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Ревидирано упутство за припрему буџета Града Суботица за 2018.-2020. годину 
	  

На основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1., члана 36., 36а и 41. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 
108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15) достављамо вам Ревидирано упутство за припрему 
Одлуке о буџету града Суботице за 2018. годину.	  	  

Сходно буџетском календару, корисници буџета града Суботица су, на основу Упутства 
за припрему буџета Града Суботица за 2018.-2020. годину број IV-01/I-400-16/2017 од 
31.07.2017. године, доставили своје предлоге финансијских планова. Буџетска активност 
започета је без усвојене Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. 
годину и Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2018. годину. 

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 
2018. и 2019. годину објављено је на сајту Министарства финансија дана 10.11.2017. године. 
Основне макроекономске претпоставке за период 2017.-2020. године, према Упутству 
Министра финансија: 

  
 Програмска структура буџета 

Сви буџетски корисници исказују своје финансијске планове на програмски начин. 
Министарство финансија у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина припремило 
је униформну програмску структуру за ЈЛС која се примењује у изради одлуке о буџету 
јединица локалне самоуправе за 2018. годину. Након измене иницијалне униформне 
програмске структуре за јединице локалне самоуправе и повећања броја програма са 15 на 17 у 
буџетском циклусу за 2017. годину, ревидирана је униформна програмска структура за 
јединице локалне самоуправе која се примењује од израде одлуке о буџету 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 

Макроекономски индикатори Пројекција Пројекција Пројекција Пројкекција 
2017. 2018. 2019. 2020. 

БДП у млрд РСД 4469 4755 5057 5417 
Годишња стопа реаланог раста 
БДП, у % 

2,0 3,5 3,5 4,0 

Кретање цена, крај периода у % 3,0 3,0 3,0 3,0 
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треба у значајној мери да олакша припрему буџета од стране локалних власти 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. На посебној страници на сајту СКГО 
(http://www.skgo.org/reports/details/1886) се налазе детаљније информације о процесу припреме 
програмског буџета и документа која могу бити од помоћи приликом израде одлуке о буџету за 
2018. годину.  

Упутство за припрему програмског буџета, са анексом 5 којим је дефинисана 
униформна програмска структура за ЈЛС, као и документ који садржи циљеве програма и 
програмских активности и листа униформних индикатора се може наћи на сајту Министарства 
финансија (www.mfin.gov.rs), као и на сајту СКГО (www.skgo.org/reports/details/1886). 

 
Опште напомене за припрему финансијских планова 
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. 

Оснивање корисника буџетских средстава мора да има утемељење у закону или другом 
пропису, у супротном сматраће се да није доследно спроведена одредба члана 2. тач. 7) и 8) 
Закона о буџетском систему, којима је дефинисан појам директних и индиректних корисника 
буџетских средстава. У контексту исказивања установа као индиректних корисника буџетских 
средстава у одлуци о буџету, не могу се спајати установе које обављају различите делатности 
имајући у виду да су делатности које обављају ове установе уређене различитим прописима, 
као и да се коефицијенти и други елементи за обрачун и исплату плата запослених у установама 
утврђују у зависности од врсте делатности установе. Такође, у складу са чланом 2. тачка 31. 
Закона о буџетском систему апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава 
исказују се збирно по врстама индиректних корисника и наменама у оквиру раздела директног 
корисника који је, у буџетском смислу, одговоран за те индиректне кориснике буџетских 
средстава.  

Према одредбама Закона о буџетском систему локални орган управе надлежан за 
финансије овлашћен је за отварање консолидованог рачуна трезора локалне власти, односно за 
отварање подрачуна динарских и девизних средстава корисника јавних средстава који су 
укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти.  

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. С обзиром да је овим законом дат основ за даље усавршавање трезорског 
начина пословања, унапређење система одговорности у трошењу јавних средстава, ефикасног 
спровођења буџетских циљева, посебно ефикасности, економичности и ефективности у 
припреми и извршењу буџета, а полазећи од тога да је законодавац оставио могућност да 
установе до даљњег могу да користе сопствене приходе у складу са законом, надлежни орган 
треба да преиспита основаност и оправданост постојања рачуна сопствених прихода 
индиректних корисника буџетских средства у случају када коришћење и расподела тих прихода 
није уређена посебним законима. Уколико буџетски корисник, у складу са посебним законима, 
остварује сопствене приходе надлежни орган локалне власти дужан је да води рачуна да тај 
корисник извршава расходе и издатке првенствено из тог и других извора, па тек онда из извора 
01 – Приходи из буџета (члан 52. Закона о буџетском систему). 

Jавнe приходe остварене по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 
установама треба планирати на извору 01- Приходи из буџета, с тим што се препоручује 
надлежном органу јединице локалне самоуправе да, по усвајању одлуке о буџету, обавести 
предшколске установе о обавези уплате тих средстава на одговарајући рачун прописан за 
уплату јавних прихода. Како би предшколске установе могле да прате остварење ових прихода, 
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односно неизвршавања обавеза родитеља по овом основу, потребно је да надлежни орган 
јединице локалне самоуправе изводе о оствареним уплатама овог прихода на прописан рачун за 
уплату јавних прихода достављају предшколским установама. Уколико јединице локалне 
самоуправе поступе по наведеним препорукама, а при том у Табели 1 (Прилога 1) искажу 
средстава за плате запослених у предшколским установама на извору 04 – Сопствени приходи 
буџетских корисника, неопходно је да у образложењу одлуке о буџету наведу правни основ за 
планирање наведених расхода са тим извором финансирања 

Подсећамо кориснике буџета да се, приликом израде ревидираног предлога 
финансијских планова за израду буџета града за 2018. годину, придржавају одредница из 
Упутства за припрему буџета Града Суботица за 2018.-2020. годину , а које се односе на 
увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. 

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. Такође, планирање висине расхода за намене 
предвиђене посебним прописима (чије одредбе нису стављени ван снаге), у поступку припреме 
и доношења буџета за наредну годину, није условљено висином остварења тих прихода. 

 
Лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2018. годину 
 
Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 

2019. и 2020. годину Министарства финансија локалне самоуправе се обавезују да реално 
планирају своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од 
њиховог остварења у 2017. години, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од 
номиналног раста БДП (пројкетовани номинални раст у 2018. години 6,4%). У складу са 
наведеним, корисници буџета града су дужни да се придржавају лимита односно обима 
средстава који може да садржи предлог финансијског плана корисника средстава буџета за 
2018. буџетску годину, датих у Упутству за припрему буџета Града Суботица за 2018.-2020. 
годину Секретаријата за финансије број IV-01/I-400-16/2017 од 31.07.2017. године. Расходе и 
издатке који се планирају из извора донација, трансфера других нивоа власти, добровољних 
трансфера од физичких и правних лица и примања од продаје нефинансијске имовине треба 
планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по том основу.  

 
Основне смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака  

 
Корисници буџета који су преузели обавезе по уговорима чија реализација захтева 

плаћање у више година, дужни су да такву обавезу укључе у финансијски план у години у 
којој та обавеза доспева у износу обавезе за ту годину. Обавезују се корисници да преиспитају 
уговорене обавезе и да обавезе, за које се предвиђа плаћање у 2018. години, укључе у своје 
финансијске планове за 2018. годину. 

 
Планирање масе средстава за плате запослених у 2018. години  
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Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у 
јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 18/16). 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...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), 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 и 2/12). 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...58/14). 

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе 
Републике Србије, до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору. И 
током 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 гласнику 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, 
основица 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%. 

Локална власт у 2018. години може планирати укупна средства потребна за исплату 
плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за 
исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећану за масу средстава 
за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју 
запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са 
чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (''Службени гласни РС'', бр. 
99/16).  

Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у: 
 - органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %, 
 - установама социјалне заштите за 5%,  
 - предшколским установама за 10%, 
 - осталим јавним службама 5 %. 
 
Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом 

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској класификацији 465 - 
Остале дотације и трансфери. Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 
2018. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је 
наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос 
трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на 
зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са 
наведеним ограничењем.  

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај 
извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за 
запослене на економској класификацији 413-416 у 2018. години. Као и у претходним годинама, 
и у буџетској 2018. години, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, 
годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања 
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материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне 
власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду (''Службени гласник 
РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) осим јубиларних награда за запослене који су то 
право стекли у 2018. години.  

Такође, у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и 
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према 
међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике 
награда и бонуса.  

Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати 
крајње рестриктивно.  

Према члану 2. ст. 4 и 5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Службени гласник РС", број 68/15) (у даљем тексту: Закон о максималном 
броју), Систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог закона чине 
органи аутономне покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна 
предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге 
организације које у систему аутономне покрајине, односно локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове 
финансија, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета аутономне 
покрајине, односно јединице локалне самоуправе. 

Према члану 4. став 1. Закон о максималном броју за сваку календарску годину, актом 
Владе се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне 
покрајине и систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз 
прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства 
финансија.  

У члану 6. Закона о максималном броју надлежни орган аутономне покрајине, односно 
скупштина јединице локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за 
сваки организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне 
самоуправе. Члан 8. Закона о максималном броју прописује да максималан број запослених у 
систему локалне самоуправе представља укупан број запослених у свим организационим 
облицима јединице локалне власти, који ће се остварити до завршетка рационализације, уз 
остварене уштеде за плате запослених најмање у износу предвиђеном прописом у буџету, а у 
складу са актом Владе из члана 4. став 1. овог закона. У тачки 9. Одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 61/17), наводи се да у оквиру максималног броја запослених, 
одређеног у тач. 2, 5. и 7 ове Oдлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики 
број запослених на неодређено време, за који има обезбеђена средства за зараде. 

У првом кварталу 2018. године Министарство државне управе и локалне самоуправе ће 
у сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који утичу на одређивање 
максималног броја запослених за 2018. годину у систему АПВ и систему локалне самоуправе, 
као и висину неопходних средстава за њихове плате. На основу тога Влада ће донети одлуку 
којом ће се утврдити максимални број запослених на неодређено време у наведеним системима 
за ту годину. 

Средства за решавање смањења броја запослених треба пребацити са економских 
класификација 411 и 412 на економску класификацију 414. 

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, 
лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, 
закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по 
другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код 
организационог облика (Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору, члан 10. став 1.). Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има 
највише до 10 запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана (став 2.). 
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И за 2018. годину ће важити одредба Закона о максималном броју којом се прописује да 
ће се повећање броја запослених на неодређено време, вршити у складу са прописима којима се 
уређује буџетски систем, односно организациони облици ће тражити сагласност за повећање 
броја запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и 
локалне самоуправе од Комисије Владе. Посебно указујемо на примену одредбе члана 27е 
Закона о буџетском систему према којој предшколске установе и установе културе нису 
изузете, односно за ново запошљавање у предшколским установама и установама културе 
подносе се захтеви за ново запошљавање. 

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 2018. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање 
сталних трошкова (421 – Стални трошкови). 

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, имајући у виду Извештај Државне ревизорске институције о сврсисходности 
– Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном 
сектору.  

Средства планирана у оквиру ове групе конта мора да садрже и износе средстава за које 
је локални орган управе надлежан за финансије дао сагласност у складу са Уредбом о 
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности 
за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 
година. 

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 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 контроле државне помоћи. 

 
Финансијска помоћ Европске уније (ИПА I и ИПА I I) 
 
Погледати тачку 6. Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. 

годину и пројкеција за 2019. и 2020. годину 
(http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/lokalna%20vlast/2018/uputstvo%20za%20lokal.pdf) 

 
Смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте 
 
Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину 
Издатке за набавку административне, канцеларијске опреме, аутомобиле и остала 

основна средстава, потребно је планирати само она средстава која су неопходна за рад уз 
максималне уштеде.  

У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници исказују као издатке за текуће 
поправке и одржавање зграда, објеката и опреме (за молерске, зидарске радове, поправке 
електронске и електричне опреме, замена санитарија, радијатора и сличне послове), којима се 
чувa упoтрeбнa врeднoст зграда, објеката и опреме у стaњу кoje je билo у трeнутку изгрaдњe, 
oднoснo рeкoнструкциje, којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу 
употребљивости, који се изводе у циљу спречавања оштећења која настају употребом објекта 
или опреме и којима се не увећава њихову инвестициона вредност, планирају на апропријацији 
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економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, док средства за капитално 
одржавање (знaчajни, дугoрoчни рaдoви нa рeнoвирaњу и унaпрeђeњу пoстojeћих oбjeкaтa и 
опреме, адаптација, реконструкција, санација и др.), треба да планирају на контима групе 51, 52 
и 54. Капитално одржавање је 12 Укључени износи за покриће трошкова комисије за решавање 
спорова. 22 одржавање које осигурава одрживост резултата, исхода и ефеката капиталних 
пројеката и доприноси продужетку очекиваног употребног века добра и повећава његову 
вредност. 

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и 
грађевинских објеката инфраструктуре од интереса град укључујући услуге пројектног 
планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти 
који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су 
јавног интереса.  

Капиталним пројектима се увећава имовина града 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 улaгaње у куповину зграда и објеката, као и 
другу нeфинaнсиjску имoвину чији је век трајања, односно коришћења 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 за пројектом идентификовану групу корисника.  

Капитални пројекат мора прeдстaвљaти функциoнaлну цeлину са дугорочном (преко 
годину дана) употребном вредношћу по завршетку његове реализације. 

Kапитални пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи од стране два или 
више корисника буџетских средстава, јавних предузећа, односно других корисника јавних 
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. 

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 локалне власти 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 локалне власти, 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 локалне власти 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.  

На основу урађених анализа, корисници могу одустати од пројеката чија је даља 
реализација неоправдана. Такође, корисници могу планирати издатке за нове капиталне 
пројекте у 2018. години и наредне две године.  
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Предност у планирању нових капиталних пројеката на извођењу радова треба дати 
онима који су стратешки релевантни, који имају позитивне ефекте на социјални, економски, 
регионални и еколошки одрживи развој, а пре свега оне који су спремни за инвестициону фазу 
реализације, који имају планску, пројектно - техничку документацију, решене имовинско-
правне односе, грађевинску дозволу, као и документацију неопходну за спровођење 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.  

Капитални пројекти подразумевају ангажовање значајних средстава и најчешће се 
финансирају из више извора. Као значајан извор финансирања капиталних пројеката на 
локалном нивоу јављају се капитални трансфери од других нивоа власти.  

Капитални пројекти се могу финансирати и из пројектних зајмова, па је приликом 
планирања буџета капиталних пројеката потребно укључити и средства пројектних зајмова 
намењена за њихову реализацију, али само у износу за који се процењује да ће бити потрошен у 
тој години. С обзиром на то да пројектни зајмови углавном укључују и домаће учешће, 
корисници су дужни да поред издатака из извора 11– Примања од иностраних задуживања, 
искажу издатке и из извора 01 – Приходи из буџета, и то по сваком пројекту појединачно. 

Ради ефикаснијег планирања издатака капиталних пројеката корисници буџетских 
средстава дужни су да искажу планиране издатке за капиталне пројекте по годинама који се 
односе на изградњу и капитално одржавање, по контима на трећем и четвртом нивоу:  

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). 
Директни корисници буџетских средстава пројекте рангирају по приоритетима на 

основу свеобухватне процене потреба, који ће се утврдити на основу следећих критеријума: 
релевантности пројекта за остваривање стратешких циљева из надлежности буџетских 
корисника, однос трошкова и користи пројекта (укључујући нето садашњу вредност, интерну 
стопу рентабилности, период повраћаја улагања, коефицијент трошкова и користи и др), 
потенцијалних ризика за реализацију пројекта, ефекат пројекта на друштвени, економски, 
регионални и еколошки одрживи развој, водећи рачуна да приоритет у финансирању имају већ 
започети пројекти. 

 У циљу унапређења планирања капиталних пројеката веома је значајна благовремена 
припрема пројеката која подразумева да пројекат пролази кроз фазе предлагања пројектне 
идеје, прединвестиционе фазе, фазе укључивања у буџет и инвестиционе фазе. За финансирање 
прединвестиционе фазе пројектног циклуса капиталних пројеката (израду претходне студије 
изводљивости, односно претходне студије оправданости са генералним пројектом, као и 
студије изводљивости, односно студије оправданости са идејним пројектом), директни 
корисници буџетских средстава планирају средства за израду инвестиционе документације за 
капиталне пројекте из своје надлежности у оквиру одређене програмске активности, односно у 
оквиру одређене позиције у финансијском плану у минималном износу 5% од укупно 
планираних средстава за капиталне издатке, у циљу припреме нових капиталних пројекта.  

Уколико корисници који 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 обављати у оквиру свог редовног пословања. 
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Рокови за достављање ревидираног предлога финансијских планова за 2018. 
годину 

 
Директни корисници буџета града и Секретаријати Градске управе дужни су доставити 

ревидиране предлоге финансијских планова за 2018. годину Секретаријату за финансије до 
17.11.2017. године. Директни корисници, у складу са предлозима индиректних корисника из 
своје надлежности, достављају ревидиране предлоге финансијских планова, заједно са 
попуњеним табелама у прилогу овог упутства са свим потребним садржајем предлога 
финансијског плана из Упутства за припрему буџета Града Суботица за 2018.-2020. годину 
број IV-01/I-400-16/2017 од 31.07.2017. године, односно, на садржину предлога 
финансијског плана директних корисника средстава буџета сходно се примењују 
одредбе члана 37. Закона o буџетском систему, односно предлог финансијског плана 
обухвата: 
1) расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетској класификацији; 
2) детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања, 
3) родну анализу расхода и издатака 
4) програмске информације, 
5)преглед примања за трогодишњи период на основу закључених споразума о 
зајмовима, као и оних чије је закључивање извесно у наредној фискалној години, а који 
представљају директну обавезу буџета града 
 
 Индиректни корисник буџетских средстава од кога стручна служба у органу управе 
надлежном за финансије непосредно тражи податке из овог упутства, одговоран је за 
његово достављање тој служби у прописаном року. 
 Упутство са прилозима можете преузети са сајта www.subotica.rs      
 
 Секретар Секретаријата за финансије 

 
 Дубравка Родић 
	  
Прилози: 
 - Прилог  1:  Преглед броја запослених и средстава за плате у 2018. години 
 - Прилог  2:  Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018.-2020. године 
 - Прилог   3:  Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за  
            програмску структруру буџета 
- Прилог   4:  Униформни програми и програмске активности ЈЛС 


