маса средстава 

за плате не може бити већа од масе планиране за 2018. годину. Након обавештења од 

стране Министрства финасија Општина Жабари биће у обавези да наредним ребалансом 

укупну масу средстава за плате смањи. Уколико у Упутству Министарства финансија буду 

предвиђене промене нивоа зарада за 2019 годину, Одељење за буџет и финансије  

благовремено ће обавестити све буџетске кориснике о потребном усклађивању. 

Приликом утврђивања масе средстава за плате у 2019. години буџетски корисници 

треба да пођу од постојећег (дозвољеног) броја извршилаца а који не може да буде већи од 

броја утврђеног Одлуком о максималном броју запослемих на одређено време за 2018. 

годину, према утврђеним коефицијентима и важећој основици за обрачун плате.  

О могућности заснивања радног односа, без забрана и сагласности Министарства 

кориснике буџетских средстава обавестићемо по добијању Упутства, до тада се 

придржавамо постојећег Упутства. 

Укупан број запослених на одрећено време, лица ангажованих по уговору о делу, 

уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и струденске задруге 

и лица ангажованих по другим основама, не може бити већи од 10% укупног броја 

запослених, изузетно може бити већи од 10% али уз сагласност и мишљење 

Министарства. 

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

и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим 

јубиларних награда за запослене који ће то право стећи у 2019. години, (навести 

списак радника, обрачун), као исплате награда и бонуса који према међународним 

стандардима представљају нестандардне односно нетранспарентне облике награда и 

бонуса.  

Групу конта 42- Коришћење роба и услуга теба планирати реално, водећи рачуна 

да се не угрози ивршење сталних трошкова. 

Групу конта 45 - Субвенције – Неопходно је преиспитати све програме по основу 

којих се додељују субвенције, с обзиром на то да мере фискалне консолидације 

подразумевају рационално коришћење средстава субвенција.  

Групу конта 48 - Остали расходи – Потребно је планирати у складу са 

рестриктивном политиком. 

Група конта 425 - Текуће поправке и одржавање- Ове трошкове треба планирати 

по пријоритетима, водећи при томе рачуна да издатке за текуће поправке и одржавање 

зграда, објеката и опреме, којима се чува употребана вредност истих (нпр. молерски 

радови, зидарски радови, поправке електричне и електронске опреме, замена санитарија и 

сл.), планирају на конту 425, а не на групи конта  51, 52 и 54 – Капитално одржавање. 

Група конта 5 - Ради ефикаснијег планирања и припреме, поступајући у складу са 

законским одредбама, корисници буџетских средстава дужни су да органу надлежном за 

послове финансија доставе планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне две 
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године, приказане у табели (Табеле 6. и 6а. Преглед капиталних пројеката, сајт Сталне 

конференције градова и општина или сајт Министарства финансија). 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:  

1) издатке за израду пројектно-техничке документације на конту 5114 (осим уколико 

је иста већ израђена); 

2) издатке за експропријацију земљишта на конту 5411; 

3) издатке за извођење радова на изградњи, односно извођење радова на капиталном 

одржавању на контима 5112 и 5113; 

4) издатке за ангажовање стручног надзора на конту 5114 (осим уколико исти нису 

планирани од стране инвеститора или на неки други начин). 

У циљу реалног планирања издатака капиталног пројекта, неопходно је да 

корисници образложе тренутни статус дозвола и сагласност (локацијска, грађевинска 

дозвола, сагласности одговарајућих јавних предузећа) које су неопходне за почетак 

извођења радова. Корисници су дужни да планирају расходе, који су у вези са добијањем 

ових дозвола и сагласности, на одговарајућим контима. Потребно је да буџетски 

корисници доставе податке по свим изворима, односно табеле се попуњавају појединачно 

за сваки извор финансирања. 

Такође, на основу свеобухватне процене потреба, пројекте је потребно рангирати 

по приоритетима, у складу са усвојеним стратешким документима, водећи рачуна да 

приоритет у финансирању имају већ започети пројекти. 

 Чланом 22. Закона о буџетском систему дефинисано је да Одлука о буџету и 

финансијски план директног, односно индиректног корисника буџетских средстава 

садржи план сопствених прихода, као и план њиховог трошења. 

 

РОДНО БУЏЕТИРАЊЕ 

 

Родно одговорно буџетирање подразумева родну анализу буџета и 

реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.  

Доношењем буџета Републике Србије за 2016. годину започет је процес родно 

одговорног буџетирања. Сходно члану 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о 

буџетском систему, до 2020. године предвиђено је да се овај процес постепеног увођења 

родног одговорног буџетирања закоружи на свим нивоима. 

Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници 

укључе у своје финасијске планове принцип родне равноправности. Корисник буџетских 

средстава треба да формулише најмање један родно одговорни циљ у оквиру програма за 

који је одговоран, и у оквиру програмске активности и/или пројекта дефинисаних тим 

програмом, искаже најмање један родни индикатор који адекватно мери допринос циља 

унапређења равноправности између мушкараца и жена. 

Буџетски корисници подстичу се да у поступку израде програмског буџета кроз 

програме, програмске активности и пројекте у оквиру своје надлежности, припремају 

индикаторе/показатеље који се односе на лица, тако да они буду разврстани по полу. 
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САДРЖАЈ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА 

 

 

Концепт израде предлога финансијског плана за 2019. годину, није се променио у 

односу на 2018. годину, подсећања ради у наставку дајемо садржај предлога финасијског 

плана: 

 

I ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА (Одлука Управног одбора корисника буџетских 

средстава о усвајању Предлога финансијског плана установе за 2019. годину) 

 

II НАСЛОВНА СТРАНА (требало би да садржи: назив корисника буџетских средстава, 

назив документа, место, датум) 

 

III САДРЖАЈ (поглавља, наслови, поднаслови, бројеви страница) 

 

IV ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ (навести правни основ, односно прописе на основу којих се 

доноси предлог финансијског плана, у зависности од делатности којом се корисник 

буџетских средстава бави) 

 

V ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ РАДИТИ ПО МЕТОДУ 

ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА И НА ОДГОВАРАЈУЋИМ ОБРАСЦИМА 

 Табеле-1- Програм, 

-  Табеле 2- Програмска активност, 

-  Табеле 3-  Пројекат 

-  Табеле 4 - Захтев за додатна средства-програмска активност/пројекат 

-  Табеле 5 – Плате и број запослених 

-  Табеле 6 – Преглед капиталних пројеката за период од 2019-2021. године и 

писаниог образложења за сваки појединачни захтев. 

- Извештај о учинку програма за првих шест месеци у 2018. години 

 

ОПШТИ ДЕО 

ПРОФИЛ КОРИСНИКА (назив, место, улица и број, шифра, матични број, ПИБ, 

организациона  структура) 

-Планиране активности: 

 

а) Планиране текуће активности у 2019. години (кратак опис - назив активности, основна 

делатност, извод из регистрације делатности...) 

б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2019. години 

(кратак опис) 

-Стање основних средстава на дан 31.12.2017. године 

- зграде и грађевински објекти (навести садашњу вредност, број и површину просторија у 

којима се обавља делатност, остале релевантне податке) 

- опрема (навести садашњу вредност, од чега се састоји опрема, остале релевантне 

податке) 

- Број радника у сталном радном односу (поред броја радника, укратко навести уколико 

постоји, мањак/вишак извршиоца, и начине решавања мањкова/вишкова запослених) 
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УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Планирани приходи и примања (навести укупан износ, и по изворима): 

- из буџета града __________________динара 

-из буџета Републике Србије __________________динара 

-из донација __________________динара 

-сопствени приходи корисника/установе __________________динара 

-остали извори (навести уколико их има) __________________динара 

УКУПНО: __________________динара 

 

2.2.Планирани расходи и издаци (навести укупан износ, и по наменама): 

-плате, додаци и накнаде запослених __________________динара 

-социјални доприноси на терет послодавца __________________динара 

-накнаде у натури __________________динара 

-социјална давања запосленима __________________динара 

-... __________________динара 

-... __________________динара 

-зграде и грађевински објекти __________________динара 

-машине и опрема __________________динара 

-... __________________динара 

УКУПНО: __________________динара 

 

 

Б) ПОСЕБНИ ДЕО 

 

Образложење захтева за текуће издатке (навести колико износе укупно планирана 

средства у оквиру Захтева за текуће издатке, и колико од укупног износа по сваком извору 

финансирања (из буџета града, сопствених средстава, донација...). Дати објашњење 

планираних средстава на свакој економској класификацији посебно,наводећи: извор 

финансирања, правни основ, методологију која је кришћена приликом израчунавања 

трошкова) 

Образложење захтева за основна средства (сваки захтев детаљно образложiти наводећи: 

извор финансирања, правни основ, назив појединих врста инвестиција, почетак 

реализације, план набавки и трошења средстава, време завршетка, резултат успешности 

реализације, процена будућих трошкова који проистичу из рада и одржавања основних 

средстава по завршетку радова, обавезно достављање предрачуна или понуде на основу 

које је извршена процена потребних средства...) 

Образложење захтева за додатна средства – приоритет 1 

Образложење захтева за додатна средства – приоритет 2, итд. 

- Остали приходи и примања буџетског корисника у 2019. години  

- Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате у 2019. години, 

- Обрачун јубиларних награда за 2019. годину. 

Упутство за припрему програмског буџета, као и горе наведене табеле могу се 

преузети на сајту Министарства финасија, као и  на сајту Стален конференције 

градова и општина. 
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Индиректним и директним корисницима скрећемо пажњу да се више посвете 

циљевима и  индикаторима, како би могао да се мери учинак програма, што је негде 

била и главна идеја преласка са линиског на програмско буџетирање. 

Локалнa самоуправa je у обавези да приликом израде Одлуке о буџету испоштују 

све четири класификације које сачињавају стандардни класификациони оквир за буџетски 

систем: програмска, организациона, функционална, економска и класификација према 

изворима финансирања.  

Индиректни буџетски корисници и директни буџетски корисници дужни су да 

своје предлоге финансијских планова доставе Одељењу за буџет и финансије 

општине Жабари, до 01.09.2018. године, како би се могли испоштовати рокови 

дефинисани чланом 31. Закона о буџетском систему.  

 

ПОСТУПАК И ДИНАМИКА ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА  ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Припрема и доношење буџета јединица локалне самоуправе дефинисана је чланом 

31. Закона о буџетском систему: 

- 5. јул – министар доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти 

- 01. август – локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за 

припрему нацрта буџета локалне власти, 

- 01. септембар – директни корисници средстава буџета локалне власти достављају 

предлог финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије за буџетску 

и наредне две фискалне године, који садржи извештај о учинку програма за првих шест 

месеци текуће године, 

- 15. октобар - локални орган управе надлежни за финансије доставља нацрт 

одлуке о буџету надлежном извршном органу локалне власти, 

- 1. новембар - надлежни извршни орган локалне власти доставља предлог одлуке 

о буџету скупштини локалне власти, 

- 20. децембар - скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти      

и 

- 25. децембар – локални орган управе надлежан за финансије доставља министру 

одлуку о буџету локалне власти. 

 

 

 

Аналитичар буџета 

                                                                                                                            Надица Ивковић 
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