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Увод
Ово је Приручник о структури буџетског процеса са прегледом родног буџетирања
и грађанског буџета (у даљем тексту: Приручник), који је припремљен у оквиру Пројекта
Швајцарсе Агенције за развој и сарадњу (СДЦ) - Програм реформе пореза на имовину и
пакет за побољшање администрације пореза на имовину и добре управе, Општински
економски развој у Источној Србији 2017-2021 (Фаза 2), Србија.
Главни циљ израде Приручника је да се представе кораци, правна основа свих
буџетских фаза, на начин да та структура буде разумљива и корисна и стручњацима из
јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) и грађанима заинтересованим за
детаљнији буџетски процес. Приручник треба да пружи могућност већег учешћа грађана у
локалном процесу доношења одлука.
Буџетски процес обухвата, како националне, тако и поднационалне нивое власти, са
различитим надлежностима, услед чега буџетски системи и процедуре треба да буду
координирани и кохерентни на свим нивоима.
Обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима је
једно од стратешких опредељења Владе. Истовремено, власт је најближа грађанима на
локалном нивоу и само заједничким деловањем са локалним владама може се постићи
целовитост задовољења потреба грађана.
Буџет је, као што је наведено у ОЕЦД Принципима за буџетско управљање 1, уговор
између грађана и државе који показује како се прикупљају ресурси и додељују за пружање
јавних услуга. Управо из тих разлога буџет мора да представља основу одговорности, а што
ће се постићи превасходно транспарентношћу целокупног буџетског процеса.
Препорука о управљању буџетом2 поставља десет принципа, од којих се за потребе
израде овог приручника издвајају:
 Уско ускладите буџете са средњорочним стратешким приоритетима владе
 Осигурајте да буџетски документи и подаци буду отворени, транспарентни и
приступачни
 Обезбедити инклузивну, партиципативну и реалну дебату о буџетским
изборима
 Осигурајте да су учинак, процена и вредност за новац саставни део буџетског
процеса
С обзиром да буџет, речено речником разумљивим за грађане, показује како ће се
планови и тежње централне и локалних влада претворити у стварност, да би се испоштовали
наведени принципи, као што и сами упућују, неопходно је веће учешће грађана у поступку
креирања јавних политика, представљања и доношења буџета, као и у поступку праћења
остварења циљева постављених у буџетским програмима.

1
2

http://www.oecd.org/governance/budgeting/Draft-Principles-Budgetary-Governance.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/principles-budgetary-governance.htm
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Буџетски процес у Републици Србији уређен је Законом о буџетском систему (у
даљем тексту: ЗБС), у складу са међународним нормама, смерницама и стандардима о
фискалној и буџетској транспарентности, који представљају оквир за буџетску
класификацију и фискално извештавање.

Методологија
У циљу бољег разумевања буџетског процеса са фокусом на учешћу грађана, овај
приручник садржи поглавља о буџетском процесу на републичком и нивоу ЈЛС. За потребе
разумевања, одговорности различитих нивоа власти и односе између њих, треба јасно
навести. Том приликом, пошло се и од Кодекса добрих пракси фискалне транспарентности3
где је наглашено да владин сектор треба разликовати од остатка јавног сектора и од остатка
економије, и да улога политике и управљања у јавном сектор треба да буде јасна и јавно
обелодањена.
Јавни сектор по дефиницији из ЗБС

Извор: Грађански буџет РС

3

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm
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Закон о буџетском систему за буџет аутономне покрајине и буџет јединице локалне
самоуправе користи скраћени, заједнички назив – буџет локалне власти4. Европски систем
рачуна (ЕСА 2010) и приручник Статистика јавних финансија – СЈФ 20145 дефинишу, као
и ЗБС нивое државе6. За потребе читања овог приручника појмове „централни ниво државе
или власти“ и „локални ниво државе или власти“ треба поистоветити са буџетом Републике
Србије, односно буџетом једница локалне самоуправе, с обзиром да је на њима фокус овог
приручника. На појединим местима, имајући у виду посебне надлежности 7, посебно је
приказан буџет АП Војводине. За кориснике Приручника, важно је напоменути да ЈЛС на
територији АП Војводине могу остварити наменска трансферна средства и из буџета АП
Војводине.8
Принцип поделе власти, у складу са међународним стандардима буџетске
класификације врши се и на законодавну, извршну и судску, на чему није дат посебан
акценат, с обзиром да осим разлике да искључиво Народна скупштина доноси законе и да
судску власт немају ЈЛС9, ова подела власти није од посебног значаја за израду Приручника.
Да би се на основу података пружиле јасније информације о сличностима и
разликама буџета РС и буџета ЈЛС, поред различитих надлежности, коришћени су јавно
доступни подаци о приходима и расходима оба нивоа државе, програмским елементима,
водичима за грађански буџет и другим учешћима грађана.
Да би се идентификовао пут реформе управљања јавним финансијама и одговарајуће
потребне промене дате су и одређене препоруке.
У циљу лакшег прегледа извештаја од стране свих укључених заинтересованих
страна, Приручник садржи поглавља:





Буџетски процес
Грађанско и родно буџетирање
Програмско буџетирање ЈЛС
Препоруке

Ценећи да су циљне групе Приручника ЈЛС, пројектни тим се определио да кроз цео
документ већи акценат буде на буџету ЈЛС.

Члан 1.
Government Finance Statistics Manual 2014 (GFSM 2014)
6
ЗБС не садржи дефиницију локалног нивоа државе, који обухвата део државне управе чија се надлежност
простире само на локалном делу економске територије земље (општине и градови, региони, покрајина), осим
фондова социјалног осигурања. У овај подсектор укључене су и непрофитне институције које контролише
држава на локалном нивоу власти, а што је доступно и на интернет страници Републичког завода за
статистику: http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201821020.pdf
7
Закон о утврђивању надлежности АП Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/09, 67/12 - одлука Уставног
суда и 18/20 – др. закон)
8
На пример, у складу са законом о буџету РС, преко буџета АП Војводине врши се пренос наменских и
ненаменских трансфери јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине
9
Осим градског/ општинског првобраниоца
4
5
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Буџет
Етимологија речи "буџет" у литератури се углавном везује за латинску реч
„bulga“10, енглеску „budget“11, или француску „bugette“ или „buge“12. У преводу све
представљају торбу или врећу за држање новца. Интересантно је да се торба некада, па и
данас, у српским крајевима означавала са „багаш“. Чињеница да многобројна исраживања
о старости језика доказују различито од ставова у литератури, врло је упитно из ког језика
потиче данашња реч буџет.
Дакле, буџет је симболички означавао торбу министра финансија коју је овај
"отварао" приликом презентације плана државних прихода и расхода парламенту, односно
кожну торбу у којој је доносио предлог прихода и расхода државе за неки период.
Истовремено, треба истаћи да су државну ризницу или касу имали многи владари,
хиљадама година пре средњег века. У преовлађујућој литератури буџет се повезује са
појавом правних држава у којима власт полаже рачуне о прикупљеним и потрошеним
средствима. Државе старог и средњег века нису имала буџете у савременом смислу, већ
само одређену врсту "инвентара", тј. пописа прихода и расхода. Буџет, у модерном смислу
речи, јавља се тек у новије време са појавом правних држава у којима власт полаже рачуне
о прикупљеним и потрошеним средствима.
Историјат развоја буџета, у наведеном смислу, у средњовековној фази, везује се за
период од почетка 17. до краја 19. века. У Енглеској је 1628. године Парламент усвојио акт
"Петиција о праву" којим се проглашава незаконитим свако увођење пореза без претходног
одобрења Парламента, а 1688. је усвојен "Закон о правима" којим се проглашава
незаконитим свако убирање пореза, ако претходно владар није добио сагласност
Парламента, и установљено је право Парламента да се састаје сваке године како би утврдио
и одобрио расходе за војску. Наредне године, исто у Енглеској, установљава се право
Парламента да редовно, тј. једном годишње расправља о свим јавним средствима и о
њиховој намени. Сто година касније, 1789. године, француски Парламент усваја
„Декларацију права“ којом се утврђује да су незаконити сви они порези који су уведени без
одобрења Парламента, 1791. године усвојен је устав који предвиђа право Скупштине да
утврђује јавне приходе и расходе. Још стотинак година касније, 1879. године, у Француској
је прокламовано начело да се „никакав порез не сме наплаћивати без изричито и слободно
датог одобрења Скупштине". Иначе, 1806. године у Француској је употребљен у смислу
државни буџет.
Данас буџет не представља торбу, већ се везује за обрачуне, равнотежу, прорачуне,
и има интернационално значење за државни план прихода и расхода већине савремених
држава у свету и оне се не могу замислити без буџета. Чак је једна од најзначајнијих
карактеристика којом се описује стање у земљи и често се назива "оперативни план". Буџет

Кожна торба.
Краљева врећа у којој се налазио новац потребан за јавне издатке.
12
Кожна торбица у којој су француски трговци у средњем веку држали новац.
10
11
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се на првом месту користи за планирање расхода и управљање јавним финансијама током
читаве фискалне године и служи као основа за финансијско извештавање. Због наведеног
буџет је важан инструмент за расподелу ограничених финансијских ресурса међу
конкурентним приоритетима локалне самоуправе. С обзиром да потребе увек превазилазе
расположива средства, средства дата једном кориснику ускраћена су другима. С тим у вези,
ефекти утрошених средстава могу се мерити према месту трошка али и према месту
опортунитетног трошка – на месту где су та средства ускраћена. Данас државе имају
мешовите привредне активности у оквиру којих се доносе фискална политика и буџет, те се
буџет третира као важан инструмент економске политике кроз који се остварују кључни
економски и социјални циљеви.
Буџет има сложену, вишедимензионалну структуру, што је једна од његових
најзначајнијих карактеристика. Често се чује да је буџет политички документ, а
вероватно још чешће се чује питање да ли је буџет развојни? Или социјални? До свака од
наведених одредница буџета се долази ако се посматра само једна од његових димензија.
Буџет је свакако политички документ јер одражава политику и приоритете власти,
која, са своје стране, би требала да одражава преференције становиништва. Буџет доносе
скупштине – републичка и локалне, односно посланици и одборници бирани да
представљају народ, али као припадници политичких странака или група грађана.
Доношење буџета је битан предуслов стабилности локалне власти, јер у случају
недоношења скупштина општине може бити распуштена13. Исто тако, процес доношења
буџета подразумева разматрање захтева различитих политичких опција и њихову
усклађеност са планским актима и прописима, као и политичке договоре и компромисе.
Буџет је правни акт и самим тим има врло изражену правну димензију.
Међутим, још је важније да је круцијално питање додељивања апропријација – одобрења за
трошење буџетских средстава, правна основаност14. Другим речима, предуслов буџетског
одобрења за трошење јавних средстава је да неки пропис, неки акт предвиђа буџетско
финансирање тог расхода и издатка. Дакле, буџет је правни акт који обједињава многе друге
акте и прописе. Оживљава их. Буџет као правни акт креира правне норме, али исто тако
ради се о акту који примењује правне норме из других прописа.
Економско-финансијска димензија буџта се често одрђује као стручна,
техничка или оперативна. Равнотежу са неспорно политичким карактером буџета чини
управо ова димензија. Политички руководиоци и представници, посланици и одборници,
не морају да познају прописе, планска и друга акта, међутим запослени у стручним
буџетским службама морају. Исто као што морају да познају: буџетске класификације,
контни план за буџетски систем, систем рачуна, структуру корисника јавних средстава,
економску политику Владе, макроекономске индикаторе, привредна кретања, запосленост,
Према члану 85. Закона о локалној самоуправи:
"Скупштина јединице локалне самоуправе може се распустити ако:
1) скупштина не заседа дуже од три месеца;
2) ако не изабере председника општине и општинско веће у року од месец дана од дана конституисања
скупштине јединице локалне самоуправе или од дана њиховог разрешења, односно подношења оставке;
3) не донесе статут или буџет у року утврђеном законом"
14
Видети тачку о Правном оквиру буџета.
13
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кретање цена енергената на домаћем и страном тржишту, методе процењивања прихода,
методе анализирања расхода, итд.
Исплатом плата и социјалних доприноса, социјалних помоћи, социјалних
давања и других врста социјалне заштите буџет остварује социјалну димензију, што
му је можда и најзначајнија карактеристика.
Правилном алокацијом средстава и одговорним избором приоритета за
финансирање буџет подстиче економски раст и развој и доприноси расту БДП.
Временом су се развиле различите врсте буџета. Најдуже је примењиван линијски
буџет, али примат преузимају буџети учинка где се издваја програмски буџет. У делу
стручне литературе буџетирање према учинку је генерички концепт где је програмски буџет
један облик буџета учинка. Неке државе су покушале да примењују комбинацију наведених
посебних врста, тако да се среће и комбинована примена, пре свега, програмског и буџета
учинка, мада се јавља и комбинација линијског и програмског буџета.
Линијски буџет на једноставан начин пружа информације о утрошеним средствима
по ставкама, линијама одакле и долази назив. Међутим, он не даје информације о ефектима
трошења, усредсређен је на расходе исказане контима, односно економском
класификацијом. Надлежности корисника буџета се назиру преко функционалне
класификације. Линијски буџет је финансијски документ који наводи колико ће се
потрошити на сваку ставку буџета. Фокус буџета је место трошка. Расходи за сваку ставку
исказују се категоријама. Ставке буџета су организоване, пре свега, у категорији расхода,
као што су расходи за запослене, робе и услуге, путовања, сталне трошкове, материјал.
Линијски буџет води евиденцију о томе колико локална самоуправа троши и на шта.
Сматра се да је линијски буџет једноставан и разумљив и да омогућава ефикасну и
релативно једноставну контролу трошења буџетских средстава. У предности се убраја
могућност анализирања, и сматра се добрим управљачким инструментом. Међутим,
опортуна мишљења имају јаке аргументе. Сматра се да једноставност и разумљивост долазе
из дугогодишње примене и лакшег сналажења у сложеним буџетским документима. Да ли
је линијски буџет добар управљачки инструмент ако не пружа информације о ефектима
трошења, о постизању циљева корисника буџета и резултатима? За одлучивање су потребне
инфомрације. Наредбовац буџета и, скупштина општине као доносилац буџета, не могу
информисано одлучивати ако им буџет не пружа информације да ли су постигнути
резултати, да ли је утрошено више средстава него што је било потребно. А линијски буџет
не пружа такве информације. За линијско буџетирање карактеристично је понашање
буџетских корисника који траже увећање овогодишњег износа средстава, без разматрања
да ли се троши више средстава него што је потребно, чиме се подстиче нерационалност у
потрошњи.
Иако најједноставнији за припрему, линијски буџет не даје никакве информације о
активностима и функцијама буџетских корисника или локалне самоуправе. Сазнање колико
се троши на плате, материјал, одржавање и комуналне услуге не открива много о стварном
ефекту рада и утрошка средстава. Колико и какве се услуге пружају грађанима? Колико
километара улица се чисти? Колико је деце у школи? Да бисте одговорили на ова питања,
потребно је преуредити расходе и издатке по програмима са фокусом на излазне резултате.
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Буџет учинка има за циљ да унапреди ефективност и ефикасност јавне потрошње
кроз повезивање фнансирања са резултатима односно нивоом јавних услуга и јавних
добара. Буџет учинка користи разноврсне информације о учинку (показатеље, евалуације,
цене програма, итд) за стварење ове везе. Буџет учинка карактерише потреба за
унапређењем приоритизације потрошње и ефективност услуга и/или ефикасности.
Припрема буџета учинка је таква да је карактерише већа флексибилност коју имају
службеници буџета у односу на традиоционални линијски буџет. Кључни елемент је већа
флексибилност у избору инпута који се употребљавају да би се испоручиле јавне услуге
(нпр. колико радне снаге вс. екстерно ангажованих ресурса).
Интересовање за буџет учинка је повећано јер се схватило да политича одговорност
кроз изборни процес није довољна да јавни сектор држи фокусираним на резултате, на
грађане и њихове потребе. Конкуренција дисциплинује на тржишту и усмерава
оријентацију на потрошаче, у јавном сектору нема тако јаког невидљивог механизма. Буџет
учинка уведен је са намером да се унапреде перформансе власти у пружању услуга, али не
мери учинке на нивоу буџета у целини. Буџет мерења учинка издваја новац за различите
активности или програме организација и истовремено описује исход који ће произвести
организација са примљеним средствима.
Главна предност Буџета мерења учинка је да се приказују и активности локалне
самоуправе и ниво услуга ових активности. Релативни нивои услуга и утрошена средства
на различитим активностима показују где леже приоритети. Овај буџет такође даје
информације неопходне да се одлучи да ли су приоритети добро одређени. То је огромна
помоћ у процени квантитета, квалитета и продуктивности рада локалне самоуправе.
Програмски буџет је основни облик буџета учинка који користи информације о
учинку за целу локалну самоуправу. Код програмског буџета расходи су класификовани по
циљевима (исходи и резултати), а не по економској класификацији – контима. Примарни
циљ програмског буџета је унапређење приоритизације потрошње. Међутим, са
повећањем пажње која се током припреме буџета обраћа на учинак буџетског корисника,
ова врста буџетирања такође има за циљ да повећа притисак на буџетске кориснике
да побољшају ефикасност и ефективност. Програмско буџетирање има потенцијал да
значајно допринесе дисциплини потрошње, а самим тим и фискалној дисциплини. Тиме
што побољшaва капацитет да се идентификују нижи приоритети или неделотворни
програми који се могу смањити, оно олакшава стварање фискалног простора неопходног да
се одговори на нове приоритете политика без непотребног раста потрошње. Штавише, ако
и када фискална консолидација буде неопходна, боља приоритизација омогућава да се
одреде циљеви потрошње, како би се минимизирали њихови трошкови и повећала
одрживост.
Програмски буџет омогућује истовремено праћење остварења резултата и трошења
средстава, али захтева претходно дефинисане дугорочне циљеве. Програмски буџет се
разликује од традиционалног линијског буџета по приступу, припреми, провери и начину
презентације. Уместо фокусирања на оно шта корисник троши, програмски буџет се
фокусира на очекиване резултате услуга и активности које спроводи. Нагласак је на
остварењу средњорочних и дугорочних циљева. У програмском буџету, приходи и расходи
су повезани вишегодишњим програмима, уз помоћ циљева и стратегија. Програмски буџет
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идентификује очекиване резултате наведених активности, што је његова основна и
најважнија разлика од осталих облика буџета.

Локални ниво власти
Важност локалне самоуправе за квалитет живота грађана огледа се у чињеници да је
уставна категорија и да су њене основе и основе њеног финансирања у нашем правном
систему уређене највишим правним актом – Уставом Републике Србије („Службени
гласник РС“, број 98/2006), (У даљем тексту: Устав РС).
У члану 12. Устава РС прописано је да је државна власт ограничена правом грађана
на локалну самоуправу и да подлеже само надзору уставности и законитости. У члану
97. тачки 3. одређено је да је Република Србија надлежна да уређује и обезбеђујуе
територијалну организацију РС и систем локалне самоуправе, што је учињено чланом 176.
Устава РС којим се прецизира да грађани имају право на локалну самоуправу коју остварују
непосредно или преко својих слободно изабраних представника, а јединице локалне
самоурправе имају статус правних лица, којима се јемчи својина (члан 86), а која се уређује
законом (члан 87).
Чланом 91. Устава РС одређено је да се средства из којих се финансирају надлежности
ЈЛС обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом. Из ове уставне формулације
можемо закључити да се јединице локалне самоуправе у Србији могу финансирати из
пореских и непореских прихода, односно из такси, накнада и других облика прихода, али
под условом да су они утемељени у закону.
ЈЛС, као АП и РС имају буџете у којима морају бити приказани сви приходи и расходи
којима се финансирају њихове надлежности, а законом се утрвђују рокови у којима буџет
мора бити усвојен, што је основа за утврђивање буџетског календара (члан 92). Као извор
прихода и примања ЈЛС устав предвиђа и задуживање (члан 93).
Повезаност надлежности и одговорности централног и локалног нивоа претпоставља
и Устав јер прописује да се у интересу ефикаснијег и рационалнијег остваривања права
и обавеза грађана и задовољавања њихових потреба од непосредног интереса за живот
и рад, законом може поверити обављање одређених послова из надлежности
Републике Србије аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе (Члан 137).
Исти члан Устава РС поставља основе организованости ЈЛС јер прописује да јединице
локалне самоуправе могу основати јавне службе.
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Статусно ЈЛС су правна лица, а грађани имају право на покрајинску аутономију
и локалну самоуправу, које остварују непосредно или преко својих слободно
изабраних представника (члан 176). Која питања односно надлежности обавља локални,
а која републички односно покрајински ниво одређује се законом (члан 177). Међутим, без
обзира на разграчничење надлежности Устав РС оставља могућност да републички и
покрајински ниво повере ЈЛС поједина питања из своје надлежности, у ком случају
обезбеђују средства за вршење поверених надлежности (члан 178).
Јединице локалне самоуправе имају велику одоговорност према грађанима, која је
потенцирана чињеницом да им Устав РС оставља право на самостално уређивање органа
и јавних служби (члан 179). Као и право на локалну самоуправу, тако је и право на
самостално уређивање органа и јавних служби у ЈЛС ограничено Уставом и законом,
односно прописано је обавезно усклађивање са њима. Организација је интерни фактор под
стопостотном контролом, што не оставља изговоре.
Члан 137. Устава РС предвиђа и могућност поверавања јавних овлашћења и јавних
служби. Уколико се процени да се права грађана и задовољавање њихових потреба
ефикасније и рационалније могу остварити на локалном нивоу, законом се може поверити
обављање одређених послова из надлежности Републике Србије јединици локалне
самоуправе. Последње цитирани члан Устава РС је важан и зато што прописује могућност
да јединице локалне самоуправе могу основати јавне службе, а делатности и послови због
којих се оснивају јавне службе, њихово уређење и рад прописује се законом.
Системски закон у области локалне самоуправе је Законом о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
(у даљем тексту: ЗЛС) који прописује да је највиши правни акт јединице локалне
самоуправе статут и да се њиме уређују нарочито: права и дужности ЈЛС и начин њиховог
остваривања, број одборника скупштине ЈЛС, организација и рад органа и служби,
одређивање органа овлашћеног за покретање поступака пред Уставним, односно Управним
судом, начин управљања грађана пословима из надлежности јединице локалне самоуправе,
услови за остваривање облика непосредне самоуправе, спровођење обавезног поступка
јавне расправе приликом припреме статута, буџета (у делу планирања инвестиција),
стратешких планова развоја, утврђивања стопе изворних прихода, просторних и
урбанистичких планова, као и других општих аката на основу предлога квалификованог
броја грађана или захтева једне трећине одборника, оснивање, начин избора органа и рад
месне заједнице и других облика месне самоуправе, службена употреба језика и писама
националних мањина, у складу са законом и друга питања од значаја за ЈЛС (члан 11).
Члан 19. уопштено одређује да „општина статутом и другим општим актом ближе
уређује начин, услове и облике вршења права и дужности из своје надлежности“.
Чланом 20. ЗЛС прописане су надлежности општине, које се, између осталог односе
на то да образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе
општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад
мировних већа (члан 20. тачка 11). Статутом града може се предвидети да се на његовој
територији образују две или више градских општина и да се уреде послови из надлежности
града које врше градске општине (члан 25).
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Надлежност органа ЈЛС у делу организације прописана је законом. Члан 32. прописује
надлежности скупштине општине, да у складу са законом доноси статут општине (тачка
1), али и да је Скупштина општине надлежна да оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом (тачка 8).
Органзација, начин рада и одлучивања општинског већа, детаљније се уређује његовим
пословником, у складу са ЗЛС и статутом (члан 47). Општинска управа као један од органа
ЈЛС може бити уређена као јединствени орган, а за вршење сродних послова, могу се
образовати унутрашње организационе јединице (члан 54). Члан 59. Прописује да скупштина
општине на предлог општинског већа доноси Акт о организацији општинске управе, а Акт
о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе доноси начелник уз
сагласност општинског већа.
Локалну правну основу организованости ЈЛС чине: Статут општине, акт о
организацији општинске управе и акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске
управе, и сва акта – одлуке скупштине ЈЛС о оснивању, односно образовању органа,
организација, служби, јавних предузећа и установа, преко којих врши законом прописане
надлежности.
Из изложеног закључујемо да прописи пружају основу за велику разноврсност и
бројне организационе специфичности.
Надлежности ЈЛС прописује Устав РС (члан 190), а детаљно уређује Закон о
локалној самоуправи15 (члан 20). Услуге водоснабдевања, одвођења отподаних вода,
„Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:
1. доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине,
као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;
2. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског
земљишта и пословног простора;
3. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних
објеката од општинског значаја;
4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и
основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе,
здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;
5. обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;
6. стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;
7. доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за
одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;
8. стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних
добара од значаја за општину;
9. стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног
развоја;
10. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као
и о јавном информисању у општини;
11. образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе општине, организује
службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;
12. утврђује симболе општине и њихову употребу;
13. управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;
14. прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
15
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градског јавног превоза, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и
сахрањивање, одржавање чистоће на јавним површинама, одржавање локалних путева и
улица, и друге, не обавља нико други осим ЈЛС, а од животног су значаја. Ниво наведених
јавних услуга и добара је мера цивилизацијског достигнућа једне државе и мера квалитета
живота.
Ко користи буџетска средства? Ко су корисници јавних средстава (члан 2. тачка
5. ЗБС)16? Из дефиниције – списка види се да корисници јавних средстава обухватају,
између осталог, и кориснике буџетских средстава – директне и индиректне (члан 2. тачка 6.
ЗБС).
Министар финансија сваке године утврђује Списак корисника јавних средстава (члан
8. ЗБС).
Наредна табела илустративно показује да републичка и локална буџетска средства
могу да остварују разни корисници, на основу неког прописа или акта, али да су редовни
корисници буџетских средстава само директни и индиректни буџетски корисници. Као што
се види, буџетски корисник нису ни јавна предузећа које је основала републичка или
локална власт. Јавна предузећа добијају средства из буџета али по основу уговора или
других аката.
Упоредни приказ републичких и локалних корисника јавних средстава
Врста
Корисници
јавних
Органи18 и
Директни
средстава
организације
корисници

Назив
Носиоци буџета
Народна скупштина
Председник Републике

Тип17
0
1
1

15. обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом (нпр. у областима одбране, заштите и
спасавања, заштите од пожара, омладинске политике, зоохигијене и др.), као и послове од непосредног
интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и статутом.
Јединствени попис послова, који су у складу са овим законом у надлежности општина, обезбеђује
министарство надлежно за локалну самоуправу на основу података добијених од општина и органа државне
управе.“
16
„Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике
Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над
којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50%
капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више
од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на
које се примењују прописи о јавним агенцијама; Народна банка Србије не сматра се корисником јавних
средстава у смислу овог закона, а на имовину коју користи, приходе, расходе и капитал, као и финансијско
извештавање, примењују се одредбе закона којим се уређују положај, организација, овлашћења и функције
Народне банке Србије;“
17
Типови корисника јавних средстава одређени су Правилником о начину утврђивања и евидентирања КЈС и
о условима и начину за отварање и укидање подрачуна КРТ код Управе за трезор („Службени гласник РС“,
бр. 99/2018 и 40/2019). Осим наведених типова КЈС прописани су и други типови који нису од значаја за овај
рад.
18
Управе у саставу министарстава због обимности нису посебно приказане
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Упоредни приказ републичких и локалних корисника јавних средстава
Републике
буџетских
Србије
средстава
Републике
Србије
(члан 2.
тачка 7. ЗБС)

Влада19
Уставни суд
Високи савет судства
Судови20
Државно веће тужилаштва
Јавна тужилаштва21
Државно правобранилаштво
Заштитник грађана
Повереник за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
Повереник за заштиту равноправности
Државна ревизорска институција
Фискални савет
Министарства22
Безбедносно-информативна агенција
Републички секретаријат за законодавство
Републички секретаријат за јавне политике
Републички завод за статистику
Републички хидрометеоролошки завод
Републички геодетски завод
Републички сеизмолошки завод
Републичка дирекција за имовину РС
Центар за разминирање
Завод за интелектуалну својину
Завод за социјално осигурање
Српска академија наука и уметности
Канцеларија за јавне набавке
Републичка комисија за заштиту права у
поступцима јавних набавки
Геолошки завод Србије
Комесаријат за избеглице и миграције
Агенција за спречавање корупције
Дирекција за железнице
Републичка агенција за мирно решавање
радних спорова
Управа за заједничке послове републичких
органа
Управни окрузи23

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Раздео под којим је приказано 22 директна корисника средстава буџета (посебна правна лица укључујући и
кабинете)
20
Раздео под којим су збирно исказни судови као индиректни корисници средстава буџета
21
Раздео под којим су збирно исказна тужилаштва као индиректни корисници средстава буџета
22
21 министарство у складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 128/20)
23
Раздео у оквиру кога је приказано 29 округа.
19
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Упоредни приказ републичких и локалних корисника јавних средстава

Индиректни
корисници
буџетских
средстава
РС (члан 2.
тачка 8. ЗБС)

Правосудни
органи,
установе
основане од
стране РС

Директни
корисници
буџетских
средстава
ЈЛС (члан 2.
тачка 7. ЗБС)

Органи и
службе
локалне
власти

Индиректни
корисници
буџетских
средстава
ЈЛС (члан 2.
тачка 8. ЗБС)

Остали КЈС

Месне
заједнице

Републичка дирекција за робне резерве
Центар за истраживање несрећа у
саобраћају
Нацонална академија за јавну управу
Комисија за контролу државне помоћи
Судови (основни, привредни,...)
Јавна тужилаштва (основна, виша.)
Установе у области образовања
Установе социјалне заштите
Установе културе
Установе у области спорта
Друге установе
Скуппштина општине
Председник општине
Општинско веће
Општинска управа
Општинско правобранилаштво
Локални заштитник грађана24
Други органи и службе локалне власти
прописане статутом ЈЛС

1

Месна заједница

2

Предшколска установа
Установе културе: музеј, архив,
позориште, библиотека, културни
центар,...
Установа социјалне заштите
Спортска установа
Друге установе
Јавна предузећа основана од стране РС, ЈЛС и правна
лица над којима РС, ЈЛС има директну или индиректну
контролу над више од 50% капитала....
Установе
основане од
стране
локалне
власти

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
7

Из цитираних прописа и табеле, види се да су корисници јавних средстава: директни
и индиректни буџетски корисници и остали КЈС, са напоменом да је списак КЈС много шири
од наведеног и месечно се ажурира на интернет страници Управе за трезор25.
Директни корисници буџетских средстава, на републичком нивоу, су органи и
организације Републике Србије.
Индиректни корисници буџетских средстсава, на републичком нивоу, су
правосудни органи и установе основане од стране Републике Србије.

24
25

Уколико Статутом ЈЛС има додељен статус органа, Заштитник грађана ЈЛС је директни корисник буџета.
https://www.trezor.gov.rs/files/services/kjs/arhiva/2021/Spisak%20KJS%20-%202021-02-28.xlsx
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Закон о министарствима уређује највећи број директних корисника средстава буџета
РС. Поред њега, закон којим се уређује одређена област може такође прописати да ли
правно лице које се оснива има статус државног органа26 или организације27.
За индиректне кориснике јавних средстава није могуће изнети јединствен начин
оснивања. На пример судови су основани у складу са Законом о уређењу судова или
тужилаштва у складу са Законом о јавном тужилаштву, као и заједничким Законом о
седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва, док је на пример Завод за спорт и
медицину спрота РС основан Уредбом Владе ФНРЈ још 1956. године. Многи су различити
примери, од оснивања законом, одлука и др. али је основно да све установе, осим матичних
прописа из њихове делатности послују и у складу са Законом о јавним службама, као
заједничким.
Директни корисници буџетских средстава, на локалном нивоу, су органи и
службе локалне власти. Статутом ЈЛС, као највишим правним актом ЈЛС, уређују се
органи и службе. Статут, применом начела законитости, мора обухватити органе ЈЛС које
прописује Закон о локалној самоуправи, а то су: Скупштина општине, Општинско веће,
Председник општине, Општинска управа. Све ЈЛС, сходно Закону о правобранилаштву,
имају Правобранилаштво ЈЛС које има статус органа. Такође, други органи и службе које
обухвата Статут ЈЛС имају статус директног буџетског корисника. Са буџетског аспекта,
директни буџетски корисници су носиоци раздела у буџету.
Индиректни корисници буџетских средстсава, на локалном нивоу, су месне
заједнице и установе основане од стране локалне власти. Установе на локалном нивоу
су: предшколска, установе културе, социјалне заштите, спорта и друге. ЈЛС доноси Одлуку
о месним заједницама којом одређују сва питања везана за месну самоуправу, сходно
Одељку 4 – Месна самоуправа Закона о локалној самоуправи. Индиректни буџетски
корисници, у буџету су носиоци глава.
Одређене индиректне кориснике буџетских средстава финанасирају
републички и локални ниво. Тачније, ради се о корисницима буџета РС28, али се део
њихових надлежности финансира из буџета ЈЛС. Такви корисници су основне и средње
школе, центри за социјални рад, установе примарне здравствене заштите29. Према
прописима који регулишу надлежности наведених корисника предвиђено је двојако, а на
територији АП Војводине и тројако, финансирање, односно део надлежности се финансира
из буџета РС, а део из буџета ЈЛС.
Према члану 78. ЗЛС Органи Републике, територијалне аутономије и органи
ЈЛС, ради остваривања својих права и дужности, међусобно сарађују у складу с Уставом,

На пример: Закон о Државној ревизорској институцији или Закон о буџетском систему на основу ког је
основан Фискални савет
27
На пример: Закон о Националној академији за јавну управу
28
Овај статус је врло упитан, најмање код Центара за социјални рад. Наиме, већ је цитиран члан 2. тачка 8.
ЗБС којом је прописано да су индиректни буџетски кориснци ЈЛС установе основане од стране ЈЛС. Такође,
члан 10. Закона о социјалној заштити прописује да „Центар за социјални рад може основати само ЈЛС“. Ако
се имају у виду наведени прописи, поставља се питање: како Центри за социјални рад нису корисни буџета
ЈЛС?
29
Не укључујући апотекарске установе над којима су ЈЛС преузеле оснивачка права.
26
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законом и другим прописом. Органи Републике и територијалне аутономије врше надзор
над законитошћу рада и аката органа ЈЛС.

Правни оквир буџета
Интегритет буџетског система Републике Србије, према члану 3. Закона о буџетском
систему обезбеђује се заједничким правним основом, односно правним оквиром централног
и локалног нивао власти.
15

Право грађана на локалну самоуправу, осим што је утемељено у Уставу РС, детаљно
је уређено Законом о локалној самоуправи, а дефинисано је на следећи начин: „Локална
самоуправа је право грађана да непосредно и преко слободно изабраних представника
управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално
становништво, као и право и обавеза органа локалне самоуправе да, у складу са законом,
планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од
интереса за локално становништво.“ Према ЗЛС, локална самоуправа се остварује у
јединицама локалне самоуправе – општини, граду и граду Београду (члан 3). Органи
општине су: скупштина општине, председник општине, општинско веће и општинска
управа (члан 27) са сходном применом на град (члан 65. и 66).
Месна самоурпава у Србији, као вид организације дела локалних надлежности
који је најближи грађанима, је уређена одељком IV Закона о локалној самоуправи. Месна
самоуправа се остварује кроз месне заједнице и друге облике месне самоуправе, који се
образују за једно, два или више села, али и за градска насеља, четврти, квартове, рејоне и
слично. Месне заједнице се оснивају, пре свега, ради задовољавања потреба и интереса
локалног становништва у селима, како би се преко њих приближио рад ЈЛС у тим
срединама.
Закон о локалној самоуправи прописује да се територија и седиште ЈЛС одређује
законом (члан 16) – Законом о територијалној организацији („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 - др. закон). Територијалну организацију
Републике Србије чине општине, градови и град Београд као територијалне јединице
и аутономне покрајине као облик територијалне аутономије (члан 2). Општина је у
Србији 150 (члан 16), градова 23 (члан 20) и град Београд (члан 24)30.
Члан 188. Устава РС прописује да се послови локалне самоуправе финансирају из
изворних прихода ЈЛС, буџета РС, у складу са законом, и буџета аутономне покрајине,
када је АП поверила ЈЛС обављање послова из своје надлежности. Структура прихода
ЈЛС одређена на наведени начин у Уставу РС, може се оценити важном за локалну
аутономију јер изворне приходе, као квалитативно најважније, Устав РС поименице
утврђује. Приходи које локалне самоуправе могу остварити из буџета Републике Србије, су
уступљени приходи и трансфери, чија је даља структуираност извршена законом.
Устав прописује да се „средства из којих се финансирају надлежности Републике
Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују из пореза и
других прихода утврђених законом, при чему је обавеза плаћања пореза и других дажбина
општа обавеза и заснива се на економској моћи обвезника.“31
Законски оквир финансирања локалне самоуправе у Србији утемељен је
применом начела уставности и законитости, оличеном у члану 191. Устава РС где је
утврђено да се приходи ЈЛС уређују законом. Закон којим су уређени приходи локалне
самоуправе је Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн.,
95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон,
96/2017 – усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 – др. Закон, 86/2019 –
30
31

Укључује ЈЛС на Косову и Метохији.
Члан 91.
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усклађени дин. изн. и 126/2020 – усклађени дин. изн.), (у даљем тексту: ЗОФЛС). Према
члану 5. овог закона врсте примања јединице локалне самоуправе које њен буџет може
остварити су изворни и уступљени приходи, трансфери, примања по основу
задуживања и други приходи и примања утврђени законом. Закон о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), у делу прихода, уређује врсте и припадност
јавних прихода и примања и јавних расхода и издатака. Закон о јавном дугу („Службени
гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), у Одељку
VII – Задуживање локалне власти нормира овлашћења за задуживање, односно начин
доношења одлуке и прибављања сагласности, облике (за текућу ликвидност и дугорочни
инвестициони кредити), максимални износ неизмиреног дугорочног задужења, место
задужења (у земљи и иностранству), валуту и регресно право.
За финансирање надлежности буџетима припадају јавни приходи и примања од којих
се наводе поједини.
ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Буџет РС
Буџет ЈЛС
Порез на додату вредност
Акцизе
Порез на доходак грађана, и то:
26% пореза на зараде оствареног на територији
општине, 23% оствареног на територији града,
односно 34% оствареног на територији града
Београда (проценат се умањује за 18% код
општина и градова са територије АПВ, који
припадају буџету АПВ); на приходе од
ауторских права; порез на дивиденде и уделе у
добити; на приходе од камата; на приходе од
непокретности; порез на капиталне добитке;
порез на добитке од игара на срећу; годишњи
порез на доходак грађана

74% пореза на зараде оствареног на територији
општине, 77% на нивоу града, односно 66% на
нивоу града Београда; на приходе од
самосталних делатности; на приходе од
пољопривреде и шумарства; на приходе од
осигурања лица; на приходе од давања у закуп
покретних ствари; на одређене друге приходе

Порез на добит предузећа
Порез на имовину
Порез на међународну трговину и
Порез на наслеђе и поклон
трансакције
Порез на употребу, држање и ношење
Порез на пренос апсолутних права
одређених добара
Таксе, и то:
Републичке адмнистративне
Локалне административне
Локалне комуналне таксе
Боравишна такса
Накнаде за коришћење јавних добара, и то:
накнаде за геолошка истраживања; 60% накнаде
за коришћење ресурса и резерви минералних
сировина (50% уколико је остварена на
територији аутономне покрајине); накнаде за

40% накнаде за коришћење ресурса и резерви
минералних сировина; 40% накнаде за промену
намене пољопривредног земљишта; 30% накнаде
за коришћење дрвета; 40% накнадe за загађивање
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ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Буџет РС
Буџет ЈЛС
коришћење енергије и енергената; 60% накнаде
за промену намене пољопривредног земљишта;
накнаде за промену намене шума и шумског
земљишта (осим накнаде за промену намене
шума и шумског земљишта на територији
аутономне покрајине); 70% накнаде за
коришћење дрвета (осим ако је остварена на
територији аутономне покрајине); 20%
одређених накнаде за коришћење шумског
земљишта у државној својини (осим ако је
остварена на територији аутономне покрајине);
накнаде за коришћење ловостајем заштићених
врста дивљачи; накнада за воде (осим ако је
остварена на територији аутономне покрајине);
накнаде за коришћење рибарског подручја (осим
ако је остварена на територији аутономне
покрајине); накнаде за сакупљање, коришћење и
промет заштићених врста дивље флоре, фауне и
гљива; 60% накнадe за загађивање животне
средине (80% ако је остварена на подручјима од
посебног државног интереса); накнаде за
производе који после употребе постају посебни
токови отпада; накнаде за амбалажу; накнаде за
загађивање вода; акнада за пловидбу и
коришћење објеката безбедности пловидбе на
државном водном путу (осим ако је остварена на
територији аутономне покрајине)

животне средине (20% ако је остварена на
подручјима од посебног државног интереса);
накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине; накнаде за коришћење јавних
површина; накнаде за коришћење природног
лековитог фактора;

Приходи од новчаних казни
Приходи од давања у закуп
Приходи настали продајом услуга
Приходи од камата на средства буџета
Приходи по основу донација
Концесиона накнада
Ванредни непорески приходи
Приходи по основу самодоприноса
Примања од продаје нефинансијске имовине (некретнине, и др)
Примања од задуживања
Поред наведених буџетима припадају примања од продаје финансијске имовине.
Имајући у виду чињеницу да су јединице локалне самоуправе у претходном периоду
прецењивале одлукама о буџету приходе и на основу тако нереално постављених прихода
преузимале обавезе упутством за припрему одлуке о буџету ЈЛС наглашава се да је
приликом планирања прихода локална власт у обавези да исте реално планира.
Истовремено, напомиње се да укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста
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БДП.32 Са друге стране, треба истаћи да је у неким од претходних година став оних који
ревидирају буџете ЈЛС био да буџет мора обухватити све обавезе које има ЈЛС, те због
потребе равнотеже приходне са расходном страном буџета, поједине ЈЛС су вршиле
нереалне пројекције прихода. Исто тако, чест узрок нереалних пројекција прихода су
политички захтеви за финансирањем пројеката за којих не постоје реални приходи. На
крају, пројекције прихода су нереалне и због недовољних напора у буџетским службама на
анализи прихода и примени оскудних техника пројекције прихода.
У контексту европских интеграција наши прописи се усклађују са прописима
односно директивама Европске Уније. Са аспекта локалне самоуправе најважније
усаглашавање нашег правног система је делимична ратификација Европске повеље о
локалној самоуправи. Повеља је у форми међународног уговора усвојена 1985. године од
стране Савета Европе. У ратификованим одредбама су извори финансирања локалне власти
(члан 9. Европске повеље о локалној самоуправи). Наш правни оквир у области финансија
се дотерује и усклађује са циљевима и обавезама дефинисаним споразумима односно
аранжманима које је наша држава прихватила кроз сарадњу са међународним
финансијским институцијама.
Правни оквир расхода и издатака буџета ЈЛС је обиман јер имају бројне
надлежности веома значајне за свакодневни живот грађана. Најшира база правне
основаности расхода ЈЛС је Закон о локланој самоуправи који детаљно прописује изворне
надлежности општина и градова. Осим ЗЛС и други закони чине правну основу
финансирања из буџета ЈЛС.
Правни оквир јавних финансија у Србији су Устав Републике Србије, ЗБС, други
закони и подзаконски акти. Држава задовољава јавне потребе обављајући своје функције,
односно вршећи прописане надлежности. Функције државе у циљу упоредивости,
приказују се путем јединствене33 и међународно34 прописане класификације, и то:

У складу са чланом 36а ЗБС уколико одлуке о буџету ЈЛС буду супротне смерницама за планирање прихода,
министар финансија може привремено да обустави пренос трансферних средстава из буџета РС, односно
припадајућег дела пореза на зараде
33
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
34
Government Finance Statistics Manual 2014 (GFSM)
32
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Функционална
класификација

Опште јавне услуге
Одбрана
Јавни ред и безбедност

Економски послови
Заштита животне средине
Послови становања и заједнице
Здравство
Рекреација, спорт, култура и вере
Образовање
Социјална заштита
Надлежности су утврђене Уставом, законом и подзаконским актима, од којих се
посебно издвајају:
ПРАВНИ ОКВИР
Корисника буџета РС
Корисника буџета ЈЛС
Устав
Закон о министарствима
Закон о локалној самоуправи
Закон о територијалној организацији Републике Србије
Закон о буџетском систему
Закон о јавном дугу
Закон о пензијском и инвалидском
Закон о финансирању локалне
осигурању
самоуправе
Закон о уређењу судова
Закон о комуналним делатностима
Закон о правобранилаштву
Закон о путевима
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о здравственој заштити
Закон о социјалној заштити
Закон о дечјој заштити
Закон о заштити животне средине
Закон о култури
Закон о спорту
Закон о планирању и изградњи
Закон о јавним предузећима
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ПРАВНИ ОКВИР
Корисника буџета РС
Корисника буџета ЈЛС
Закон о предузетништву
Закон о пољопривреди и руралном развоју
Закон о пољопривредном земљишту
Закон о туризму
Закон о удружењима
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
Закон о националним саветима националних мањина
Закон о јавном информисању и медијима
Закон о црквама и верским заједницама
Закон о водама
Закон о управљању отпадом
Закон о јавном тужилаштву
Закон о спољним пословима
Закон о предшколском образовању
Закон о одбрани
Закон о полицији
Закон о комуналној милицији
Закон о систему плата запослених у
Закон о платама службеника и
јавном сектору
намештеника у органима аутономне
покрајине и јединице локалне
самоуправе
Уредба о буџетском рачуноводству
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контоном плану за буџетски
систем
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ-а
Упутство за израду програмског буџета
Правилник о систему извршења буџета
Правилник о систем извршења буџета РС
АП и ЈЛС
Планско-развојна акта
Локални правни оквир (Статут ЈЛС и
друге одлуке скупштине ЈЛС)
Из приказаног се може закључити да системски и већина секторских прописа за оба
нивоа државе чине заједнички правни основ. Појединачно посматрано делатности које су
најближе грађанима, као што су комунални послови, у надележности су ЈЛС, а делатности
које јединствено треба да се спроводе на целој територији Републике Србије или изван
граница, као што су спољни послови, судство, одбрана, управљање граничним прелазима и
друго у надележности су централног нивоа државе.
Надлежности и одговорности локалне самоуправе су тако бројне, једноставно
животне, да органи локалне самоуправе директно или индиректно примењују готово све
прописе у земљи. Постоје стручне процене да се око три четвртине свих прописа примењује
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на локалном нивоу. Ипак, на основу Јединственог пописа послова на локалном нивоу35
који је припремило Министарство за државну управу и локалну самоуправу, у сарадњи са
СКГО, ЈЛС обављају 1134 послова који су уређени са 126 закона.
Локални део правног оквира је веома важан јер је ситуациони и одсликава локалне
карактеристике и специфичности. Најважнији локални акт је статут. О важности статута,
али и буџета, просторних и урбанистичких планова, најилустративније сведочи чињеница
да их скупштина општине36 доноси већином од укупног броја одборника37, за разлику од
других аката које може донети и већином од присутних одборника38. Скупштина општине
осим статута доноси одлуке и друга акта које су обавезне при буџетирању. По важности се
истичу одлуке којим се утврђују локалне таксе и накнаде, али и одлуке којим се уређује
намена издатака.
Важност правног оквира огледа се у чињеници да је предуслов финансирања расхода
и издатака из буџета ЈЛС правна основаност. Апропријација се додељује само за оне намене
које утврђује неки пропис, односно неки акт, и у том смислу правна основаност је
најважније питање буџетског процеса. Наиме, за државе које пролазе транзицију
карактеристично је неповерење јавности у буџетске активности. Често се може чути: „зашто
је неко на буџету“ или „зашто толики износ из буџета?“. Често се фигуративно пита да ли
је буџет Алајбегова слама? Одговоре на ова питања и недоумице дају прописи.
Истовремено, чак и стручна, економско-финансијска јавност која долази из реалног
сектора није довољно упозната са буџетским процесом, те се буџетско пословање
представља као самовоља, а буџет као неисцрпни и неограничени извор пара. Додатак на
објективно недовољно познавање ове тешке теме, су политикантске намере да се политичке
користи и поени добијају неистинитим изјавама о буџетском пословању, што додатно
замагљује истину о буџетима.
Најважнији одговор на питања да ли неко треба да је на буџету или не и слична, добијају
се у горе цитираним прописима. Сваки динар у буџету мора имати своју правну основу, а
запослени у службама буџета морају познавати све те прописе и примењивати их током
буџетског процеса. Одлука о буџету је правни акт који садржи правне норме, међутим, чини
се да је важна карактеристика буџета да је то акт који обједињује друге прописе и
акта, операционализује их, оживљава и омогућава њихову примену.
Однос буџета и правног оквира је особен, јер једини акт којим се одобрава трошење
јавних средстава је буџет, односно апропријације које га чине. Ту снагу немају ни
уговори, споразуми, фактуре, а немају је ни било која друга акта без обзира ко их
доноси.

35

http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Copy-of-Jedinstveni-popis-poslova.pdf
На основу члана 66. Закона о локалној самоуправи, сходно се примењују надлежности скупштине општине
на скупштину града.
37
Члан 33. Закона о локалној самоуправи.
38
Пословником о раду скупштина општине прецизно се дефинише одлучивање и начин доношења одлука, а
наведено су законске формулације.
36
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Буџетски процес
Дефиниције јавних финансија углавном се своде на то да су јавне финансије наука
која изучава појаве, односе и институције у вези са прикупљањем, расподелом, трошењем
и управљањем јавним новчаним средствима, ради задовољавања општих и заједничких
друштвених, односно, јавних потреба (школство, култура, судство,одбрана, заштита и др.).
Основни елементи финансирања јавних потреба су:
 јавни расходи и издаци;
 јавни приходи и примања;
 буџет државе;
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 односи (финансијски и фискални) између различитих нивоа државе од
централног до локалног нивоа државе39
 финансијска (фискална) политика која обухвата: алокативну, дистрибутивну
и стабилизациону улогу јавних финансија.
Јавним финансијама на годишњем, односно вишегодишњем40 нивоу управља се
путем правног акта – буџета. Уставом је регулисано: „Република Србија, аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани сви
приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности.“41 Буџет је Законом о
буџетском систему дефинисан као свеобухватан план прихода и примања и план расхода и
издатака за одређени период за остваривање текућих и будућих циљева. Буџет је основни
инструмент економске политике државе.
Управљање буџетом је процес формулисања годишњег буџета, надгледање његовог
спровођења и осигуравање његовог усклађивања са јавним циљевима. Фазе буџетског
процеса су припрема, доношење, извршење и извештавање. Буџетски процес временски је
уоквирен прописаним буџетским календаром42 и календаром за подношење годишњих
финансијских извештаја43.

ЗБС, члан 2. тачка 12) „Општи ниво државе обухвата све субјекте који су одговорни за пружање, претежно,
нетржишних услуга и прерасподелу дохотка и богатства на свим нивоима државе; обухвата буџет Републике
Србије, буџете локалних власти, ванбуџетске фондове, укључујући и фондове социјалног осигурања на свим
нивоима власти, као и нетржишне и непрофитне институције које су контролисане и финансиране од стране
државе на свим нивоима власти“
40
Вишегодишња перспектива тренутно се примењује за капиталне издатке, који се у буџетима у општем делу
приказују за три године, као и средства за подстицаје за улагање, у складу са Законом о улагањима („Службени
гласник РС“, бр. 89/15 и 95/18) и средства за измирење обавеза за подстицаје у пољопривреди и руралном
развоју из ИПАРД 2 програма у складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између Републике
Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици
Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС − Међународни
уговори”, број 19/14) и другим секторским споразумима и законима, који се такође исказују у општем делу
буџета, али искључиво буџета РС. Наиме, из буџета РС се издвајају средства за подстицаје директних улагања
у циљу јачања економског и привредног развоја, и раста запослености, док ЈЛС, преко јединица за локални
економски развој пружају стручну помоћ и подршку улагачу у реализацији улагања.
41
Члан 92.
42
ЗБС члан 31.
43
ЗБС члан 78.
39

24

Разлике и сличности за централни и локални ниво државе44 буџетског процеса
Датум45

Буџетски календар
Централни ниво

15.
фебруар

министар дaje инструкцију за предлагање
приоритетних области финансирања које
укључују средњорочне приоритете јавних
инвестција

28.
фебруар

15. март

44
45

индиректни корисници
средстава буџета, корисници
средстава РФЗО и други
корисници јавних средстава
који су укључени у систем
КРТ припремају годишњи
финансијски извештај за
претходну буџетску годину и
подносе га надлежном
државном органу, односно
РФЗО

индиректни корисници средстава
буџета и други корисници јавних
средстава који су укључени у КРТ
припремају годишњи финансијски
извештај за претходну буџетску
годину и подносе га надлежном
органу локалне власти

директни корисници
средстава буџета припремају
годишњи извештај, односно
консолидоване годишње
извештаје о извршењу буџета
(са индиректним
корисницима) и подносе га
Управи за трезор

директни корисници средстава
буџета припремају годишњи
извештај, односно консолидоване
годишње извештаје о извршењу
буџета (са индиректним
корисницима) и подносе га
локалном органу управе
надлежном за финансије

директни корисници средстава буџета
достављају министарству предлоге
приоритетних области финансирања за
буџетску и наредне две фискалне године,
као и годишњи извештај о учинку програма
за претходну годину

31. март

15. април

Локални ниво

Календар за подношење годишњих финансијских
извештаја
Централни ниво
Локални ниво

министар у сарадњи са надлежним
институцијама доставља Влади на
претходно разматрање Фискалну стратегију

ЗБС за буџете аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе користи скраћеницу – буџет локалне власти.
Датуми, у складу са ЗБС, представљају крајње рокове.
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Разлике и сличности за централни и локални ниво државе44 буџетског процеса
Датум45

Буџетски календар
Централни ниво

25. април

30. април

15. мај
1. јун

15. јун

20. јун

Влада даје сагласност министру да
припреми нацрт Фискалне стратегије која
садржи конкретне одлуке о приоритетним
областима финансирања
министар
доставља
нацрт
Фискалне
стратегије Фискалном савету

Локални ниво

Календар за подношење годишњих финансијских
извештаја
Централни ниво
Локални ниво

ООСО доносе одлуке о
завршним рачунима ООСО,
усвајају извештаје о
извршењу финансијских
планова, односно РФЗО
саставља консолидовани
годишњи извештај о
извршењу финансијског плана
и подносе их Управи за трезор

Фискални савет даје мишљење о нацрту
Фискалне стратегије
министар доставља Влади предлог Фискалне
стратегије на усвајање

локални орган управе надлежан за
финансије припрема нацрт одлуке о
завршном рачуну буџета локалне
власти са образложењем које
садржи годишњи извештај о учинку
програма за претходну годину и
доставља га надлежном извршном
органу локалне власти

надлежни извршни орган локалне
власти доставља скупштини
локалне власти предлог одлуке о
завршном рачуну буџета локалне
власти са образложењем које
садржи годишњи извештај о
учинку програма за претходну
годину

Влада усваја Фискалну стратегију и
доставља је одбору Народне скупштине
надлежном за финансије, републички буџет
и контролу трошења јавних средстава на
разматрање, као и локалној власти
Министарство припрема
нацрт закона о завршном
рачуну буџета Републике
Србије и заједно са одлукама
о завршним рачунима
организација за обавезно

26

Разлике и сличности за централни и локални ниво државе44 буџетског процеса
Датум45

Буџетски календар
Централни ниво

Локални ниво

Календар за подношење годишњих финансијских
извештаја
Централни ниво
Локални ниво
социјално осигурање
доставља Влади

30. јун

одбор Народне скупштине надлежан за
финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава доставља Влади
коментаре и препоруке у вези са Фискалном
стратегијом

локални орган управе надлежан за
финансије подноси Управи за
трезор одлуку о завршном рачуну
буџета локалне власти усвојену од
стране скупштине локалне власти и
подноси извештај о извршењу
буџета локалне власти, изузев
локалних органа управе надлежних
за послове финансија градских
општина у саставу града, који своје
одлуке о завршним рачунима
буџета и извештаје о извршењу
буџета достављају, односно
подносе граду у писаној и
електронској форми
локални орган управе надлежан за
послове финансија града саставља
консолидовани извештај града и
подноси Управи за трезор

1. јул

5. јул

15. јул

министар доставља упутство за припрему
нацрта буџета Републике Србије; упутство
за припрему одлуке о буџету локалној
власти, као и Фискалну стратегију
организацијама за обавезно социјално
осигурање
Влада доставља Народној
скупштини предлог закона о
завршном рачуну буџета
Републике Србије и одлуке о
завршним рачунима
организација за обавезно
социјално осигурање

27

Разлике и сличности за централни и локални ниво државе44 буџетског процеса
Датум45

Буџетски календар
Централни ниво

1. август

1.
септембар

директни корисници средстава буџета и
организације за обавезно социјално
осигурање достављају предлог
средњорочног и финансијског плана
Министарству, који садржи извештај о
учинку програма за првих шест месеци
текуће године

1. октобар

Влада усваја ревидирану Фискалну
стратегију, са информацијама о
финансијским и другим ефектима нових
политика, узимајући у обзир после 15.
априла ажурирани фискални оквир
Влада доставља одбору Народне скупштине
надлежном за финансије, републички буџет
и контролу трошења јавних средстава
ревидирану Фискалну стратегију
министар доставља Влади нацрт закона о
буџету Републике Србије, нацрте одлука о
давању сагласности на финансијске планове
организација за обавезно социјално
осигурање са финансијским плановима
организација за обавезно социјално
осигурање
Влада усваја предлог закона о буџету
Републике Србије и доставља га Народној
скупштини, заједно са предлозима одлука о
давању сагласности на финансијске планове

5. октобар

15.
октобар

1.
новембар

Локални ниво

Календар за подношење годишњих финансијских
извештаја
Централни ниво
Локални ниво

локални орган управе
надлежан за финансије
доставља упутство за
припрему нацрта буџета
локалне власти
директни корисници
средстава буџета 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
Министарство саставља
консолидовани извештај
Републике Србије и доставља
га Влади

локални орган управе
надлежан за финансије
доставља нацрт одлуке о
буџету надлежном извршном
органу локалне власти
надлежни извршни орган
локалне власти доставља
предлог одлуке о буџету
скупштини локалне власти

Влада доставља Народној
скупштини консолидовани
извештај Републике Србије,
ради информисања
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Разлике и сличности за централни и локални ниво државе44 буџетског процеса
Датум45

Буџетски календар
Централни ниво

15.
децембар

20.
децембар
25.
децембар

Локални ниво

Календар за подношење годишњих финансијских
извештаја
Централни ниво
Локални ниво

организација за обавезно социјално
осигурање и финансијским плановима
организација за обавезно социјално
осигурање
Народна скупштина доноси закон о буџету
Републике Србије и одлуке о давању
сагласности на финансијске планове
организација за обавезно социјално
осигурање
скупштина локалне власти
доноси одлуку о буџету
локалне власти
локални орган управе
надлежан за финансије
доставља министру одлуку о
буџету локалне власти
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Овим датумима треба додати и чланом 76. ЗБС прописану обавезу извештавања о
извршењу буџета и то у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода. За разлику од прописаних датума за подношење годишњих
финансијских извештаја који су за оба нивоа државе исти или слични, процес припреме
буџета је различит. То је оправдано из разлога што утврђивање средњорочног оквира
расхода буџета РС започиње поступком усвајања Фискалне стратегије у којој се наводе
циљеви фискалне политике Владе и даје оцена одрживости фискалне политике. Односно,
имајући у виду да остварени расходи и издаци централног нивоа државе на примеру 2020.
године чине 86,3% консолидованих јавних расхода46, односно 87,2% планираних за 2021.
годину47 буџетски процес за ниво Републике Србије почиње предлагањем приоритетних
области финансирања. Тек, након, Фискалном стратегијом усвојених циљева и смерница
економске и фискалне политике Владе за средњорочни период за који се доноси, министар
финансија, поред упуства за припрему закона о буџету РС, доставља упутство за припрему
одлуке о буџету локалној власти са којим започиње буџетски процес за локални ниво.
У складу са ЗБС, средњорочни оквир расхода за директне кориснике буџета РС
саставни је део садржаја Фискалне стратегије, док јединице локалне самоуправе утврђују
обим средстава за буџетску и наредне две године упутством за припрему буџета. Међутим,
последњих година48, у пракси, средњорочни оквир расхода по буџетским корисницима РС
није саставни део Фискалне стратегије него, такође упутства за припрему буџета РС.
Разлог прописивања каснијег датума за усвајање одлуке о буџету у односу на датум
усвајања закона о буџету је ефекат који буџет РС има на буџет ЈЛС. Наиме, законом о буџету
РС обезбеђују се средства за ненаменске49 и наменске трансфере, одредбама о извршењу
буџета прописује се одређне обавезе за локални ниво државе50 и др51, услед чега се, након
ступања на снагу закона о буџету РС, усвајају одлуке о буџету ЈЛС. При овоме треба имати
у виду да у складу са ЗБС преглед ненаменских трансфера по појединачним ЈЛС је саставни
део ревидиране Фискалне стратегије. Међутим, годинама уназад ненаменски трансфери не
обрачунавају се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе52 и поред укупног
износа ненаменског трансфера, исти је законом о буџету РС расподељен по ЈЛС53.

Извор: Билтен јавних финансија, децембар 2020. године (без трансфера датих другом нивоу власти, сходно
крајњем месту потрошње) https://www.mfin.gov.rs/aktivnosti/bilten-javnih-finansija-za-mesec-decembar-2020/
47
Извор: Грађански буџет 2021 https://www.mfin.gov.rs/tip-dokumenta/gradjanski-budzet/
48
Од Фискална стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину
49
Од 2012. године, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 47/11) ненаменски трансфери не опредељују се буџету града Београда
50
На пример, ограничење за планирање масе за плате (видети члан 45. Закона о буџету РС за 2021. годину)
51
На пример, прописивање могућности давања гаранције за задужење ЈЛС или у случају заједничког улагања
у одређени пројекат обезбеђени износ средстава у буџету РС
52
Од наступања светске економске кризе ребалансом буџета РС за 2009. годину, као мера фискалне
консолидације, смањен је за 15 млрд динара, на основу Закона о финансирању локалне самоуправе утврђен
износ трансфера, уз напомену да је од Закона о буџету РС за 2014. године до Закона о буџету РС за 2021.
годину исти износ и укупног ненаменског трансфера (33,3 млрд динара) и појединачног по ЈЛС
53
Од буџетских 2012. до 2014. године преглед ненаменских трансфера приказивао се и у Фискалној стратегији
и у закону о буџету РС за одређену годину, након чега се преглед ненаменских трансфера приказује само у
закону о буџету РС
46
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У вези поступка за усвајање завршних рачуна, за локални ниво власти прописан је
датум усвајања одлуке о завршном рачуну, док за закон о завршном рачуну буџета РС није.
Такође, годишњи извештај о учинку програма, као саставни део образложења одлуке о
завршном рачуну обавезујући је за локални ниво државе54, док за закон о завршном рачуну
буџета РС није55. Не улазећи у разлоге такве регулативе, важно је напоменути да је за
квалитетан буџетски процес потребно да се закон/одлука о завршном рачуну усвоји пре
доношења закона/одлуке о буџету. Претходно је неопходно да, имајући у виду да је, у складу
са ЗБС, саставни део завшног рачуна и екстерна ревизија, иста буде извршена. Календари за
ниво локалне власти прописани су на начин да је омогућено да се временски одлука о
завршном рачуну буџета ЈЛС усвоји пре усвајања одлуке о буџету ЈЛС. За централни ниво
државе, поред тога што није прописан датум усвајања завршног рачуна буџета РС, у пракси
се, до усвајања Закона о буџету РС за 2021. годину56, усвајање закона о завршном рачуну
буџета РС57 пре закона о буџету РС није примењивало ни као „природан“ корак 58.
Важно је напоменути да буџетски процес није заокружен само са наведеним
календарима. Увођење програмског буџета условља праћење остварења постављених
циљева, док је Закон о планском систему (у даљем тексту: ЗПС) заокружио систем
управљања јавним политикама и средњорочног планирања. Наиме, праћење спровођења
програма усмерено је на редовно прикупљање података о оствареним вредностима
показатеља за мерење учинака у циљу унапређења ефективности и ефикасности јавне
потрошње, као и квалитета јавних услуга. Такође, са друге стране, средњорочни план, као
свеобухватни плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава
повезивање јавних политика са средњорочним оквиром расхода усваја се најкасније до 31.
јануара текуће године. Годишњи извештај о спровођењу средњорочног плана, који се
односи на претходну фискалну годину, израђује се најкасније до 15. марта текуће године.59
Практично, буџетска процедура је цикличан процес који се континуирано одвија.

54

ЗБС члан 78.

55

Обавеза је прописана чланом 79. ЗБС, који ће се примењивати од састављања завршних рачуна за 2023. годину (самостални члан 43.)
На Шестој седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години на дневном реду били су и Предлог
закона о буџету РС за 2021. годину и Предлог закона о завршном рачуну буџета РС за 2019. годину
57
законе о завршном рачуну буџета РС за године од 2002. до 2018. године Народна скупштина усвојила је у децембру 2019. године
58
СИГМА принципима јавне управе, у делу – Управљање јавним финансијама, принцип 5 – Обезбеђени су транспарентност буџета и
надзор над њим оцењује се и да ли се годишњи финансијски извештај објављује најкасније шест месеци по завршетку финансијске године,
врховна ревизорска институција врши ревизију наведеног извештаја, а о њему расправљају релевантни скупштински одбори пре расправе
о буџету за наредну годину
59
Први пут се израђују до 15. марта 2021. године
56
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Усвајање средњорочних планова у складу са ЗПС је тек започело, услед чега не
постоји пракса, на основу чије анализе би било могуће сагледати унапређење квалитета
целокупног поступка повезивања јавних политика са буџетом. Оно што је неспорно да је
буџет инструмент спровођења јавних политика, које су се доносиле и спроводиле и у
претходном периду, док је ЗПС прописао кораке и све елементе усвајања и праћења
спровођења јавних политика. Приликом спровођења реформи буџетирања управо је
наглашено да програмски буџет oмoгућaвa да се ускладе средњорочно плaнирaње и
aлoцирање буџeтских срeдстaвa и бoљe упрaвљa спровођењем jaвних пoлитикa. Међутим,
програмски буџет је шири појам, односно треба да одслика кључне надлежности и утврђене
средњорочне циљеве, а не само спровођење јавних политика.
Управо из тог разлога, веома је важно правити разлику појма средњорочног плана,
дефинисаног ЗБС и дефинисаног ЗПС.

ЗБС
Средњорочни план је свеобухватни план буџетског корисника који садржи детаљну разраду свих
програма, пројеката и програмских активности за буџетску годину са пројекцијама за наредне две
године,према утврђеним средњорочним циљевима и приоритетима, који служи и као основа за израду
образложења финансијског плана тог корисника и израђује се у складу са упутством за припрему
буџета

ЗПС
Средњорочни план јесте свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године 32
и који омогућава повезивање јавних политика са средњорочним оквиром расхода.
Средњорочни план се израђује на основу важећих докумената јавних политика, уз уважавање
приоритетних циљева Владе, расположивих капацитета и ресурса, као и промена фактичке ситуације у

И други појомови, као што су показатељи учинка, пројекти, мере, активности имају
различита значења у ова два системска закона. У складу са ЗПС појам средњорочног оквира
расхода обухвата све нивое власти, док ЗБС, појам средњорочног оквира расхода дефинише
искључиво са аспекта буџета РС.

Међутим, до евентуалног
усклађивања прописа, у
пракси је најважније да се
приликом доношења
планских документа
имају у виду расположива
финансијска средства.

Средњорочни оквир расхода је саставни део Фискалне
стратегије, којим Влада утврђује укупни обим расхода
буџета Републике у складу са утврђеним приоритетним
областима финансирања; обезбеђује свеукупну фискалну
дисциплину и транспарентност процеса планирања
буџета и представља основ за дефинисање средњорочних
обима за планирање и израду финансијских планова
буџетских корисника.

План развоја је, у складу са ЗПС, највиши хијеархијски дугорочни документ
развојног планирања (за период од најмање 10 година за Републику Србију, односно од
најмање седам година за локални ниво). План развоја садржи преглед и кратак опис
одговарајућих мера које се даље разрађују документима јавних политика, а за јединице
локалне самоуправе разрађују се и средњорочним планом. Само за једнице локалне
самоуправе прописано је да се на годишњем ниво израђује извештај о спровођењу плана
развоја (извештај о учинцима спровођења плана развоја за Републику Србију и плана развоја
аутономних покрајина усваја се по истеку сваке треће године). То чини додатну потребу
утврђивања приоритетних области финансирања и за јединице локалне самоуправе.
Такође, имајући у виду да јавне потребе претежно превазилазе расположиве јавне
ресурсе, за расподелу ограничених финансијских средстава неопходно је претходно
утврдити приоритете финансирања. Том приликом неопходно је првенствено имати у виду
уставом и законима прописане надлежности за које средства морају да се обезбеде буџетима
33

и финансијским плановима организација за обавезно социјално осигурање (пензије, плате
запослених, трошкови за остваривање права социјалне заштите, здравствене заштите, права
на образовање, као и трошкови свих делатности од јавног интереса и др). Избор приоритета
финансирања сужен је на ресурсе која евентуално остану на располагању након сагледавања
свих обавезних расхода и издатака. Међутим, ни та евентуална расположива средства не
треба посматрати као просту једначину (X –Y = Z). Полазећи од циљева фискалне
политике60, наведених у Фискалној стратегији за одређни трогодишњи период, потребно је
имати у виду евентуалне промене са приходне стране, сагледати промене начина
спровођења јавних политика, као и могућност задуживања. Све заједно треба да допринесе
испуњењу приоритених буџетских циљева у припреми и извршењу буџета, прописаних ЗБС,
и то: макроекономска стабилност, ниска инфлација, економски развој, подстицање
регионалног развоја и смањење финансијског ризика Републике Србије61.
Као што је већ поменуто буџетски програми обухватају шири аспект финансирања
надлежности у односу на документе јавних политика. ЗБС је прописан садржај упутства за
припрему буџета, како на нивоу Републике Србије, тако и за локални ниво. Овај извештај
заинтересованим странама приближиће поједине делове оба упутства са фокусом на
разликама, а које нису условљене различитим надлежностима централног и локалног нивоа
државе. Уједно, посебно ће указати на садржај упутства за израду одлуке о буџету локалне
власти које ЈЛС доставља министар финансија. Увидом у упутства за припрему буџета може
се закључити да сви наводе да се приликом утврђивања лимита расхода и издатака за сваког
буџетског корисника, пошло од важеће организационе, функционалне и програмске
структуре, као и надлежности корисника.
Процена прихода за буџетску и наредне две године за општи ниво државе исказује се
у Фискалној стратегији. С обзиром да се фискални оквир за буџетску годину исказује и по
нивоима власти у упутству за припрему буџета РС није потребно посебно наводити процену
прихода. Међутим, пројекција за ЈЛС исказана је на укупном нивоу и неопходно је да
упутство за припрему буџетау ЈЛС садржи процене прихода и примања и расхода и издатака
за буџетску и наредне две фискалне године, које као што је већ поменуто морају да буду у
складу са смерницама министра финансија.
Јавни приходи буџета РС у укупним јавним приходима консолидованог биланса
државе за 2020. годину учествују у износу од 55,5%, а јавни приходи ЈЛС учествују у износу
од 12%.62 Појединачно посматрано, порез на додату вредност чини скоро пола укупних
прихода буџета РС. Издвајају се и акцизе, порез на добит правних лица и царине као порези
који припадају искључиво буџету РС.
Графикон – Структура остварених јавних прихода буџета РС за 2020. годину
ЗБС, члан 2. тачка 25а) „Фискална политика представља одлуке које доносе или радње које спроводе органи
власти у вези са јавним приходима и примањима и расходима и издацима и акумулацијом јавне имовине и
обавеза са циљем утицања на привредна кретања и остваривање циљева фискалне политике“
61
Члан 4.
62
Извор: Билтен јавних финансија децембар 2020 стр 40-42 https://www.mfin.gov.rs/aktivnosti/bilten-javnihfinansija-za-mesec-decembar-2020/
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структура јавних прихода буџета РС
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Извор: Билтен јавних финансија децембар 2020
Порез на доходак грађана63 је најзначајнији порез за буџет ЈЛС, при чему је
неопходно имати у виду да структура прихода и примања, као и расхода и издатака одговара
претежно структури града Београда, с озбиром да он чини 31,7% укупних прихода и
примања, односно 30,6% укупно извршених расхода и издатака ЈЛС за 2020. годину64.
Графикон – Структура остварених јавних прихода буџета ЈЛС за 2020. годину

До октобра 2011. године расподела пореза на зараде између Републичког буџета и локалног нивоа власти
вршила се у односу 60:40 у корист нивоа Републике, од октобра 2011. године тај однос је 20:80, односно
30:70 у случају Града Београда. Од јануара 2017. године тај однос је 74:26 у корист општина, 77:23 у корист
градова и 66:34 у корист Града Београда
64
Извор: Билтен јавних финансија децембар 2020
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структура јавних прихода буџета ЈЛС
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Извор: Билтен јавних финансија децембар 2020
У складу са чланом 5. ЗБС буџетски приходи и примања морају да буду у равнотежи
са расходима и издацима. То јасно упућује да пројектовани приходи дефинишу оквир за
утврђивање расхода и издатака, односно оквир јавне потрошње. Буџетски расходи и издаци
Републике Србије, односно локалне власти одређују се по појединачној намени у буџету
која произилази из правног основа.
Упутствима за припрему буџета наводе се по групама економске класификације параметри
за планирање расхода и издатака, који су претходно, у складу са економским циљевима
државе, пројектовани Фискалном стратегијом. ЈЛС морају да испоштују смернице добијене
од министра финансија за планирање масе средстава за плате, број запослених и субвенције,
као што је то ЗБС прописано. Додатно, кретање плата, као посебно фискално правило за
одређену буџетску годину прописује се ЗБС.
Из претходно наведеног правног основа може се закључити да оба нивоа власти имају
надлежности у већини сектора. Међутим из структуре расхода јасно је колико се
надлежности разликују.
У консолидованим јавним расходима за 2020. годину, расходи буџета РС учествовали
су у износу од 45,9%, а расходи буџета ЈЛС 13,7%.
Подаци за 2020. годину у Билтену јавних финансија објављени су као прелиминарни подаци.
Међутим, мало је вероватно да издвајања за трансфере организацијама обавезног социјалног
осигурања и у коначним подацима неће чинити највећи расход буџета РС, посебно имајући
у виду пандемију изазвану Ковидом 19 и велика издвајања за РФЗО. Уједно, мало је
вероватно да расходи за коришћење роба и услуга у коначним подацима неће чинити највећи
извршени расход ЈЛС.
Графикон – Структура извршених јавних расхода и издатака65
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буџета РС за 2020. годину
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Графикон – Структура извршених јавних расхода и издатака66 ЈЛС за 2020. годину
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Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање и у претходним
годинама чинили су највећи расход буџета РС. Финансирања недостајућих доприноса за
обавезно социјално осигурање за исплату пензија, финансирање здравствене заштите по
више основа (недостајућих доприноса, неосигураних лица, накнада зараде у случају
привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, инвестиције и др), као и дотације Националној служби за запошљавање, у
искључивој су надлежности Републике Србије. Права из социјалне заштите, на пример,
финансирају оба нивоа власти, али у складу са прописима из буџета РС финансира се право
на новчану социјалну помоћ, право на додатак за помоћ и негу другог лица и право на
увећани додатак за помоћ и негу другог лица, право на једнократну помоћ у случају
угрожености већег броја грађана и многа друга права, док се из буџета ЈЛС финансирају
дневне услуге у заједници, једнократне помоћи и други облици помоћи и остале услуге
социјалне заштите у складу са потребама локалне самоуправе. Истовремено, Законом о
социјалној заштити регулисана је могућност обезбеђивања наменског трансфера ЈЛС за
финансирање одређних услуга социјалне заштите које финансирају ЈЛС.67
Такође, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју,
надлежности имају оба нивоа власти. Међутим, права на подстицаје утврђене овим законом
поред пољопривредних газдинтстава имају и ЈЛС и финансирају се из буџета РС. Наведеним
законом прописано је да буџет министарства надлежног за послове пољопривреде не може
да буде мањи од 5% буџета РС, док је за ЈЛС регулисано да могу да утврђују мере подршке
за спровођење пољопривредне политике за своје подручје. У складу са тим субвенције у
пољопривреди доприносе да расходи за субвенције имају високо учешће у расходима буџета
РС68.
Издаци за набавку финансијске имовине (буџетски кредити) и издаци за отплату главнице
(активиране гаранције) у циљу спровођења јавних политика, који заједно са буџетским
суфицитом, односно дефицитом чине фискални суфицит, односно дефицит, су издаци које
ЈЛС претежно немају. Наиме, ЈЛС, у складу са Законом о јавном дугу, не може да даје
гаранције и самим тим издатке за активиране гаранције не може да има. Такође, услед
задуживања Републике Србије, између осталог и за инвестиције које се реализују на
територији ЈЛС са једне стране и услед ограничене могућности задуживања ЈЛС са друге
стране, учешће расхода за отплату камата и пратећих трошкова задуживања су вишеструко
већи у буџету РС. Поред свега наведног, као посебно се истиче учешће расхода за
коришћење роба и услуга у расходима и издацима ЈЛС. Расходе за финансирање комуналних
услуга, као кључне надлежности ЈЛС, претежно се планирају и извршавају на тој категорији
економске класификације69.
Све претходно наведено је у циљу бољег разумевања ограничене могућности учешћа
грађана у буџетској процедури о чему је у поглављу – Грађанско и родно буџетирање више
Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), члан 207.
Уз посебну напомену да су у буџету РС за 2020. годину расходи за субвенције у привреди изузетно у великом
износу извршене с обзиром да је подршка привреди као мера превенција и ублажавање последица насталих
услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
69
На пример град Београд у 2020. години планирао је на тој категорији економске класификације средства за
организовање јавног и приградског превоза у износу од 24,6 млрд динара, као и 5,3 млрд динара за управљање
и одржавање саобраћајне инфраструктуре
67
68
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наведено. Неспорно је да је у процесу доношења буџета, учешће грађана заступљено преко
њихових представника, односно народних посланика и одборника скупштине ЈЛС. Такође,
заступљено је путем учешћа грађана на јавним расправама у процесу усвајања докумената
јавних политика, као и путем праћења реализације акционих планова за спровођење јавних
политика. Извештаји о реализацији, у складу са ЗПС, морају да буду јавно доступни на
интернет страници надлежног органа што доприноси транспарентности и могућности
учешћа грађана. У складу са ЗБС, сви корисници јавних средстава дужни су да на својој
интернет страници објављују своје финансијске планове за наредну годину, информатор о
раду, као и завршне рачуне и финансијске извештаје 70. Извештаји о извршењу буџета, у
складу са ЗБС71, израђују се најмање два пута годишње и након усвајања достављају се
Народној скупштини, односно скупштини локалне власти.
У складу са СИГМА принципима јавне управе, у делу – Управљање јавним
финансијама, принцип 5 – Обезбеђени су транспарентност буџета и надзор над њим, за
централни ниво власти, између осталог, захтева се да Министарство финансија објављује
месечне извештаје о приходима, расходима и задуживању, и то у року од четири недеље по
завршетку сваког месеца. Извештаји треба да наведу и образложе евентуална одступања од
планиране месечне реализације. Истовремено, захтева се да Министарство финансија
објављује тромесечне финансијске податке локалног нивоа државе, у складу са Директивом
Еворпске уније 2011/85/ЕУ72, пре краја наредног тромесечја. У извештају о мониторингу
принципа јавне управе за 2017. годину, збирна оцена за принцип 5 је 2 (максимална је 5).
Неки од разлога такве оцене је што извештаји о извршењу буџета не садрже више
информација (нису приказани по буџетским институцијама), месечни извештаји не
објављују се до краја следећег месеца, као ни да се годишњи извештај о извршењу буџета
не објављује почетком наредне године73. Календар објављивања макроекономских и
фискалних података74, као и подаци доступни су на интернет страници Министарства
финансија75. Осим тога, иако законски није прописано, у складу са добром праксом,
Министарство финансија препознало је значај објављивања података услед чега за сваки
месец објављује Билтен јавних финансија.76
У циљу бољег управљања преузимања обавеза, 2012. године усвојен је Закон о
роковима за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС“, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), у складу са којим се на интернет страници
Министарства финансија објављује преглед из регистра измирења новчаних обавеза (тзв
РИНО)77. Објављивање свих ових података важно је са аспекта скретања пажње
доносиоцима одлука на могуће неопходне промене, али и са аспекта транспарентности, као
општег принципа одговорног фискалног управљања, дефинисаног ЗБС, којим се постиже
учешће грађана и у овој фази буџетског процеса.
Члан 8.
Члан 76.
72
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32011L0085 ,члан 3.
73
http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf
74
https://www.mfin.gov.rs/dokumenti/kalendar-objavljivanja-2021/
75
https://www.mfin.gov.rs/dokumenti/makroekonomski-i-fiskalni-podaci/
76
https://www.mfin.gov.rs/aktivnosti/bilten-javnih-finansija-za-mesec-decembar-2020/
77
https://www.mfin.gov.rs/tip-dokumenta/pregled-iz-rino/
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Важно је нагласти да Министарство финансија континуирано предузима активности
у циљу побољшања квалитета извештавања. Постепено су индиректни корисници средстава
буџета РС, као што је и планирано Програмом реформе управљање јавних финансија за
период 2016-2020, укључивани у Систем извршења буџета (529 према последњем
објављеном Извештају о реализацији Програма реформе управљања јавним финансијама)78,
што доприноси прецизној евиденцији њихових прихода и расхода на дневном нивоу.
Такође, поред републичког нивоа, изменама79 и доношењем нових прописа80 омогућено је
да у наредном периоду подаци о приходима и расходима јединица локалне самоуправе буду
прецизнији и доступни правовремено. Међутим, да би грађани и стручна заинтересована
јавност имали увид, како у податке о приходима и расходима по корисницима буџетских
средстава, како на централном тако и на локалном ниво власти, неопходно је да исти буду
јавно доступни. Уједно, неопходно је за оба нивоа власти да извештаји о учинку програма
буду јавно доступни, с озбиром да је само тако могуће стећи сазнање о остварењу
планираних друштвених и економских циљева постављених буџетским програмом. Добар
пример месечног, периодичног и годишењег извештавања је објављивање података о
извршењу буџета Аутономне покрајине Војводине81, као и извештавања о извршењу буџета
према програмској класификацији82, који приказују како се и колико троши.
Имајући у виду да су корисници овог приручника, пре свега, ЈЛС следи детаљнији
приказ буџетских радњи и техника у појединим фазама локалног буџетског процеса.
Припрема буџета на локалном нивоу почиње пријемом Фискалне стратегије (15.
јун) и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти (5. јул). Служба буџета ЈЛС
после детаљног упознавања, а на основу макроекономских индикатора и инструкција која
се налазе у њима, врши припрему локалног упутства за локалне кориснике буџета.
Припрема Упутства почиње проценом и пројекцијом прихода и примања. Постоји
више метода процене буџетских прихода које се користе у процесу припреме приходне
стране буџета. Најчешће примењивана је професионална, стручна процена од стране
запослених у буџету, која се заснива на историјским подацима. Ова процена се
првенствено базира на вишегодишњем акумулираном знању и искуству. Ради о
вишедимензионалном познавању локалних прилика у области демографије, броја
становника, квалификациона, старосна и полна структура, привреде и то структуре, броја
предузећа и радњи, инвестиционих намера итд, запослености и незапослености, стања
комуналне и инфраструктурне изграђености, фискалне и нормативне уређености, итд. Али,
битно је примењивати и додатне методе у процени прихода: математичко одређивање,
динамичку анализу, економетријски модел, процену прихода коришћењем евиденција
Локалних пословних администрација – разрез, могућност повећања обухватности, проценат
наплате, могућност унапређења рада инспекција. Резултат процене буџетских прихода је
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нацрт плана прихода, односно урађен нацрт приходне стране одлуке о буџету.
Пројекција прихода мора бити урађена за буџетску и наредне две године.
С обзиром на нестабилно и непредвидиво окружење и честу измену законских прописа ова
активност захтева велико искуство и доступност квалитетних и правовремених
информација из окружења. Ипак, најважније у процени прихода је реалност и не попуштати
захтевима политике да се пројекција нереално увећава. Значајни пропусти у планирању
прихода имају озбиљне последице по расходну страну буџета. Наиме, пројектовањем
прихода се дефинише оквир у коме ЈЛС реализује своју политику јавне потрошње, и уколико
дође до погрешне процене или се десе непредвиђене околности које утичу на приходе, као
резултат ће се појавити или преузете обавезе које немају стварно покриће у приходима, или
са друге стране, слабији квалитет јавних услуга и добара.
На основу нацрта плана прихода и примања врши се припрема лимита за директне
буџетске кориснике, а честа је пракса да се исти одреде и индиректним буџетским
корисницима од стране службе буџета. Такође, поштујући одредбе ЗБС83 у вези припреме
упутства припремају се остале тачке које упутство мора да садржи. Упутство се доставља
буџетским корисницима најкасније 1. августа.
У периоду 1. август – 1. септембар локални буџетски корисници припремају
предлог финансијског плана. Предлоg финансијског плана припрема се на обрасцима
програм, програмска активност и пројекат84, као и на обрасцима које је развило
Министарство финансија (број запослених, маса зарада85. Обрасци морају бити
припремљени у складу са лимитом – обимом средстава одређеном за сваког буџетског
корисника из упутства и детаљно наративно образложени (користити прилоге). Обрасце
припремају буџетски корисници јер су они надлежни за планирање својих активности, а не
служба буџета. Погрешна је пракса да попуњавање дела образаца врши служба буџета.
Предлог финансијског плана, поред осталог, мора садржати родну анализу расхода и
издатака и програмске информације, као прилог доставља се извештај о учинку програма за
првих шест месеци текуће године86.
Буџетски корисници морају да поштују рокове за доставу предлога финансијских
планова који су одређени упуством. Предлог финансијског плана мора бити са наведеном
правном основом (на основу ког прописа предлажу да се финансира одређени расход и како
долазе до обрачуна износа) и детаљним писаним образложењем сваког појединачног
расхода.
Служба буџета може организовати консултације, састанке, радионице и слично, ради
детаљнијег разматрања начина планирања појединих расхода и детљаније упознавања са
локалним приоритетима.
У овој фази треба отпочети укључење јавности у буџетски процес. Председник
општине позива грађане и грађанке буџетским писмом да дају допринос буџетском процесу
(више о овоме у наредним тачкама). Исто тако, могу се примењивати други облици
укључења јавности о којима је више написано у препорукама.
Члан 40. ЗБС.
Развијени у сарадњи Министарства финансија и СКГО у периоду увођења програмског буџета.
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У периоду 1 . септембар – 15. октобар служба буџета ЈЛС разматра (анализира)
буџетске захтеве сходно члану 39. ЗБС. Тај процес може подразумевати организовање
састанака за буџетским корисницима ради непосредног разматрања и разјашњавања
предлога буџетских корисника. Захтеви буџетских корисника најчешће превазилазе
финансијске могућности буџета и у том смислу веома је значајно при анализи предлога
финансијских планова користити следеће принципе:
 Да ли су дати подаци и објашњења у складу са чл. 37. ЗБС?
 Поштовање закона/стандарда/норматива?
 Да ли је директни корисник буџета одобрио предлог финансијског плана?
 Да ли је поштовано упутство у припреми предлога финансијског плана?
 Да ли су искључени једнократни расходи?
 Да ли су разматране уштеде и рационализације?
 Поштовање стратешких докумената и смерница у вези са буџетском политиком?
 Стална комуникација са буџетским корисницима (руководство и финансијске службе
које су непосредно припремале предлог)?
 Да ли је припремљена пројекција сопствених/наменских прихода?
Сви обрасци који чине предлог финансијског плана (образац програм, програмска
активност и пројекат) анализирају се посебно у зависности од тога да ли се траже као
редовна средства у оквиру одобреног лимита или као додатна средства. Бројна су питања на
која треба наћи одговор кроз анализу захтева и у процесу усаглашавања са руководством и
стручним службама буџетског корисника.
Критеријуми за доделу средстава буџетским корисницима су: правна основа – сваки
појединачни расход у буџету ЈЛС мора бити заснован на неком пропису. Средства се не
додељују по слободној вољи службеника запослених у буџету; приоритет – из планскоразвојног акта и другог акта органа ЈЛС; образложење – буџетски корисници морају дати
детаљно писано образложење за сваки расход; предлози јавности.
Анализа предлога финансијских планова које су доставили буџетски корисници,
паралелно се одвија са ажурирањем процене буџетских прихода.
Резултат анализе је да су неки предлози одбачени, неки умањени, неки стварају
довољне приходе за покриће расхода, неки су приходи увећани – направљени су
приоритети. У овом процесу веома је битна комуникација и усаглашавање са буџетским
корисницима. Разумно је и корисно укључити их јер су у крајњем они одговорни за квалитет
и квантитет услуга које пружају грађанима. Препоручује се, за поједине ситуације и
кориснике, достављати и писане коментаре на предлог финансијског плана.
Уколико је усаглашавање успешно, или бар са највећим корисницима буџета,
присутупа се уравнотежењу буџета, тј. детаљном сучељавању прихода и расхода. Не сме се
заборавити ни потреба усклађености са мисијом, визијом, стратегијом и планом. Резултат је
нацрт одлуке о буџету, о предложеним износима се извештавају директни корисници
буџета, исти се доставља надлежном извршном органу – општинском већу. Ово достављање
треба да је формално преко писарнице, како би остао доказ да су поштовани рокови из
буџетског календара. Истовремено, служба буџета упознаје грађане осносно јавност са
нацртом буџета.
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Процес доношења локалног буџета траје, преба буџетском календару, од
достављања нацрта одлуке о буџету општинском већу, односно, најкасније 15. октобра до
20. децембра. Међутим, сведоци смо да се ова одредба дуго није поштовала из разлога
кашњења буџетског процеса на националном нивоу, али и због локалних слабости.
Последњих година, Министарство финансија благовремено доставља упутство те не постоје
препреке за поштовање буџетског календара.
У периоду од 15. октобра до 1. новембра нацрт одлуке о буџету налази се у
надлежности општинског већа. Општинско веће може тржити87 од службе буџета додатне
информације или објашњења која се односе на нацрт буџета. Најчешће се ради о политичком
усаглашавању приоритета. Веће нарочито разматра да ли нацрт на прави начин одсликава
приоритете локалне власти. Усвајањем нацрта одлуке о буџету на седници већа, буџет
постаје предлог одлуке који се доставља скупштини ЈЛС на разматрање и одлучивање.
У периоду од 1. новембра до 20. децембра буџет је у надлежности скупштине
ЈЛС. Скупштина града/општине је орган локалне власти који доноси буџет, који одлучује о
овом акту, и уједно најважнији учесник у буџетском процесу. Честа су мишљења да је то
један од најважнијих аката које разматра и усваја, јер буџет је финансијска пројекција
планираних активности локалне власти. Скупштинска процедура разматрања буџета увек
подразумева да о предлогу одлуке о буџету одлучује стално радно тело Скупштине ЈЛС,
а то је начешће Савет (Одобр, комисија) за буџет и финансије. Осим овог радног тела
скупштине, могуће је, у зависности од статута ЈЛС и пословника о раду скупштине, да и
друга радна тела скупштине разматрају предлог одлуке о буџету. На пример, комисија или
савет за прописе, савет за привреду, савет за урбанизам и други. У овај фази доношења
буџета, предлог се може мењати али само амандманима.
Скупштина ЈЛС, као највиши орган локалне власти који представља грађане, на
седници разматра предлог буџета, одлучује о евентуалним амандманима и после расправе
одлучује о предлогу. Одлука о буџету је донета, тј. буџет је усвојен ако се изгласа већином
од укупног броја одборника. Учешће грађана и јавности у буџетском процесу доприноси
демократизацији истог. Грађани, преко изабраних представника, односно одборника, су
заступљени у локалној скупштини и на тај начин одлучују о буџету. Ипак, због велике
важности буџета, неопходно је да се укључе и на друге начине. Некада одборници нису
потпуно упознати са проблемима грађана или су под политичким притисцима.
Иначе, скупштина ЈЛС може донети буџет и уколико не добије предлог од већа88.
Уколико се буџет не донесе, приступа се привременом финансирању, а могуће је и
распуштање скупштине ЈЛС од стране централне власти. Привремено финансирање траје
три месеца и, изузетно, може се продужити за још три. Привремено финансирање се врши
највише до четвртине планираних расхода. Одлуку о привременом финансирању доноси
надлежни извршни орган, општинско веће.
У току године, у току извршења буџета, могуће је путем ребаланса, ускладити
приходе и расходе, онако како то новодонети закони или други разлози захтевају, али по
истом поступку како је донет буџет. ДРИ је као једну од кључних неправилности уочила да
се ребаланси у ЈЛС не доносе по поступку за доношење буџета што је супротно члану 47.
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Закона о буџетском систему. Ребалансом се врши усклађивање прихода и примања и
расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу (ново уравнотежење).
Ребаланс треба да има исту форму као и буџет и не треба да се у њему нађу само износи
расхода и издатака који су усклађивани (мењани) или су нови у односу на буџет, већ треба
да садржи све елементе као и буџет и све буџетске класификације. ДРИ је уочила да неке
ЈЛС објављују само измењене износе расхода и издатака, без измена прихода и примања,
што је супротно члану 63. Закона о буџетском систему. При припреми ребаланса нарочито
треба водити рачуна о реалности прихода, јер се на основу остварења у току буџетске године
реалније могу сагледати, те је потребно извршити прецизније усклађивање. Иначе, број
ребаланса у току фискалне (календарске) године није ограничен. У пракси ЈЛС било је
примера да је у току године рађено десетак ребаланса, а има примера да се раде већ у првим
месецима буџетске године, што је више него добра илустрација лошег планирања. Међутим
најчешће се ради један, два, евентуално три ребаланса. Међународни критеријуми (ПЕФА)
којима се мере буџетске перформансе имају један индикатор који мери одступање
последњег ребаланса од првобитно усвојеног буџета. Што је веће одступање лошија је
оцена, јер се сматра да није било добро планирање. Са друге стране јасно је да је буџет план
и да у овим реформским временима, а и уопште, мора бити одређеног одступања.
Иначе, ако се не поштује одредбе чл. 30, 37, 38, 40, 41. и члана 42. став 6. ЗБС у
поступку припреме и усвајања буџета, прописана је прекршајна казна за одговорно
лице.
По усвајању буџет се доставља Министарству финансија (до 25. децембра), објављује
се у службеног гласилу ЈЛС и буџетски корисници се обавештавају о одобреним
апропијацијама – одобрењима за трошење буџетских средстава. На овај начин се завршава
фаза доношења буџета и почиње фаза извршења.
Фаза извршавања буџета траје од 1. јануара до 31. децембра, односно поклапа се
са календарском годином. Закон о буџетском систему прописује начин извршења буџета у
одељку 4 – Извршење буџету, односно у члановима од 49. до 73. Извршење се уређује
подзаконским актима, а на локалном нивоу и локалним актима, пре свега, Упутством о раду
трезора.
Извршење буџета обухвата и наплату прихода и примања, што је интересантно
нарочито медијима и нестручној јавности, јер је код извршења фокус на расходима. Ипак,
чињеница да без претходне наплате нема се шта трошити, логички указује да су приходи
предуслов извршења расхода. Такође, треба указати на терминолошку разлику извршења
приходне стране плана, приходне стране буџета. Наплата прихода и примања је
остварење. Значи приходи и примања се не извршавају, већ се остварују. Расходи и
издаци се извршавају. Иначе, и потреба за претходним уводом указује да су приходи и
примања, релативно занемарен аспект буџета. Буџетска процена прихода није ограничење
за њихову наплату јер се они наплаћују независно од износа утврђених у буџету (члан 49.
став 1). Јавни приходи и примања се уплаћују на прописане рачуне јавних прихода, у
целости, без задржавања.
Као што је већ речено, после доношења буџета директни буџетски корисници
примају обавештења о одобреним апропријацијама и врше додељивање апропријација
индиректним буџетским корисницима из своје надлежности. На локалном нивоу, у
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ситуацији када нема надлежног директног буџетског корисника, додељивање врши служба
буџета. Додељена апропријација је основа и оквир за доношење финансијског плана
буџетских корисника. Овде је неопходно подвући, на примеру локалног нивоа, буџетски
корисници су августу доставили предлог финансијског плана који је разматран на седници
органа управљања. Међутим, то није финансијски план, то је предлог који је упућен на
разматрање. Тек после усвајања буџета и одобрења апропријација, буџетски корисници
доносе финансијски план који је усаглашен са буџетом. Уосталом, ако форма финансијског
плана подразумева општи и посебни део плана, где општи део садржи троцифрени (група)
ниво конта (економске класификације), а посебни део шестоцифрени (субаналитички) ниво
конта, онда тај општи део финансијског плана је саставни део посебног дела буџета у коме
се исказују расходи и издаци по корисницима. Односно исказују се финансијски планови
корисника, подвлачимо општи део, не и конкретна шестоцифрена конта јер је тај ниво
детаљности за буџет непотребан, а карактеристичан је за финансијске планове.
Наредне активности су припрема Планова ликвидности89 и одређивање квота –
обима расхода корисника буџетских средстава у одређеном периоду. На републичком
нивоу, у систему извршења буџета, буџетским корисницима су одређене месечне квоте и
врло ревносно се поштују. На локалном нивоу, тај вид контроле није апликативног
карактера, информациони систем за ивршење буџета АП и ЈЛС, у овом тренутку нема опцију
уношења квота као ограничења плаћања за одређни период. У таквој ситуацији ЈЛС већином
утврђују квоте, месечне или тромесечне, али у већини ЈЛС се исте не поштују.
Плаћање из буџета је прописано чланом 58. ЗБС, подзаконским актима, а на локалном
нивоу и локалним актима. У најкраћем, плаћање и трансфер средстава из буџета мора се
вршити на основу валидне рачуноводствене документације. Предуслов за плаћање је и
поштовање процедура у делу начина преузимања обавеза, спровођења поступки јавних
набавки и путем закључивања уговора. ЗБС прописује начин промене апропријација у
току године, али и могућност привремене обуставе извршења. Такође, буџетски план
може садржати текућу и сталну буџетску резерву. Средства текуће буџетске резерве
користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се
у току године покаже да апропријације нису биле довољне90. стална буџетска резерва
користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике Србије, односно
локалне власти, у отклањању последица ванредних околности91.
Фаза извештавања може бити подељена на обавезу извештавања у току и по
завршетку буџетске године. Министар, односно локални орган управе надлежан за
финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише Владу, односно општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу
извештаја из ст. 1. и 2. овог члана Влада, односно општинско веће усваја и доставља
извештаје Народној скупштини, односно скупштини локалне власти. Извештаји садрже и
У пракси се често сусрећу и планови потрошње и планови извршења, што су најчешће синоними, односно,
најчешће се ради о актима исте садржине и намене.
90
Члан 69. ЗБС.
91
Члан 70. ЗБС.
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одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања 92.
Наведена одредба прописује, такозвано периодично извештавање у току буџетске године.
Интересантно је да ЗБС не прописује рок у коме скупштина треба да разматра достављене
извештаје, те се на локалном нивоу често дешава да се шестомесечни и деветомесечни
извештај разматрају на истој седници скупштине или у врло кратком временском размаку,
чиме се не остварују позитивне намере да скупштина у реалном времену буде информисана
о извршавању буџета.
Годишње финансијско извештавање је обрађено у делу приказивања буџетског
календара, али треба истаћи да завршни рачун буџета, према ЗБС93 садржи: 1) годишњи
финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку
програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним
напоменама, објашњењима и образложењима, 2) извештај екстерне ревизије. Завршни
рачун, као и буџет, утврђује се на готовинској основи, сагласно Међународним
рачуноводственим стандардима за јавни сектор. Примена готовинске основе у буџетском
процесу је један од важнијих разлога не сналажења у истом и од стране стручњака
економске и финансијске струке који нису радили у јавним финансијама.

Родно одговорно буџетирање
Родно буџетирање је питање једнакости. Једнакост и равноправност жена и
мушкараца није упитна, међутим, не треба је априори прихватити као постојећу и
подразумевану. Класична економска наука полази од претпоставке да тржиште невидљивом
руком неутрално и непристрасно алоцира средства. Међутим, истраживања тзв.
феминистичке економије потврђују да тржиште и економска политика нису родно
неутрални услед постојања родних диспаритета. Друштвене институције садрже и преносе
родне пристрасности и неједнакости на тржиште чиме оно постаје родно пристрасно и
одражава и оснажује родну неједнакост. Родна и полна једнакост значе исту могућност за
све, жене и мушкарце, да допринесу економском развоју и БДП, и једнако право свих да
уживају погодности коришћења БДП.
Чињеница је да савремене државе, укључујући и нашу, значајно учествују у
продукцији друштвеног производа. Велики део привредних активности је узрокован
државним, буџетским финансирањем. Самим тим неопходно је да јавне финансије буду
свесне чињенице да буџетско финансирање није само по себи родно неутрално. Родно
свесне јавне финансије препознају везу између економског развоја и родне равноправности.
Родно буџетирање мора да истражи везу између економског раста и развоја и људског
развоја. Родно свесне јавне финансије препознају уобичајену мањкавост буџета која се
огледа у изостанку родно-сензитивних анализа и родне статистике.
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Члан 76. ЗБС.
Члан 79. ЗБС.
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Оспособљавање жена да утичу на јавне финансије је важан елемент њиховог
оснаживања, и истовремено оснаживања јавних финансија новим актерима способним да
дају нове доприносе. Жене свакако имају користи од родно одговорних буџета, међутим и
државне политике постају ефикасније, јача се одговорност, смањује дискриминација,
унапређује демократија. Важна корист за државу и друштво је допринос економском развоју
који користи потенцијал жена, односно потенцијал који није био довољно коришћен.
Родно буџетирање је једна од млађих буџетских иницијатива која се појавила
током 80-тих година 20. века. Сматра се да је Аустралија прва земља која је имала буџет
родног карактера, који се огледао у процени колико жене имају корист од буџета у неколико
буџетских сектора. Аустралијско родно буџетирање, иако пионирско, карактерише примена
родних анализа и постојање посебног тела – Владина служба за положај жена, које се бавило
координисањем родних питања између министарства финансија и осталих министарстава,
али и дијалогом са другим заинтересованим групама. Важан резултат је и буџетско
алоцирање средстава у програме који се односе на жене.
Интересантно је да литература наводи искуство неколико афричких земаља које су
међу првима у свету имале активности у вези родног буџетирања: Јужна Африка, Танзанија,
Уганда, Руанда. Такође, у пионире се могу уврстити: Филипини, Мексико, Бразил и Индија,
која се сматра једном од првих земаља у институционализацији, јер је студијом из 2003.
године обезбедила аналитички оквир за родно буџетирање. Студија је израдила
економетријски модел да повеже потрошњу за образовање и здравство и родни индекс.
Последњих десетак година родна буџетска иницијатива јача, а један од основних
носилаца су УН Жене – Ентитет Уједнињених нација за равноправност полова и
оснаживање жена94. Ипак, ниједна држава се до сада не може похвалити да је у целости
применила родно буџетирање
Дефиниције родног буџетирања су многобројне, али је јасно да оно не подразумева
израду одвојених буџета за жене и мушкарце. Према нашем Закону о буџетском систему
родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у
буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и
расхода са циљем унапређења родне равноправности (члан 2. тачка 58в). Савет Европе
сматра да родно буџетирање подразумева родну процену буџета, укључивање родне
перспективе у све нивое буџетског процеса и преструктурирање прихода и расхода ради
унапређења родне равноправности (2005). У литератури се често среће став да родно
буџетирање представља уродњавање јавних политика на свим нивоима буџетског процеса и
реструктурирање прихода и расхода како би се узеле у озбир потребе и приоритети
различитих група жена и мушкараца имајући у виду њихове различите улоге у породици,
економији и друштву. Два основна корака у родном буџетирању су родне анализе буџета и
њихово спровођење кроз прерасподелу буџета (Шарп, 2006).
Родно одговорно буџетирање (у даљем тексту: РОБ) у Србији је саставни део
реформе јавних финансија, односно буџетског процеса. РОБ иницијатива је готово
истовремена95 са увођењем програмског буџета, а основу налази у Уставу Републике
UN Women – United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
Програмски буџет је обавезан од 2015. године, а у децембру 2015. године је изменама и допунама Закона о
буџетском систему прихваћена иницијатива о увођењу родно одговорног буџетирања.
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Србије одредбом о стварању једнаких могућности за све грађане и грађанке. Ово је
општи оквир који обавезује све актере власти, националне и локалне, законодавне и
извршне, да доносе прописе и предузимају активности у циљу постизања једнакости.
Уставна одредба је детаљније разрађена Законом о равноправности полова („Службени
гласник РС“, бр. 104/2009), али и Законом о забрани дискриминације („Службени гласник
РС“, бр. 22/2009). Као начин постизања циљева једнакости усвојена је Национална
стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са акционим
планом за период од 2016. до 2018. године96 („Службени гласник РС“, бр. 4/2016). Правну
основу заокружују ратификоване конвенције из ове области и другим супсидијарним
законома који се односе на равноправност и једнаке могућности, а детаљно разрађују
Локални акциони планови за родну равноправност.
Једнаке могућности су утемељене у Уставу, нормиране законима, начини остварења
осмишљени стратегијом и акционим планом, али је потребно финансијски подржати
стварање једнаких могућности. У том смислу, приступљено је у децембру 2015. године
изменама и допунама Закона о буџетском систему, којим унапређење родне равноправности
постаје један од циљева буџета – алокацијска ефикасност подразумева распоређивање
средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности (члан 4). Истим
изменама, прописана је обавеза Министарства финансија да у Упутство за припрему буџета
Републике Србије уврсти и начин на који ће корисници у образложењу предлога
финансијског плана исказати родну анализу расхода и издатака (члан 35. тачка 7).
Међутим, када је примена одредби овог закона које се односе на родно одговорно
буџетирање у питању прописано је да се оне примењују на буџетске кориснике у складу
са годишњим планом поступног увођења родно одговорног буџетирања, а у целини до
доношења буџета Републике Србије и буџета локалних власти за 2020. годину (члан 16).
Међутим, изменама из 2019. године рок је продужен на 2021. годину, да би изменама из
2020. године рок додатно продужен на 2024. годину.
Овим је започето увођење родног буџетирања у финансијски правни оквир, али није,
ни изблиза, било завршено. Већ 2016. године је проширен садржај, односно обухват
финансијског плана директних корисника буџета Републике Србије родном анализом
расхода и издатака (члан 37. тачка 3) и програмским информацијама (члан 37. тачка 4).
Истим чланом је прописана нова обавеза да се уз предлог финансијског плана, као прилог,
доставља извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће године (члан 37.
став 5). Истим изменама и допунама закона обухваћен је и члан 28. ЗБС те је прописано да
буџет, осим општег и посебног дела, садржи и образложење општег дела буџета и
програмске информације са прописаном обавезом да неки од дефинисаних циљева,
односно показатеља учинка програма, програмских активности или пројеката
представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују
и прате планирани доприноси програма остваривању родне равноправности.
Локални буџетски правни оквир је, истим променама закона, допуњен обавезом да
Упуство за припрему буџета локалне власти, које припрема орган управе надлежан за
Циљеви Стратегије: повећана равноправност жена и мушкараца применом јавних политика и мера једнаких
могућности, промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности, системско увођење родне
перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних политика
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финансије, најчешће одељење за финансије које се налази у саставу општинске управе,
садржи начин на који ће се у образложењу исказати родна анализа буџета локалне
власти (члан 40. тачка 7) и начин на који ће се исказати програмске информације (члан
40. тачка 8). Услед сходне примене, обавеза прилагања извештаја о учинку програма за
првих шест месеци текуће године важи и за директне кориснике средстава буџета локалне
власти.
Истим изменама из 2016. године прописан је нови садржај завршног рачуна буџета:
годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о
учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са
додатним напоменама, објашњењима и образложењима (члан 79. ЗБС).
Процес постепеног увођења РОБ покренут је као пилот пројекат 2016. године на
републичком нивоу, а формално је започет 31.03.2016. године доношењем Плана увођења
РОБ у поступку припреме и доношења буџета РС за 2017. годину и Упутства за увођење
РОБ. Од 2016. године до данас, министар финансија доноси сваке године План увођења
РОБ-а којим се планира обухват све већег броја буџетских корисника.
Преглед увођења РОБ у Србији
201697 2017 2018 2019
Планирани број буџетских корисника
за РОБ
Број буџетских корисника који је
испунио обавезу
Национални Број програма
ниво
Број програмских активности и
пројеката
Број РОБ циљева
Број родно осетљивих индикатора
Покрајински Планирани број буџетских корисника
за РОБ
ниво – АП
Број буџетских корисника који је
Војводина
испунио обавезу
Број програма

2020

2898

2899

35

40

47

16

26

33

34

41

42100

44

66

45

57101

83+21
57
283

86
232

10102

14

18

26

10

14

18

26

23103
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Пилот пројекат увођења родно одговорног буџетирања.
Извор за 2016. годину: План увођења РОБ у поступку припреме и доношења буџета РС за 2017. годину, Број:
401-00-01292/2016-03.
99
Извор за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину за национални ниво: Пети извештај о напретку у увођењу РОБ у
систем јавних финансија у РС у 2019. години (буџет за 2020. годину), Београд, април 2020. године.
100
Родно одговорно буџетирање на локалном нивоу, СКГО, „Подршка локалним самоуправама у Србији на
путу ка ЕУ – Друга фаза“, септембар 2018. године.
101
Исто.
102
Извор за 2017, 2019. и 2020. годину за покрајински ниво – АП Војводина: Пети извештај о напретку у
увођењу РОБ у систем јавних финансија у РС у 2019. години (буџет за 2019. годину), Београд, април 2020.
године.
103
Родно одговорно буџетирање на локалном нивоу, СКГО, „Подршка локалним самоуправама у Србији на
путу ка ЕУ – Друга фаза“, септембар 2018. године.
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Преглед увођења РОБ у Србији

Локални
ниво104

Број програмских активности и
пројеката
Број РОБ циљева
Број родно осетљивих индикатора
Број ЈЛС које су донеле план
поступног увођења РОБ105
Проценат ЈЛС које су предвиделе
уродњене програмске информације

36

70+2
116
288

24

20

32

37%

Родно одговорно буџетирање на националном и нивоу Аутономне покрајине
Војводине представља пример добре праксе у реформи управљања јавним
финансијама. У складу са плановима увођења родно одговорног буџетирања у поступку
припреме и доношења буџета РС и поступним увођењем родних индикатора, буџетски
корисници који су једном били укључени у наредном циклусу су настављали са применом
и даљим унапређењем. На интернет страници Министарства финансија поред Плана
увођења106, објављује се и Упутство за увођење родно одговорног буџетирања 107, који
садржи и примере.
Примери добре праксе на националном и покрајинском нивоу
Повереник за заштиту
равноправности
Примена родне компоненте у целој програмској
Заштитник грађана
структури
Покрајински секретаријат за
омладину и спорт
Усаглашавање надлежности буџетског корисника
Канцеларија за људкса и
са секторским политикама и међународним и
мањинска права
регионалним уговорима
Примери користи од родне анализе: почетак
праћења учешћа предузећа у власништву жена у
Управа за јавне набавке
укупном броју закључених уговора
Активности на подизању свести свести и
оснаживању жена из руралних крајева за учешће у
јавном животу и доношењу одлука на локалном
Заштитник грађана
нивоу у саветима МЗ, јер су препознате као
посебно рањива група

Исто.
СКГО је припремила Модел Плана за поступно увођење родног буџетирања:
www.skgo.org/storage/app/media/uploaded-files/Prilog%20%20model%20Plana%20za%20uvodjenje%20rodno%20odgovornog%20budzetiranja.doc
106
https://www.mfin.gov.rs/wp-content/uploads/2019/10/Plan-uvodjenja-rodno-odgovornog-budzetiranja-za-2021.godinu.pdf
107
https://www.mfin.gov.rs/wp-content/uploads/2019/10/Uputstvo-za-uvodjenje-ROB-za-2021.-godinu.pdf
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Могућност ефективног укључења у РОБ
независних органа
Праћење заступљености жена на руководећим
положајима
Унапређење родно осетљивих података кроз
увећање броја индикатора у оквиру редовних
статистика

Фискални савет
Основна, виша и апелациона
тужилаштва
Републички завод за
статистику

Влада и преко Координационог тело за родну равноправност стимулише родну
равноправност на локалном нивоу тако што је упутило локалним самоуправама у Србији
Јавни позив за доделу годишњег признања за унапређење родне равноправности на
локалном нивоу у 2020. години108.
Примери добре праксе на локалном нивоу109
Формулисање листе могућих уродњених
Министарство финансија и СКГО
циљева и индикатора код неколико програма
Кикинда – 12 програма
Нова Варош – 10 програма
Александровац – 8 програма
Већи број програма обухваћен Планом
Панчево – 7 програма
поступног увођења РОБ-а
Смедерево – 7 програма
Нови Кнежевац – 5 програма
Баточина – 5 програма
Алибунар
Баточина
Блаце
Зајечар
Лајковац
Примена уродњених индикатора са
Апатин
вредностима
Нова Варош
Кикинда
Суботица
Панчево
Александровац
Александровац
Посебна мера која се односи на жене
Нови Кнежевац
Полазећи од укупног броја ЈЛС и податка из табеле – Преглед увођења РОБ у Србији,
јасно је да је око трећина ЈЛС вршила уродњавање циљева и индикатора, али је само петина
108

https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sr/press/vesti/konkurs-za-godishna-priznana-za-unapredene-rodneravnopravnosti-na-lokalu
109
Анализа је урађена на основу буџета за 2020. годину и доступних планова за поступно увођење РОБ-а
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ЈЛС донела План поступног увођења. Проблем је дубљи ако се има у виду да део донетих
планова има значајне недостатке, а да се неки донети делимично примењују:
Недостаци РОБ-а на локалном нивоу
Више пута пролонгиран рок пуне примене
Капацитети ЈЛС у области родне равноправности су недовољни110
Институционални механизми за родну равноправност често су нефункционални
јер немају одговарајуће ресурсе за несметан рад111
Само око трећина ЈЛС има донет План увођења РОБ-а
План одређује корисника који треба да примени РОБ, али не одређује у ком
програму
Код корисника се не повећава број програма у којима се постепено примењује РОБ
Планом обухваћени корисници нису одредили РОБ циљеве и индикаторе
Скроман број индикатора има осим уроњених назива, уродњене вредности
ЈЛС редовно доносе план али га не примењују
Због недовољних резултата примене РОБ-а на локалном нивоу појавили су се
предлози да се унапређење родне равноправности уведе као нова програмска активност
у све програме ЈЛС112. Вероватно је велика жеља да се унапреди РОБ довела до оваквог
предлога који је у супротности са суштином програмског и родног буџетирања.
Свему претходном, потребно је додати да је Република Србија потписала у целости
Агенду одрживог развоја 2030 коју је усвојила Генерална скупштина УН, као наставак
спровођења Миленијумских циљева. Агенда садржи 17 циљева и 169 подциљева одрживог
развоја са фокусом на искорењивање сиромаштва, подизање животног стандарда грађана,
унапређење здравственог и образовног система, родну равноправност, заштиту животне
средине, односно решавање климатских промена. Родно равноправно буџетирање само је
нека од мера које треба да обезбеде инклузиван и правично дистрибуиран раст са крајњим
ефектом на смањење сиромаштва зато је Агендом 2030 успостављен посебан циљ за родну
равноправност.
Одређене циљне вредности, као што је - Осигурати да жене у потпуности и
делотворно учествују и имају једнаке могућности да учествују у руковођењу на свим
нивоима доношења одлука у политичком, привредном и јавном животу (5.5), не захтевају
додатна финансијска средства.
Родно одговорно буџетирање на локалном нивоу, СКГО, „Подршка локалним самоуправама у Србији на
путу ка ЕУ – Друга фаза“, септембар 2018. године.
111
Исто.
112
Препорука из Петог извештаја о напретку у увођењу РОБ у систем планирања јавних финансија у РС у 2019.
години (буџет за 2020. годину).
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ЦИЉ 5: Постићи родну равноправност
5.1 Окончати свуда и све облике дискриминације против жена и девојчица.
5.2 Елиминисати све облике насиља над женама и девојчицама у јавној и приватној сфери,
укључујући трговину људима, односно сексуалну експлоатацију и друге облике
експлоатације.
5.3 Елиминисати све штетне праксе као што су дечији, рани и насилни бракови и
обрезивање женских гениталија.
5.4 Препознати и вредновати неплаћено старање и рад у домаћинству кроз обезбеђивање
јавних услуга, инфраструктуре и политике социјалне заштите те кроз промовисање
заједничке одговорности у домаћинству и породици, на начин који прикладан у
одговарајућој држави.
5.5 Осигурати да жене у потпуности и делотворно учествују и имају једнаке могућности да
учествују у руковођењу на свим нивоима доношења одлука у политичком, привредном и
јавном животу.
5.6 Осигурати универзалну доступност полног и репродуктивног здравља и
репродуктивних права, како је договорено у складу са „Програмом акције Међународне
конференције о становништву и развоју“ и „Пекиншком платформом за акцију“, односно
са документима који су настали као резултат њихових аналитичких конференција.
5.а Спровести реформе како би жене добиле једнака права на економске ресурсе, као и
приступ власништву и контроли над земљиштем и осталим облицима својине,
финансијским услугама, наследству и природним ресурсима, у складу са националним
законима.
5.б Повећати употребу иновативних технологија, посебно информационе и комуникационе
технологије, ради промовисања оснаживања жена.
5.ц Усвојити и оснажити добре политике и извршно законодавство за промовисање родне
равноправности и оснаживања свих жена и девојчица на свим нивоима.

Средство за мерење родне равноправности у Европској унији је - Индекс родне
равноправности113 (користи 31 индикатор), које је у 2020. години у ревизији коју је спровео
Заједнички истраживачки центар Европске комисије препознато као поуздано. Индекс је за
2020. годину114 показао да ће бити потребно више од 60 година да би се постигла родна
113
114

Gender Equality Index
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
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равноправност у ЕУ, с обзиром да је индекс порасто само 4,1 бод од 2010. године и 0,5 поена
од 2017. године (1 бод сваке 2 године).
Индекс је развио Европски институт за родну равноправност115 од 2013. године да
прати и извештава о напретку пружајући свеобухватну меру родне равноправности. На
основу њега видљиве су области у којима је потребно побољшање и на тај начин помаже
креаторе политике да осмисле ефикасније мере родне равноправности. Извештавање о
напретку родне равноправности, као што је то могуће са Индексом, у РС још не
постоји.
На интернет страници Координационог тела за родну равноправност могу се наћи
одређени подаци (родна статистика: демографија, запосленост, руководеће позиције, родно
одговорно буџетирање, док подаци о родној равноправности на локалу још увек не постоје).
Исто тако, као део процеса унапређења родне равноправности, највећи број закона садржи
одредбу: „Сви појмови употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и
женски род лица на која се односе"116. Родно одговорно буџетирање је процес који се не
завршава чак ни променом неравноправног у равноправан положај, чак ни постизањем
једнакости. Ради се о процесу који после тога треба наставити ради одржаја.

115
116

European Institute for Gender Equality.
Закон о социјалној карти.
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Програмско буџетирање ЈЛС
Програмски буџет је после одлагање примене коначно постао законска обавеза у
Србији од 2015. године, на републичком и локалном нивоу. Реформа управљања јавним
финансијама у Србији подразумевала је унапређење буџетског процеса. Програмски буџет
је део унапређења буџетског процеса, који омогућава боље управљање учинком јавне управе
приоритизацијом и оптимизацијом јавне потрошње у функцији привредног раста и развоја.
Методолошка основа програмског буџетирања је Упутство за припрему програмског
буџета117 које је у фебруару 2014. године припремила Радна група Министарства финансија,
и које је у међувремену неколико пута незнатно ажурирано 118. Упутством за израду
програмског буџета дефинисана методологија програмског буџетирања у Србији
подразумева секторски приступ планирању што треба да омогући бољу координацију
заједничког рада Владе РС и кључних актера у оквиру одређеног сектора. Нижи нивои од
сектора су програмске категорије које чине програмску структуру корисника локалног
буџета: програм, програмска активност и пројекат. Методологија прописује два
хијерархијска нивоа за наведене програмске категорије: на вишем нивоу су програми,
а на нижем су програмске активности и пројекти који им припадају:

програм
програмска активност

пројекат

Основне карактеристике програмских категорија су:
Програмске категорије Карактеристике
Кључна надлежност у складу са средњорочним циљевима
Састоји се од програмских активности и/или пројеката
Програм
Његове апропријације везане су за ПА и/или пројекте
Није временски ограничен
Спроводи га један или више корисника
Текућа и уже дефинисана надлежност, чини
функционалну, трошковну и управљачку целину
Програмска активност Мора бити део програма, а у свом саставу не може имати
пројекте
Није временски ограничена
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https://www.mfin.gov.rs/dokumenti/uputstvo-za-izradu-programskog-budzeta/
Најважније измене, за локални ниво, односе се на ажурирање Анекса 5 – Униформни програми програмске
активности ЈЛС, на тај начин што су додата два програма: 16 – Политички систем ЛС и 17 – Енергетска
ефикасност, и промена програмских активности у појединим програмима на начин да су додате нове
програмске активности, а неке постојеће су укинуте.
118
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Програмске категорије Карактеристике
Спроводи је само један корисник. Услед специфичности
ЈЛС више корисника буџета ЈЛС може користити једну
програмску активност у оквиру једног програма
Јасно дефинисан исход
Мора бити део програма
Пројекат
Временски је ограничен
Спроводи га један корисник
Примена програмског буџетирања на локалном нивоу карактерише и Упутством за
израду програмског буџета прописана униформна програмска структура које ЈЛС морају да
се придржавају. Првом верзијом Упутства, односно његовим Анексом 5, утврђено је 15
програма и припадајуће програмске активности, као и могућност додавања програмске
актовносту уз сагласност. Униформност програма и програмских активности је значајно
помагала ЈЛС припрему првих програмских буџета119. Такође, на тај начин је обезбеђено да
ЈЛС могу међусобно да пореде трошкове и квалитет услуга. Са истом сврхом припремљена
је и листа Циљева програма и програмских активности и листа униформних индикатора за
програмску структуру буџета – предлог за градове, општине и градске општине у РС. На тај
начин је ЈЛС олакшан процес увођења програмског буџета, омогућено је боље разумевање,
али је и истакнуто да ЈЛС циљеве утврђују на основу својих планских развојних докумената.
Додатна корист од униформних програма и програмских активности се може остварити
уколико се примене законске могућности о заједничком извршењу одређених послова, које
треба исказати у оквиру униформног програма и програмске активности, ако је стална
надлежност у питању, односно са истом шифром пројекта ако је у питању активност
ограниченог, пројектоног трајања.
Примена програмског буџетирања на локалном нивоу, у тако великом систему, без
адекватне финансијске подршке и обуке за кориснике буџета ЈЛС, није била лака без обзира
на наведене олакшице. СКГО је вршила обуку у три наврата на осам регионалних радионица
током 2014. године. Међутим, крупна промена каква је програмско буџетирање захтева
знатно виши ниво појединачних обука по корисницима, а ЈЛС у Србији је нису добиле ни
по ЈЛС. Са друге стране, било је више донатора који су сарађивали са појединим ЈЛС, а и
СКГО је наставила своју подршку и периоду после 2014. године. У таквом амбијенту, за
почетни период циљан је минимум – испуњење форме: примена програмске класификације
и рекапитулација програмских категорија. У почетним годинама, ЈЛС су имале
својеврсну комбинацију линијског и буџета учинка. Важно запажање током тог процеса
је неопходност учења у ЈЛС о примени „традиционалних“ буџетских класификација.
Суштинска приоритизација и мерење учинка постали су пролонгирани циљеви за касније
фазе примене.
Последично, не чуде запажања СКГО презентована током процеса припреме буџета
за 2021. годину:

119

Хрватска, на пример, није утврдила униформну структуру за ЈЛС што је резултирало неупоредивошћу.
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Део препорука и инструкција СКГО за припрему буџета за 2021. годину
Нису све ЈЛС испоштовале начин приказивања програмских информација кроз
образложење одлуке о буџету
Превелико учешће програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Углавном се поштују називи програма и програмских активности
Неадекватно представљање програмских информација
Нелогично формулисани циљеви, индикатори и циљане вредности
Погрешно сврставање пројеката у програм коме не припадају
Извештај о учинку програма не садржи образложење одступања између одобрених
средстава и извршења буџета
Непридржавања донетог плана поступног увођења родно одговорног буџетирања
Завршни рачун не садржи годишњи извештај о учинку програма
Када је републички ниво у питању, у почетном периоду, такође је фокусирана форма,
а мање суштина. Наиме, у складу са Програмом реформе управљања јавним финансијама за
период 2016-2020. година унапређење програмског буџета праћено је путем показатеља:
Проценат усклађености програмских структура буџетских корисника са Смерницама за
израду програмског буџета.
Проценат усклађености програмских струкгура буџетских корисника
са Смерницама за израду програмског буџета120
2015
2016
2017
2018
82%
85%
87%
Централни ниво
61%
46,5%
61,53%
67,65%
Локални ниво
45,56%
За централни ниво прати се и извештавање о учинку путем показатеља: Проценат
Извештаја о учинку програма припремљених у складу са методологијом, који је за 2019.
годину износио 74%, што је изнад циљане вредности која је износила 72% за ту годину.
У циљу јачања организационе структуре програмског буџета, односно у циљу
обезбеђења континуираног унапређења програмске структуре буџета и механизама који се
односе на методолошки приступ за усклађивање капиталних издатака са процесом израде
буџета, министар финансија образује Савет за унапређење програмске структуре буџета
(члан 112. ЗБС). Неки од задатака овог Савета су: унапређење методологије за припрему
програмског буџета, унапређење методологије за праћење и извештавање о учинку
програма, анализа примене програмског буџета, анализа достављених годишњих и
полугодишњих извештаја о учинку програма, израда смерница и препорука за побољшање
квалитета циљева, индикатора и других програмских информација, оцена и одобравање
достављених измена програмских структура, разматрање и усвајање збирног годишњег и
полугодишњег извештаја о учинку програма, евалуација програма, програмских активности
и пројеката корисника буџетских средстава свих нивоа власти, унапређење процеса
финансијског управљања капиталним издацима корисника буџетских средстава.
120

https://www.mfin.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Izvestaj_2019_final.pdf
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Грађански буџет
Транспарентност буџета и фискална транспарентност, у ширем смислу, све више су
у центру пажње у свету. Опште је прихваћено да су ово кључни инструменти за постизање
доброг управљања, којима се подстичу развој и фискална одрживост. Постоји неколико
инструмената за мерење буџетске транспаретности, од којих је најредовнија и
најобухватнија мера за квалитет буџетског процеса - Индекс отворености буџета (Open
budget index - OBI)121 са напоменом да се Република Србија за 2019. годину налази на 70
месту од 117 земаља122, што је на граници између „ограниченог“ и „минималног“, према
њиховој категоризацији. Негативности укупног утиска више од оцене-индекса утиче
чињеница да је индекс у периоду 2010-2019 смањен са 54 на 40. Од остварених 40 поена у
односу на максималних 100, као највећи напредак наглашено је објављивање грађанског
буџета online. Најлошија оцена добијена је у вези учешћа јавности у креирању буџета, као
додатни показатељ који се прати (2 поена у односу на 14 поена светског просека). Повратком
на оцену 54 уз мале додатке Србија може бити сврстана у категоризацију од 61-80 –
„знатан“. Иначе, највећи измерени индекс од 87 имају Нови Зеланд и Јужна Африка, а прате
их Шведска са 86, Мексико са 82, Бразил и Грузија са 81, што су и једине земље у
категоризацији од 81-100 – „обиман“. Иначе, 72 државе или 62% од испитаних припремају
Грађански буџет. Међутим, интересантно је да је у периоду од 2017. године 24 држава
почело да објављује грађанске буџете, али је истовремено 9 земаља престало.
Индекс прати републички буџет, док Транспарентност Србија користи методологију
за оцењивање и рангирање ЈЛС на основу индека транспарентности – ЛТИ123. Индекс
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https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/saoptenja/11253-srbija-pala-na-listi-indeksaotvorenosti-budzeta
„Индекс отворености буџета је једино светско независно истраживање, упоредних мера за повећање
транспарентности буџета националних влада. Истраживање отворености буџета је једини глобални
независни, упоредни и истраживачки инструмент, заснован на чињеницама, у којем се користе међународно
прихваћени критеријуми за оцену приступа јавности информацијама о буџету, стварним могућностима
јавности да учествује у припреми буџета и улози институција за надзор буџета као што су, у Србији,
Народна скупштина, Државна ревизорска институција и Фискални савет.“
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Open budget survey report 2019, 7th edition: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OpenBudget-Survey-Report-2019.pdf
123
https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/istraivanja-o-korupciji/lti

58

транспарентности локалне самоуправе представља истраживање, оцењивање и рангирање
145 ЈЛС124 (плус 25 градских општина). Рангирање се врши на основу критеријума
транспарентности, одређених путем 95 индикаторских питања.
ОЕЦД Приручник о буџетској транспарентности125 на једном месту обухвата начине
сагледавања транспарентности буџетског процеса међународних институција које чине део
Глобалне фискалне иницијативе Мрежа транспарентности (the Global Initiative of Fiscal
Transparency (GIFT) Network)126. Делови транспарентности објашњењи су у делу 3 –
Буџетски процес, а посебан део – Отвореност и грађански ангажман истиче потребу да се
буџетске информације учине доступним јавности, да подаци буду отворени и да буџет учини
свеобухватнијим. Основни разлог потребе да се буџетске информације учине доступним
јавности је чињеница да су буџетски документи сложени, садрже и преко 100 страница
(буџет РС са образложењем садржи преко 1000 страница) и често су неразумљиви ширем
кругу заинтересованих који нису део уже стручне јавности. Буџетски документи и
информације треба да буду тако израђени да омогуће лак приступ грађанима и
њиховом разумевању током свих фаза буџетског процеса. Уколико се разумеју све
буџетске информације могуће је да дође до реакције и предлога за другачији начин трошења
буџетских средстава. На тај начин допринеће се и повећању квалитета јавне расправе у
скупштинским процедурама усвајања буџета. На крају, долази до повећања поверења у
извршну власт (Влада, односно председник ЈЛС и општинско/градско веће) која троши
„народски“ новац.
Крајем последње деценије 20. века појачана је активност на промовисању јавне
одговорности влада за начин на који троше буџетска средства, коме се додељују, како
подижу порезе и како се задужују. Такве активности се предузимају јер се транспарентније
буџетирање препознаје као значајан фактор развоја и контроле одговорности, и шире,
један од најважнијих начина за буџетску једнакост и развој друштва у целини.
Међутим, до пре неку годину, код нас, али и у свету, потреба да се објасне буџетски
предлози, путем Грађанског буџета127, је важан, али релативно занемарен аспект фискалне
транспарентности о коме је написано врло мало.
Грађански буџет или Грађански водич за буџет је начин да се једноставним,
свакодневним, „народским“ језиком објасни буџетски предлог. Грађански водич
поједностављује и објашњава. Ради се о представљању буџета на начин који има смисла
за грађане и јавност. Грађански буџет је лако разумљив резиме главних
карактеристика буџета128. Треба имати у виду да су грађани превасходно оптерећени
својим свакодневним пословима, породичним активностима и хобијима. Са друге стране,
као порески обвезници, бирачи и учесници у јавном животу, грађани са правом исказују
заинтересованост за друштво, државу и окружење у коме живе. Суд и мишљење грађана о
Број ЈЛС без општина и градова на Косову и Метохији.
http://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/oecd-budget-transparency-toolkit-9789264282070-en.html
126
Тhe International Monetary Fund (IMF), the World Bank Group, the International Budget Partnership (IBP), the
International Federation of Accountants (IFAC), and the Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)
Program
127
У литератури и пракси сусрећће се неколико назива, али најчешћи су: Грађански буџет и Грађански водич
за буџет. У даљој елаборацији биће употребљавани као синоними.
128
Journal on Budgeting, Volume 2010/2, OECD, 2010.
124
125
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буџету зависе од информација које имају. Улога власти је да пружи благовремене, тачне и
довољне информације о буџету и на тај начин омогући својим суграђанима информисано
расуђивање, информисано одлучивање о буџету. Грађани, као и сваки други доносилац
одлуке, може имати став о неком питању са или без информација, али је велика вероватноћа
негативног става уколико су информације недовољне.
Представљање кључних буџетских информација на јасан начин је срж буџетске
транспарентности. Одакле долази новац и можда још важније, где новац иде и у које сврхе,
интересује јавност, цивилно друштво и све заинтересована стране. Акти о буџету морају да
испоштују форму прописану ЗБС, и то да се буџет састоји од општег дела, посебног дела и
извршења буџета, као и да образложење мора да садржи програмске информације. На
пример грађани вероватно не знају да расходи и издаци исказани у табеларном прегледу
првих чланова акта о буџету чине збир износа исказаних у посебном делу буџета.
Истовремено, другачијим приказом прихода или расхода, грађанима је јасније да је на
примеру пореза на додату вредност то најиздашнији порез или да се највише средстава
троши на опште јавне услуге.
Слика 1 – Одакле долази новац

Извор: Буџет града Београда за 2020. годину

Извор: Водич кроз буџет РС 2014

Слика 2 – Где новац иде
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Извор: Водич кроз буџет РС 2014
годину

Извор: Буџет града Београда за 2020.

У Републици Србији појам грађанског буџета није законски регулисан. Полазећи од
значаја унапређења транспарентности Стратегијом реформе јавне управе 2014-2020129,
односно Акционим планом за спровођење Стратегије за период 2015-2017. година130 под
мером 5.1: Унапређење услова за учешће заинтересоване јавности у раду јавне управе уз
повећање доступности информација о раду јавне управе и јавним финансијама, планирана
је активност, у оквиру резултата 5.1.1 Све информације о раду јавне управе (број запослених,
финансије, активности) су доступне на Интернету и представљене у уједначеној форми, која
је гласила:
„3. Јавно објављивање грађанског буџета Републике Србије и локалних самоуправа и
извештаја о извршењу буџета које министар, односно орган управе јединице локалне
самоуправе надлежан за послове финансија, доставља најмање два пута годишње Влади,
односно надлежном органу јединице локалне самоуправе, ради разматрања и доношења и
достављања истих Народној скупштини, односно скупштини локалне самоуправе (АП
ОГП131)“ Наведени акциони план је акт у којем је наведен појам грађанског буџета.

Грађански буџет лако разумљивим језиком објашњава на који начин и у које сврхе се користе
јавни ресурси да би се задовољиле јавне потребе грађана. Грађански буџет као једноставан
приказ буџета државе или општине/града има циљ да допринесе информисаности грађана и
повећаном учешћу грађана у дефинисању буџетских приоритета, као и у планирању, расподели
129
„Службени гласник РС“, бр. 9/14, 41/14 – исправка и 54/18
130и трошењу буџетских средстава
131

http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/AP_PAR_final_version-2015-2017.pdf?script=lat
Акциони план за партнерство за отворену управу– Open Government Partnership
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Рок за реализацију активности био је 2. квартал 2016. године и иако није утврђен
индикатор за праћење реализације у извештају о реализацији акционог плана за трогодишњи
период (2015-2017) у оквиру посебног циља 5 - Повећање партиципације грађана132,
транспарентности, унапређење етичких стандарда и одговорности у обављању послова јавне
управе наведено је да је Министарство финансија објавило грађански буџет за 2017. и 2018.
годину, као и да без обзира што не постоји обавеза објављивања одређни број ЈЛС је
објавило на својим интернет страницама грађански буџет 133.
Из извештаја о индексу транспарентности - ЛТИ за 2020. годину може се видети
напредак, с обзиром да је половина ЈЛС објавила „грађански буџет“ и то је оцењено
као највећи напредак у свим посматраним областима. Наглашено је да је грађански
буџет објављен на 90 сајтова (од укупно 170 ЈЛС са градским општинама), док је пре четири
године то учинило само њих шест, а у 2019. години њих 60.
Министарство финансија редовно објављује грађански буџет на својој интернет
страници134, а користили су и видео презентације135. Увидом у грађанске буџете ЈЛС и
грађански буџет РС, односно грађански водич кроз буџет, може се закључити да се раде уз
помоћ консултаната136 (док је Стална конференција градова и општина израдила грађански
водич кроз нацрт одлуке о буџету137, грађански водич кроз буџет општине138/града, као и
грађански водич кроз одлуку о завршном рачуну.139
Слика 3 – Сличности и разлике садржаја грађанског водича кроз буџет РС и ЈЛС

Наглашено је да је партиципација грађана унета као део формулације посебног циља на предлог
организација цивилног друштва које су укључене у процес израде АП РЈУ
133
http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/PAR_Izvestaj_2018.pdf?script=lat
134
https://www.mfin.gov.rs/tip-dokumenta/gradjanski-budzet/
135
https://www.youtube.com/watch?v=7_cunTdN4Xw
136
Немачка развојна сарадња Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за буџет РС
137
http://www.skgo.org/strane/225
132

138

http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/157/555/848/1575558480_5.%20Gradjanski%20vodic%20kroz%20
Odluku%20o%20budzetu%20opstine.zip
139

http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/157/555/852/1575558529_6.%20Gradjanski%20vodic%20kroz%20
Odluku%20o%20zavrsnom%20racunu.zip
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Извор: Грађански водич кроз буџет РС

Извор: Грађански водич кроз одлуку о буџету ЈЛС

ОЕЦД - Приручник о информисању, консултацијама и учешћу јавности у доношењу
политика140 упућује на три облика интеракције између влада и грађана, и то:
информисање, консултације и учешће. Односно, у првом кораку владе пружају
информације грађанима, као што је објављивање грађанских буџета. У другом кораку, владе
се консултују са грађанима на пример кроз организовање јавних расправа и кроз примање
евентуалних повратних информација о буџету. Трећи корак је надоградња прва два и
подразумева активну укљученост грађана у управљање процеса доношења одлука и
политика.
Потписивањем Европске повеље о локалној самоуправи Савета Европе и приступањем
Додатном протоколу Европској повељи о локалној самоуправи, РС гарантује учешће
грађана у пословима ЈЛС. У вези са тим изменом Закона о локалној самоуправи 141 уведена
је обавезност поступка јавне расправе приликом припреме статута, буџета, и то у делу
планирања инвестиција (са применом почев од припреме одлуке о буџету за 2019. годину),
стратегије развоја, утврђивање стопе изворних прихода, просторних и урбанистичких
планова и друго. Према индексу – ЛТИ за 2020. годину, новоуведена обавеза организовања
јавних расправа о одређеним питањима буџета и обавезама резултирала је организовањем
таквих консултација у 77% ЈЛС. Стална конференција градова и општина на својој интернет
страници објавила је Образац за предлагање идеје пројекта од стране заинтересоване
јавности142 и образац за Извештај о процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету143.
Учешће заинтересованих страна у поступку доношења докумената јавних политика
поменуто је у поглављу – Буџетски процес, а овде је важно напоменути да је Законом о
140
141

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/citizens-as-partners_9789264195578-en
Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/18).

142

http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/157/555/816/1575558160_1.%20Obrazac%20za%20predlaganje%2
0ideje%20projekta%20od%20strane%20zainteresovane%20javnosti.docx
143

http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/157/555/838/1575558381_3.%20Izvestaj%20o%20procesu%20javn
e%20rasprave%20o%20Nacrtu%20odluke%20o%20budzetu.zip
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планском систему РС омогућено грађанима да сами иницирају израду, усвајање или измену
докумената јавних политика кроз упућивање иницијативе надлежном предлагачу и
експлицитно је предвиђена могућност укључивања заинтересованих страна које су
учествовале у консултацијама у рад радне групе за израду документа јавне политике144.
Додатно, учешће заинтересованих страна прати се и кроз реализацију Акционог плана за
спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС за период 2018-2020.145
Веома користан приступ одређеним информацијама о ЈЛС, могућ је на Аналитичком
сервису за ЈЛС146, који је израђен уз сарадњу са Пројектом Швајцарске агенције за развој и
сарадњу (SDC) „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе реформа локалне самоуправе 2016-2019”.
Даљим унапређењем транспарентности РС ће бити у корак и са испуњењем циља
Агенда 2030, и то циља 16: Постизање мирољубивих и инклузивних друштава и владавине
права и изградња одговорних институција и његовог потциља: 16.7 Осигурати одговорно,
инклузивно, партиципативно и репрезентативно доношење одлука на свим нивоима.

Препоруке
Препоруке за унапређење правног оквира
Срж реформе свих система које карактерише владавина права је промена прописа.
Финансијски правни оквир, уосталом као укупни правни оквир пословања ЈЛС, може се
оценити као недовршен јер недостају закони и подзаконска акта који треба да уреде
Чл. 30. и 35.
http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/AP-OGP-2018%E2%80%932020..pdf?script=lat
146
https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/
144
145
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отворена питања као што је на пример, питање буџетског рачуноводства. Осим доношења
нових прописа идентификована је потреба измене и допуне постојећих финансијских
прописа. На пример, Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану
за буџетски систем препознаје програмску класификацију као једну од буџетских
класификација, међутим, не садржи шифре – конта за програмске категорије. Такође, исти
правилник је у колизији са Упутством за израду програмског буџета, по питању
програмских категорија. Слична потреба је постојала код Правилника о начину и поступку
обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Службени гласник
РС“, бр. 96/2017 и 68/2019), али су измене и допуне извршене током 2020. године омогућиле
праћење извршења расхода и издатака по програмској класификацији.
Правци дотеривања правног оквира у будућем периоду су његово употпуњење и
стабилизација фискалних, финансијских и буџетских односа централне и локалне власти.
Правни оквир, односно прописи који га чине, детерминишу фискално стање ЈЛС, али
заједно са вољом и способностима политичког руководства ЈЛС да их примењују и поштују,
која чини део институционалног оквира
Препоруке за унапређење буџетског процеса
Буџетски процес се одвија по прописаном буџетском календару који се разликује за
републички и локални ниво. Осим објектиних и нужних разлика које проистичу из
различите улоге и надлежности и из чињенице да централни ниво даје упутство локалном,
разлика је у активностима током прве половине године. На републичком нивоу врши се
приоитизација одређивањем ПОФ-ова – приоритетних области финансирања. На локалном
нивоу нису прописане, односно нису законом обавезне такве активности147. Нерегулисаност
прописима на националном нивоу доводи до различитог поступања на локалном. Иако,
релативно мали део буџета, представља маргину која преостаје за инвестиционо развојне и
друге пројекте о којима дискреционо одлучује руководство ЈЛС 148, пожељно је утврдити
активности и крајње рокове за њихово предузимање. Последично, дешава се да стручне
буџетске службе морају иницирати одлучивање о приоритетима, па одлуке закасне или нису
формализоване. Без прописаног поступка, службе буџета не добијају формалне одлуке, или
одлуке садрже приоритете које су изнад приходних могућности буџета.
ЗФЛС је од доношења до данас неколико пута доживео измене и допуне, чак и током
друге половине текуће буџетске године, али и суспензије. Предвидивост буџетског процеса

Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији
капиталних пројеката („Службени гласник РС“, број 63/2017), је прописивала обавезу: „Овлашћени предлагачи
локалне власти у року из става 1. овог члана достављају локалном органу управе надлежном за финансије
предлоге капиталних пројеката који ће бити укључени у план јавних инвестиција локалне власти за буџетску
и наредне две фискалне године, чији нацрт усваја надлежни колективни извршни орган локалне власти, до 15.
јуна текуће године“, међутим, доношењем тренутно важеће Уредбе о управљању капиталним пројектима,
"Службени гласник РС", број 51/2019, ова одредба је престала да важи.
148
Детаљно објашњено у тачки 4. Буџетски процес.
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захтева пуну примену без измена и суспензија, или, бар, са изменама са одложеним роком
примене.
Препоруке за унапређење буџетског процеса
Употпунити локални буџетски календар обухватом прве половине године
Пуна примена ЗФЛС без измена и суспензија
Информациони систем за припрему и извршење буџета применити и на локални ниво
Поштовање буџетског календара
Поштовање рокова за доставу предлога финансијских планова од стране буџетских
корисника
Организовати инструктивне састанке са буџетским корисницима о начину планирања
појединих категорија расхода у фази припреме предлога финансијских планова
Повећати знање о „традиционалним“ буџетским класификацијама на локалном нивоу
Припрема и редовно одржавање обука запослених за рад на пословима локалних
јавних финансија од стране Министарства финансија
Побољшати структуру расхода и издатака буџета ЈЛС смањењем текућих расхода
(потрошње), уз пораст капиталних издатака
Поштовати прописани садржај у припреми Упутства за припрему буџета локалне
власти (члан 40. ЗБС)
По потреби дати писане коментаре на предлог финансијског плана
Унапредити планирање извршења буџета (ликвидности) на локалном нивоу
Унапредити процес преузимања обавеза на локалном нивоу
У информациони систем извршења буџета ЈЛС унети квоте и инсистирати на
њиховом поштовању
Доставу и пријем буџетских аката формализовати и вршти преко писарнице, односно
званичне електронске поште
Припремити промотивне буџетске материјале као што је видео објашњење: Буџет
Републике Србије за 2020. годину149
Ојачати службу буџетске инспекције Министарства финансија која у реалном
времену помаже примену контролних поступака
Корисници буџета РС користе софтвер за припрему и извршење буџета који је
свеобухватан и омогућује примену свих буџетских процедура. Препоручује се, у складу са

149

https://www.youtube.com/watch?v=7_cunTdN4Xw
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финансијским и другим могућностима, примена истог или сличног софтвера и на локалном
нивоу.
Прописани буџетски календар често није поштован. Последица је смањење времена
које закон, односно одлука о буџету проводи у скупштини. Квалитет буџетског процеса,
између осталог, мери се временом које буџет проведе у надлежности посланика, односно
одборника. Значи, осим што би поштовање буџетског календара представљало поштовање
закона, представљало би и квалитативно побољшање буџетског процеса.
Примере непоштовања буџетског календара налазимо у свакој фази буџетског
процеса. Један од примера, на локалном нивоу, је непоштовање рокова за доставу предлога
финансијских планова од стране буџетских корисника. Овај пример је интересантан, јер
буџетски корисници желе средства из буџета али нису спремни ни да доставе предлоге тих
средстава у прописаним роковима. Један од могућих начина превазилажења овог проблема
је организовати инструктивне састанке са буџетским корисницима о начину планирања
појединих категорија расхода у фази припреме предлога финансијских планова.
Процес увођења програмског буџета суочио је буџетске кориснике и буџетске
стручне службе са изазовом примене програмске класификације и овладавања програмском
методологијом. Тај процес још увек траје и тек треба достићи пун обим примене и ефеката
програмског буџетирања. Међутим, током обука за програмски буџет идентификована је
потреба повећања нивоа знања буџетских служби и буџетских корисника, на локалном
нивоу, о „традиционалним“ буџетским класификацијама. Обуке треба централизовано
припремати и организовати.
Побољшање структуре расхода и издатака буџета ЈЛС, али и РС, смањењем текућих
расхода (потрошње), уз пораст капиталних издатака је стални циљ ради квалитативног
побољшања буџетске потрошње и доприноса економском расту и развоју и БДП.
Увидом у велики број Упутстава за припрему буџета локалне власти уочено је да
одступају од садржаја прописаног чланом 40. ЗБС чија је обавезност примене под
прекршајима, те се препоручује ЈЛС да поштују прописану садржину упутства.
Унапређење фазе извршења буџета допринело би побољшању финансијске
дисциплине и одговорности. Полазећи од локалних пракси највећи простор за унапређење
је у процедурама планирања ликвидности, квота и преузимања обавеза.
Стална реформска усаглашавања буџетског процеса, осим побољшања, имају за
последицу смањење значаја буџетске инспекције Министарства финаснија која у реалном
времену идентификује проблеме у буџетском процесу и налаже одговорним лицима мере
које морају предузети за отклањање пропуста.
Препоруке за РОБ
У циљу унапређење родне равноправности, као први корак ка унапређењу родне
равноправности је израда квалитетне родне анализе и по потреби, одржавање обука о родној
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равноправности за ЈЛС. Ово посебно из разлога што циклус родног буџетирања почиње од
креирања јавних политика, њиховог спровођења, извештавања и оцене успешности од
стране екстерне ревизије. Како је очигледно још увек присутно недовољно разумевање
родног буџетирања препоручујемо корисне публикације150 о оквиру родног буџетирања
http://www.oecd.org/gov/budgeting/Gender-Budgeting-Highlights.pdf
и дизајнирању и имплементацији родног буџетирања
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/designing-and-implementing-gender-budgeting-apath-to-action_689198fa-en.

Препоруке за РОБ
Општа препорука:
приликом спровођења реформских активности потребно је одредити редослед
спровођења и то по приоритету, на начин сагледавања да ли неке реформске мере
представљају технички предуслов за спровођење других мера
Престати са вишеструко понављаном праксом одлагања примене јер се тиме шаље
порука да се можда никад неће ни увести, или, и ако некад буде пуна примена ради се о
неважној иницијатив
Донети акт, Правилник или Упутство о РОБ-у, којим би се прописала методологија, са
препорукама, примерима уродњених циљева, индикатора и вредности
Јачати организациону основу за примену РОБ-а
Јачање организације за спровођење родних политика треба да обухвати успостављање
комуникационих механизама и координације између службе која се бави родном
равноправношћуи осталих органа, служби и буџетских корисника
Институционални механизми за родну равноправност треба да су лоцирани у
извршној власти, чиме добијају капацитете за спровођење политика родне
равноправности
Јачати институционалну прихваћеност, али и укљученост медија и цивилног сектора
Свакој иницијативи је потребан почетни успех, али и наставак промоције у
постпочетном периоду, што је случај и са РОБ иницијативом. Предлаже се промоција
примера добре праксе
Размена знања и међусобног учења о РОБ-у
Унапређење знања за израду родних анализа
РОБ је нова иницијатива и захтева процесну примену, али треба јасно нагласити да није
довољан ниво уродњавање циљева и индикатора, већ да је неопходно продубљивање
знања и процедура
150
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Препоруке за РОБ
Применити РОБ на целу програмску структуру буџетског корисника обухваћеног
планом, а у годинама пуне примене на целу програмску структуру свих буџетских
корисника
Повећати број РОБ циљева у правцу реструктурирања прихода и расхода, односно
определити веће апропријације за родну равноправност
Оснажити и охрабрити све друштвене актере за интензивно укључење у дијалог о РОБ-у
Применити РОБ на приходну страну буџета
Применити РОБ и на остале буџетске класификације, а не само на програмску
ЈЛС у Упутству за припрему буџета даје детаљну инструкцију о начину исказивања
родне анализе програмске структуре буџетског корисника
Формулисати РОБ циљеве и припадајуће индикаторе уважавајући локалне
карактеристике. Циљеви и индикатори могу бити слични, чак исти за више ЈЛС али
вредности морају одговарати локалним планским документима, ситуационим условима и
специфичностима
Формулисање посебног циља за жене или мушкарце
Истицање родне димензије у обављању послова из надлежности ЈЛС
Приоритизацију буџетских средстава вршити, између осталог, и према резултатима
родне анализе са циљем да се буџетске апропријације доделе тамо где ће се остварити
највећи помак у отклањању неједнакости – најтрансформативнији циљ
Родне апропријације треба да су намењене деловању што ближе узроку проблема,
узроку неједнакости, наравно у оквиру надлежности буџетског корисника јер за то
једино имају правну основу финансирања
Унапредити извештавање о учинку на унапређењу родне равноправности ради
испуњења законске обавез и ради стварања аналитичке основе за истраживање ефеката
буџетске потрошње на утврђене родне циљеве
Примпремати промотивне материјале као што су РОБ памфлет151 и РОБ филим „Људи у
центру буџета“152

Препоруке за унапређење Грађанског водича за буџет
Елаборација Грађанског буџета треба да одговори на следећа питања: Да ли треба
припремати Грађански буџет? Ако је одговор да, намећу се питања: ко га припрема? шта
треба да садржи? који обим је оптималан? за коју фазу буџетског процеса се припрема, да
ли за фазу припреме и доношења буџета и/или за фазу извештавања? Отворено је и питање

151
152

https://rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2020-10/ROB%20pamflet%202017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yb44hG-Btkg
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најбољег начина пријемчивости за грађане и друге заинтересоване групе, као што су медији
и организације грађанског друштва.
Припрема Грађанског водича за буџет је у обостраном интересу власти и
грађана. За власт ово је прилика да комуницира са својим грађанима, а политичком делу
власти, са бирачима. Без иницијативе представника власти да, објективно тешко разумљиву,
буџетску терминологију „распакују“ и буџет, односно своје намере и политике, приближе
грађанима, овај посао је препуштен медијима и цивилном друштву. Прерадом буџетских
информација у разумљивију форму, ствара се реалније сагледавање буџета од стране
грађана, а тиме и веће прихватање одлука власти. Извршна власт треба да припрема водич,
јер је логично да влада објасни свој буџет. Уосталом, власт је одговорна да јавно објасни
како прикупља новац грађана и како га троши. За грађане је водич прилика да се сазнају,
на прихватљивији начин, шта се намерава са њиховим новцем, која јавна добра и услуге и
на ком нивоу могу очекивати.
Пожељне особине Грађанског водича за буџет су да буде објективан и технички
документ, а не средство за политичку пропаганду. Ако извршна власт врши припрему,
односно запослени у служби буџета вероватно се добија објективан документ, лишен
политичког популизма. Али, упитно је колико су запослени у служби буџета спремни и
способни да се одрекну своје стучно-буџетске, оперативно-техничке терминологије.
Грађански водич треба стандардизовати ради задовољења захтева да је: објективан,
релевантан, поуздан, благовремен, лак за разумевање, али и потребе за помирењем
супротног захтева – свеобухватан али не и обиман. У фокусу Грађанског буџета су
буџетски циљеви и садржина, а не буџетски процес и форма акта. Као буџетски резиме,
грађански водич треба да представи суштину буџета. Водич треба да садржи кратак
преглед, прихватљиво је и у облику слике, буџетског процеса са фазама и календаром. Исто
тако, као и сам буџет, и водич треба да садржи приказ прихода, у скраћеној верзији, по
могућству са трендовима ради уверења јавности у реалност пројекције. Обавезан део водича
је пригодан приказ структуре потрошње. Ово питање је изазовно, јер се потрошња може
приказати на неколико начина и према неколико буџетских класификација. Свакако је
важно укључити и информације о задужености, односно нивоу јавног дуга. Са друге стране,
садржина и обим грађанског буџета зависе од ситуационих услова државе, односно локалне
самоуправе за коју се припрема. Од средине до средине, разликује се ниво познавања
буџетског процеса, општих знања и карактеристика, укљученост медија и удружења. Можда
је та разноликост, уз недавни зачетак иницијативе грађанског буџета, и узрок веома
различитог садржаја од државе до државе.
Као што је речено, буџетски циклус садржи четири основне фазе: припрему,
доношење, извршење и извештавање. Најчешћа пракса је да се припрема Водич за грађански
буџет о усвојеном, донетом буџету и то истовремено са његовим објављивањем. Међутим,
препоручује се, као најбоља пракса да се објављује неколико водича у различитим
фазама буџетског процеса. Први за нацрт буџета у фази припреме и доношења. Други за
донети буџет на крају фазе доношења, а пре почетка фазе извршења буџета. Трећи за
завршни рачун, у фази извештавања. Полазећи од ових позитивних препорука СКГО, је
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израдила моделе три водича за грађански буџет за наведене фазе са упутством за израду,
помоћним документом и самим водичем153.

Грађански водич за буџет
Фаза буџетског циклуса

Врста грађанског водича

Припрема буџета

Грађански водич кроз нацрт буџета

Доношење буџета

Грађански водич кроз буџет

Извештавање

Грађански водич о завршном рачуну

Препоруке за повећање транспарентности кроз објављивање водича за буџет
и завршни рачун
Законски регулисати обавезе објављивања грађанског водича за буџет и посебно за
завршни рачун за све нивое власти, и у разумном року од доношења акта о буџету,
односно завршног рачуна
Уредити методологију садржаја водича за све нивое власти (која би упућивала, на
пример, на коришћење што више табеларног, јасног прегледа у формату који је доследан
из године у годину, што већег коришћења графикона прилагођених кориснику, јасног
језика, разумљивог за различите старосне и професионалне групе итд.)
Упутити са централног нивоа власти препоруку ЈЛС за посебан линк ка буџету који
би садржао на једном месту све информације о буџету и финансијским извештајима (као
на пример Апатин154 или Врњачка Бања155)
Поред већ наведених приручника, за боље разумевање препоручујемо корисницима
овог приручника да се упознају и са Грађанским водичем за буџет156 израђен од стране
International Budget Partnership (IBP) и ОЕЦД Најбоље праксе у области буџетске
транспарентности157.

153

www.skgo.org/storage/app/uploads/public/157/555/823/1575558238_2.%20Gradjanski%20vodic%20kroz%20Na
crt%20odluke%20o%20budzetu.zip
www.skgo.org/storage/app/media/uploadedfiles/Gradjanski%20vodic%20kroz%20Odluku%20o%20budzetu%20OPSTINE.zip
www.skgo.org/storage/app/uploads/public/157/555/852/1575558529_6.%20Gradjanski%20vodic%20kroz%20Odluk
u%20o%20zavrsnom%20racunu.zip
154
http://www.soapatin.org/budzet
155
http://vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/budzet
156
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Citizen-Budget-Guide.pdf
157
https://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf
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Као што је већ поменуто, ЈЛС имају обавезу укључивања грађана у процес доношења
одлуке о буџету, док за централни ниво државе напомињемо да је новим Програмом
реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2026, у чију радну верзију је тим
имао увид, планирано у оквиру активности које ће спроводити Народна скупштина, преко
Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, да се у
наредном периоду организује јавна саслушања поводом представљања предлога
закона о буџету и предлога закона о завршном рачуну буџета РС. На овај начин, јавност
би имала прилику да по први пут узме учешћа у дискусији и пружи своје сугестије, и
предлоге при изради закона о буџету, док би, са друге стране, имала бољи увид у то на који
начин су потрошена буџетска средства у току године када дође тренутак да се усвоји
завршни рачун.
Како у овој области нема још увек довољно искуства у овом тренутку могуће је предложити
да је потребно након периода од три године и практичне примене урадити анализу „корака
комуникације“ за оба нивоа власти. Након урађене анализе, уколико ефекти буду
задовољавајући предлажемо да се учешће грађана у поступак доношења закона о буџету РС
законски регулише, и да се за оба нивоа власти пропише јавно слушања о завршним
рачунима. Том приликом, посебно треба сагледати аспект ефикасности и ефективности
организације учешћа, посебно имајући у виду обавезу финансирања Уставом и законом
прописаних надлежности.
Препоруке за повећање учешћа јавности у буџетском процесу
Последњих десетак година прописи у Републици Србији значајно су унапређени у
правцу учешћа јавности у буџетском процесу. Са друге стране, још увек постоји простор за
унапређење нормативе, али и поступања. У том циљу неки од препоручених облика
укључења јавности у буџетски процес су:

Фаза буџетског
циклуса

Припрема
буџета

Облици укључења јавности
Фискална стратегија
Буџетско писмо
Грађански водич за нацрт буџета
Јавна расправа о буџетским приоритетима
Анкетни листићи
Буџетски форуми
Округли буџетски столови
Састанци са грађанима у МЗ
Састанци са одборницима
Састанци са одборницима

Званична интернет
презентација,
буџетски портал
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Фаза буџетског
циклуса
Доношење
буџета

Облици укључења јавности
Грађански водич за нацрт буџета

Званична интернет
презентација,
буџетски портал158

Јавна расправа
Преглед капиталних пројеката
Извештај о тренутном - месечном извршењу

Извршење
буџета

Извештај о тренутном - месечном извршењу
Информације о спроведеним јавним
набавкама са уговорима и пратећом
документацијом
Извештај о примљеним донацијама
Извештај о коришћењу текуће и сталне
буџетске резерве
Финансијски планови буџетских корисника

Званична интернет
презентација,
буџетски портал

Периодични извештаји о извршењу

Извештавање

Извештаји о учинку програма за првих шест
месеци
Извештаји о учинку програма
Извештаји о учинку РОБ
Грађански водич о завршном рачуну
Ревизорски извештај

Званична интернет
презентација,
буџетски портал

Део препоручених облика укључења јавности у буџетски процес су у широкој и
интензивној примени код буџетских корисника на централном и локалном нивоу, као што
је случај са припремом и објављивањем Фискалне стратегије. Ипак, потребно је истаћи да
је тај облик информисања јавности својеврсним извештајем пре буџета о параметрима
фискалне политике веома важан за квалитет буџетског процеса.
Осим фискалне стратегије, за фазу припреме буџета препоручује се и буџетско
писмо, које на локалном нивоу припрема председник општине/градоначелник, са сврхом
обавештења грађанства о почетку буџетске кампање и позива да се узме активно учешће
ради боље приоритизације ограничених буџетских средстава.
На званичним интернет презентацијама и буџетским порталима могу се иницирати
буџетски форуми, као својеврсна прилика за дијалог грађана о буџетском процесу
генерално, али и о конкретним пројектима.

158

http://109.92.20.178/bportal/client/dashboard
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Округли буџетски столови су фокусирани састанци, или телевизијске и радио
емисије са стручњацима у појединим областима/надлежностима централне и локалне
власти. Предност округлих буџетских столова је фокусираност на једну тему, на пример:
предшколско образовање, предузетништво, привредни развој, пољопривреда и друге.
Предност је и у мањем броју учесника, стручњака и запослених, из једне области о којој се
разговара. Маеи број учесника омогућава дијалог, односно размену мишљења и аргумената.
Време излагања није ограничено на једно излагање од пар минута као што је то случај са
јавном расправом.
Састанци са грађанима у МЗ је честа локална пракса. Овај облик учешћа јавности
је најнепосреднији, разговорала се директно. Руководство ЈЛС и доносиоци одлука су
присутни на састанку и грађани им се непосредно обраћају. Чест недостатак је да на ове
састанке позивају само чланови политичких партија, или се само они одазивају позиву.
Одржавање састанака са одборницима, овде је предложен као посебан облик
укључења јавности, али је основна идеја да се одборницима као представницима грађана,
који одлучују о предлогу одлуке о буџету, омогући учешће у буџетском процесу и у фази
припреме буџета. Одборници свакако могу путем амандмана предлагати измене предлога
буџета, али је то ограниченија могућност утицаја од непосредног укључења у припрему
нацрта. Одборници свакако учествују састанцима у месним заједницама, али могу узети
учешће и у другим облицима укључења јаваности у буџетски процес који су већ наведени.
Једно од најотворенијих питања локалног буџетског процеса је улога одборника у истом.
Често се разговара о укључењу јавности и цивилног сектора у припрему, доношење и
извршење буџета, а не спомиње се недовољна и закаснела укљученост одборника.
Осим наведених облика у пракси се примењују Грађански водич кроз нацрт буџета,
јавна расправа о буџетским приоритетима и анкетни листићи/упитници.
Могући облици укључења јавности који се препоручују за фазу доношења
буџета су израда Грађанског водича кроз буџет, јавна расправа и састанци са одборницима.
Јавна расправа у овој фази, може бити одређена као завршна. Наиме, пре непосредног
доношења буџета, на јавној расправи се грађанима може дати повратна информација о
прихваћеним предлозима са прве јавне расправе, као и информација зашто неки предлози
нису прихваћени. Грађански водич у овој фази је једноставнија и мање техничка верзија
усвојеног буџета, дизајнирана да јавности пренесе кључне информације.
За квалитет буџетског процеса, једно од важнијих питања, а у транзиционим
системима и најважније, је интензивно информисање јавности о извршењу буџета.
Препоручени облици информисања јавности су структуирани на начин да дају слику у вези
најважнијих питања: извршење (дневно, месечно), преглед спровођења капиталних
пројеката и извештај о јавном дугу. Извршење даје одговор на динамику реализације
усвојеног плана и да ли има одступања, ондносно фаворизовања или занемаривања
појединих буџетских корисника. Ови извештаји информишу и о реалности буџетских
пројекција. Преглед реализације капиталних пројеката је важно питање јер се ради о
доприносу буџета економском и укупном развоју. Са друге стране, ниво јавног дуга је увек
критично питање, за оба нивоа власти. Извештај треба да садржи информацију о кредитима
узетим у току извештајног периода, али и стање дуга на крају периода, однонсно на дан
извештавања. Јавним набавкама се преузима највећи део обавеза и коруптивни потенцијал
је највећи, због тога се препоручује обелодањивање свих уговора са пратећом
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документацијом. Ова препорука је нарочито спроводива на локалном нивоу јер не задире у
државне тајне и питање безбедности159. Извештаји о примљеним донацијама и
коришћењу текуће и сталне буџетске резерве су саставни делови годишњег финансијског
извештаја, али овим се охрабрују буџетски службеници да и у току године, у реалном
времену информишу јавност путем сајта или буџетског поратала. Периодични извештаји
о извршењу, нарочито шестомесечни и деветомесечни, често се могу наћи на сајтовима
ЈЛС. Проблем који треба решавати је закаснелост, и потреба да се и други периоди обухвате:
месец и тромесечје, на пример. Извештаји о учинку програма за првих шест месеци,
буџетски корисници треба да доставе уз предлог финансијског плана. Пошто су извештаји
већ урађени, могу се учинити доступни јавности.
За фазу извештавања и квалитет њене јавности важно је припремати и
објављивати извештаје о учинку програма и РОБ-у, Грађански водич крзо завршни
рачун и ревизорски изветшај.
Пракса која се препоручује је примена неколико облика укључења јавности, као
и институционализација разговора, односно њихова редовност. Интерактивност може
бити подстакнута и увођењем секције „буџетска питања и одговори“ Исто тако, треба
уложити већи труд у квалитет података и извештаја, анимирати већи број запослених и
руководилаца у јавном сектору да користе тако доступне податке.
Широка доступност буџетских података треба да подстакне потенцијално нове
употребе буџетских података чиме се ослобађа њихова аналитичка моћ.
Укљученост је претпоставка прихваћености. Предности јавног буџетског процеса су
да добија на демократичности, јер се грађани непосредно изјашњавају о приоритетима и
добијају на увид како се планира употреба њиховог новца.
Примена наведених облика укључења јавности у буџетски процес треба да подстакне
расправу о стању у јавним финансијама и на тај начин повећа ниво јавног разумевања и
ширег, друштвеног, доприноса. Закон о буџетском систему дефинише опште принципе
одговорног фискалног управљања, од којих је један: „принцип транспарентности
подразумева да су јасно утврђени и дефинисани задаци и одговорности различитих
државних органа, односно органа локалне власти и функционера у вези са управљањем
фискалном политиком; да су обезбеђене ажурне финансијске и нефинансијске информације
које се односе на управљање фискалном политиком, да су доступне како би се омогућила
делотворна јавна провера вођења фискалне политике и стања јавних финансија; да они који
су одговорни за објављивање таквих информација те информације не ускраћују, осим ако
би њихово објављивање нанело значајну штету националној безбедности, одбрани или
међународним односима Републике Србије.“
Ради поспешивања веће буџетске отворености ЈЛС сврсисходно је упутити са
централног нивоа власти препоруку ЈЛС за посебан линк ка буџету који би садржао
на једном месту све информације о буџету и финансијским извештајима, а у вези са
Уредбом о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа („Службени
гласник РС“, бр. 104/18), којом је прописано да садржај веб презентације треба да буде
садржан од јасних логичких целина, које треба да обухвате податке и информације, настале
у раду органа и у машински читљивом облику.
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Постоје примери да се отварање понуда у поступку јавне набавке одвија пред камерама.
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Поједине ЈЛС у Србији, уз подршку СКГО и донатора или самостално, развиле су
јавне буџетске портале као “one stop shop” за буџетске информације и акта.
За државну управу, обавеза учешћа јавности у доношењу нацрта закона,
стратегија, других прописа и аката је законска обавеза јер је опредељење наше државе
да се нормативно усклади са једним од основних обележја савремених демократских држава
а то је отворени дијалог, сарадња и партнерство заинтересоване јавности с органима
државне управе.
У том смислу, треба истаћи да је Савет Европе усвојио 2009. године Кодекс добре
праксе за учешће грађана у процесу доношења одлука160 који дефинише опште принципе,
смернице, инструменте и механизме за активно учешће заинтересоване јавности у овом
процесу. Комитет министара Савета Европе својом Декларацијом о Кодексу добре праксе
за грађанско учешће у процесу доношења одлука позвао је националне власти да у процесу
подстицања учешћа заинтересоване јавности у процес доношења одлука узму у обзир овај
документ. Лисабонски уговор (Official Journal of the European Union, C 306, 17 December
2007 ) промовише потребу Влада за спровођењу отвореног транспарентног и сталног
дијалога са представницима удружења и организација цивилног друштва. Наведена
документа усвојена на нивоу ЕУ, представљају добру полазну основу за регулисање
широког круга питања учешћа заинтересоване јавности у процесу доношења одлука у
Републици Србији.

160

http://www.civilnodrustvo.gov.rs/upload/Kodeks%20dobre%20prakse%20za%20ucesce%20gradjana.pdf
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