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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за буџет и финансије 

Број: 400-85/2018-01 

Дана 08.11.2018.год. 

Ж А Б А Р И 
 

На основу члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13 и 142/14, 68/2015-др.закон, 

103/15, 99/2016, 113/2017) и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 

2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, број 400-85/2018-01 од 25.07.2018. 

године,  Oдељење за буџет и финансије дoноси: 

 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2019. 

ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ 
 

Законом о буџетском систему члан 36а.  прописано је да  Министарство финансија 

доставља локалној власти, Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти, а 

локални орган управе надлежан за финансије до 1. августа доставља упутство за припрему 

буџета локалне власти директним корисницима и обавештава их о основним економским 

претпоставкама и смерницама за припрему буџета локалне власти. Одељење за буџет и 

финансије је Упутство за припрему одлуке о буџету локaлне влaсти урадило и проследило 

директним и индиректним корисницима буџета општине Жабари. 

До истека законског рока Министарство финансија није доставило локалним 

самоуправама Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са 

пројекцијама за 2020. и 2021. годину нити је објавило Фискалну стратегију за 2019. годину 

са пројекцијама за 2020. и 2021. годину. Међутим, локални орган управе је доставио 

корисницима средстава буџета локалне власти Упутство за припрему  буџета које је 

засновано на параметрима из Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2020. 

и 2021. годину, уз обавештење да ће по достављању наведених аката од стране 

Министарства финансија Републике Србије, бити извршена измена и допуна Упутства за 

припрему буџета локалне власти за 2019. годину.  

Локални орган управе надлежан за финансије општине Жабари вам доставља Измену и 

допуну упутства за припрему буџета општине Жабари за 2019. годину, са пројекцијама за 

2020. и 2021. годину, имајући у виду да је Министарство финансија донело Упутство за 

припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. 

годину. 
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Измене у Упутству за припрему буџета Општине Жабари за 2019. годину, односе се  

на поштовањe инструкција датих у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне 

власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину. 

Овде ћемо посебно издвојити неке параметре и инструкције из Упутства за припрему 

одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, које 

треба применити или имати у виду приликом припреме финансијских планова за 2019. 

годину. 

Oсновне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета локалне 

власти 

 

У оквиру основних економских претпоставки и смерница за припрему финансијског плана 

буџетских корисника и одлуке  о буџету, треба имати у виду: 

 

Основне макроекономске претпоставке за период 2018.-2021. година 

     Исказано у процентима осим ако није другачије назначено 2018 2019 2020 2021 

Стопа реалног раста БДП 4.2 3.5 4.0 4.0 

БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД) 5,074.0 5,424.0 5,832.0 6,269.0 

Извори раста: процентне промене у сталним ценама 

Лична потрошња 3.0 3.1 3.3 3.4 

Државна потрошња 3.5 1.9 1.7 2.4 

Инвестиције у фиксни капитал 9.8 5.6 5.8 6.0 

Извоз роба и услуга 9.2 9.5 9.5 9.2 

Увоз роба и услуга  9.8 8.2 8.0 8.0 

Допринос расту БДП, п.п. 

Домаћа тражња 5.2 3.4 3.7 3.8 

Инвестициона потрошња 2.5 1.0 1.1 1.1 

Лична потрошња 2.1 2.1 2.3 2.3 

Државна потрошња 0.6 0.3 0.3 0.4 

Спољно-трговински биланс роба и услуг -1.0 0.1 0.3 0.2 

Кретање цена 

Потрошачке цене(годишњи просек) 2.1 2.3 3.0 3.0 

Потрошачке цене(крај периода) 2.6 2.4 3.0 3.0 

Дефлатор БДП 2.4 3.3 3.4 3.4 

Кретања у спољном сектору (%БДП) 

Спољнотрговински биланс роба -11.3 -10.9 -10.1 -9.6 

Спољнотрговински биланс услуга 2.7 2.8 2.8 2.9 

Салдо текућег рачуна -5.2 -5.0 -4.5 -4.2 

Директне инвестиције - нето 6.2 5.7 5.4 5.4 

Јавне финансије 

Фискални резултат опште државе (% БДП) 0.6 -0.5 -0.5 -0.5 

 



3 
 

 

- локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета, при чему укупан раст 

прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП-а (пројектовани номинални раст у 

2019. години од 6,9%), изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим 

што је у обавези да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање 

- ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу 

који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину 

- сви јавни приходи и примања, којима се финансирају надлежности локалне власти, 

морају бити уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, а не на рачуне 

буџетских корисника, чиме би се испоштовало начело бруто принципа (члан 92. Устава 

Републике Србије). 

 

Окосницу буџетске и фисклане политике у наредној години чине следеће мере: 

- смањење пореског оптерећења рада, уклањањем доприноса за осигурање од 

незапослености на терет послодовца, 

- смањење парафискланих намета укидањем појединих накнада, 

- значајно повећање јавних инвестиција, 

- фазно се напушта и закон о привременом смањесу плата у делу који је обавезивао 

јавна предузећа (републичка и локална) да уплаћују у републички буџет износ 

уштеде по основу смањења плата. 

 

Oбим средстава који може да садржи предлог финансијског плана корисника 

средстава буџета локалне власти за буџетску годину, са пројекцијама за наредне две 

фискалне године 

 

У оквиру обима средстава, односно лимита расхода и издатака буџетских корисника за 

2019. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године, треба имати у виду: 

- обим средства, односно лимит расхода и издатака сваког буџетског корисника, локални 

орган надлежан за финансије мора реално планирати, у складу са законом, односно да 

пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном 

периоду. 

 

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. 

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) 
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-  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). 

 

 

Законом уређена основица за обрачун плата 

- приликом обрачуна и исплате плата примењују се одновице према закључцима Владе 

РС, до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору 

- и у 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 средства (основица за обрачун плата умањује се за 10%), 

Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2019. годину 

- масу средстава за плате треба планирати 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 (,,Сл. гласник РС“, бр.113/2017).  

Тако укупно планирана маса средстава за плате ће се увећати у: 

  -органима и службама локалне власти и месни 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,  

- средстава добијена по основу умањења основице за обрачун плата треба планирати на 

апропријацији економској класификацији 465- Остале дотације и трансфери. 

 - 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 средстава 

локалне власти, ако и других примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о рада, осим 

јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019. години (доставити списак 

и обрачун радника за јубиларну награду). 

 

Планирање броја запослених у 2019. години 

 

А) Законско уређење 

- према Одлуцио 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 РС“бр.61/17), сваки 

организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време, 

за који има обезбеђена средства за зараде. 

Б) Ограничење оброја запослених на одређено време 
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- укупан број запослених на одређено време, због привремено повећног обима посла, лица 

ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, 

закључених непосредно или преко омладинских и студентских задруга и лица 

ангажованих по другим основама не може бити већи од 10% броја запослених на 

неодређено време код организационог облика. 

В) Повећање броја запослених уз сагласност Комисије Владе 

- и за 2019. годину важи да се повећање броја запослених на неодређено време, врши у 

складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно организациони облик ће 

тражити сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа локлане власти 

и Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије Владе (ово важи и за 

повећање броја запослених у предшколским установама и установама културе). 

Г)Мере заштите средстава буџета 

- уколико скупштина локалне власти не донесе акт којим ће се извршити рационализација 

броја запослених у складу са актом Владе, Министарство финансија ће на предлог 

министра обуставити пренос трансферних средстава из буџет РС, односно припадајући 

део пореза на зараде, односно плате. 

 

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба 

 

- у оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је 

реално планирати средства за ове намене у 2019. години, водећи рачуна да се не угрози 

извршавање сталних трошкова (421-Стални трошкови), 

- препорука ја да буџетски корисници преиспитају потребу смањења других 

накнада за рад (уговор о делу, привременим и повременим пословима и др.), 

- приликом планирања ове групе конта потребно је реалан приступ са аспекта 

Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, 

- треба преиспитати оправданост формираних комисија и других радних тела, као и 

оснивања нових, имајући у виду Извештај Државне ревизорске институције о 

сврсисходности. 

 

Група конта 45 - Субвенције и група конта 62-Набавка финансијске имовине 

 

- у оквиру субвенција и буџетских кредита неопходно је преиспитати све програме 

по основу којих се исте/исти додељују, с обзиром на то да даље мере фисклане 

консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција и буџетских 

кредита 

 

Група конта 48 - Остали расходи 

 

 

- треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској 

дласификациј 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем 

осталих економски класификација, на којима је, због наведеног, неипходно прилагодити 

преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи, 

- остале расходе треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се 

спроводи, 

- за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују удружења, јединица локалне самоуправе 
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средства у одлуци о буџету може да пренесе удружењу само након спроведеног јавног 

конкурса, на основу акта надлежног органа локалне власти и закљученог уговора 

надлежног органа и удружења. 

 

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину 

 

- издатке за набавку административне, канцеларијске опреме и остала основна 

средства, потребно је планирати само она средства која су неопходна за рад уз максималне 

уштеде, 

- посебно треба правити разлику, између текуће поправке и одржавање зграда, 

објеката и опреме (за молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне 

опреме, замена санитарија, радијатора и сл.), којима се чува употребна вредност зграда, 

објеката и опреме у стању које је било у тренутку изградње, односно реконструкције, 

којима се обезбеђује  одржавање објеката на задовољавајућем нивоу употребљености, који 

се изводе у циљу спречавања оштећења која настају употребом објеката или опреме и 

којима се не увећава њихова инвестициона вредност, планирају се на економској 

класификацији 425- Текуће поправке и одржавање, док средства за капитално одржавање 

(значајни, дугорочни радови на реновирању и унапређењу постојећих објеката и опреме, 

адаптација, реконструкција, санација и др.), треба да планирају на контима класе 5. 

Капиталним одржавањем, доприноси се продужавању очекиваног употребног века добра и 

повећава његову вредност.  

 

План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и 

доношења буџета за 2019. годину  заведен под бројем 400-107/2018-01 од 31.08.2018. 

године прослеђен предшколској устнови и основим школама, јер се код ових корисника 

очекује да дефинишу најмање један родно одговоран циљ и одговарајући 

показатељ/индикатор који адекватно мери допринос циља унапређењу равноправности 

између жена и мушкараца. 

 

Напомена:  Цео текст Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. 

годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, као и пратеће табеле Министарства 

финансија, можете видети и преузети на званичном сајту Министарства финансија 

или на интернет страници Општине Жабари. 

Рок за доставу предлога финансијских планова за 2019. годину и пројекција за 2020. и  

2021. годину потребно је доставити до 19.11.2018. године. 
 

                                                                                           Аналитичар буџета 

Надица Ивковић, дипл.економиста  

 

 

 


