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УВОД

У складу са члановима 31 и 36а Закона о буџетском систему ("Службени
гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13-исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17) локални орган управе надлежан за финансије
је у обавези да корисницима средстава буџета локалне власти достави Упутство за
припрему Oдлуке о буџету за 2019.годину и пројекције за 2020. и 2021.годину. Ово
упутство се израђује на основу Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за
2020 и 2021.годину и на основу Упутства за израду одлуке о буџету локалне власти.
Имајући у виду да Фискална стратегија за 2019.годину са пројекцијама за 2020. и
2021. годину није усвојена од стране Владе Републике Србије до 15. јуна текуће године,
као и чињеница да Министар финансија до 05. јула није доставио локалним властима
Упутство за израду одлуке о буџету локалне власти, ово Упутство је израђено на
основу:
- Фискалне стратегије за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину,
- Упутства за припрему Oдлуке о буџету за 2018.годину и пројекције за 2019. и
2020.годину,
- шестомесечног Извештаја о извршењу буџета града Краљева за период
јануар – јун 2018.године,
- Закона о финансирању локалне самоуправе
- важећих основица за обрачун и исплату плата у државним органима и јавним
службама.
- развојних стратегија донетих од стране града Краљева за поједине области.
Уколико се накнадним упутством Министарства финансија дефинишу другачији
параметри од параметара дефинисаних овим Упутством, Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Краљева ће благовремено доставити допуњено
Упутство за припрему Oдлуке о буџету града Краљева за 2019.годину са свим
неопходним информацијама.
У складу са чланом 112. Закона о буџетском систему, почевши од доношења
буџета за 2015.годину, све локалне самоуправе и корисници буџетских средтава су у
обавези да своје финансијске планове израђују у складу са програмском
методологијом.
У складу са напред наведеним, а ради благовременог поступања у конкретној
ситуацији при припреми финансијских планова, упућујемо вас на следеће:
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I. ПОСТУПАК, ДИНАМИКА И СУБЈЕКТИ ПРИПРЕМЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
КРАЉЕВА И ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
Упутство за припрему одлуке о буџету за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и
2021. годину треба да садржи елементе из члана 40. Закона о буџетском систему и то:
1) основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета
локалне власти;
2) опис планиране политике локалне власти;
3) процене прихода и примања и расхода и издатака буџета локалне власти за
буџетску и наредне две фискалне године;
4) обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног
корисника средстава буџета локалне власти за буџетску годину, са
пројекцијама за наредне две фискалне године,
5) смернице за припрему средњорочних планова
директних корисника
средстава буџета локалне власти;
6) поступак и динамику припреме буџета локалне власти и предлога
финансијских планова директних корисника средстава буџета локалне
власти;
7) начин на који ће се у образложењу исказати родна анализа буџета локалне
власти;
8) начин на који ће се исказати програмске информације.
На основу садржаја Упутства за припрему буџета, директни буџетски корисник
израђује предлог финансијског плана и доставља га Одељењу за привреду и финансије
Градске управе града Краљева. Предлог финансијског плана се састоји из писаног
објашњења и табела које су саставни део Упутства. Приликом попуњавања ових
образаца, поред распоређивања средстава утврђених предложеним обимом, корисници
планирају и расходе који се финансирају из других извора.
Индиректни буџетски корисници су обавезни да припреме предлог финансијског
плана на основу смерница. Финансијски планови индиректних корисника буџетских
средстава достављају се директним буџетским корисницима у року који одреди
надлежни директни буџетски корисник и чине саставни део предлога финансијског
плана директног буџетског корисника.
Предлози финансијских планова директних буџетских корисника морају бити
достављени Одељењу за привреду и финансије најкасније до 01. септембра
2019.године, при чему Одељење за привреду и финансије може непосредно да тражи
додатне податке од индиректног буџетског корисника о његовом финансирању.
Након што у датом року прикупи сва потребна документа и информације,
Одељење за привреду и финансије отпочиње процедуру разматрања предлога и
захтева корисника буџетских средстава. Сагледавање предлога финансијских планова
се врши на основу њихове усаглашености са циљевима локалне политике утврђене
Упутством, пројектованим обимом прихода и примања и предложеним обимом расхода
и издатака, као и анализом других података и објашњења који се налазе у предлогу
финансијских планова.
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Треба имати у виду чињеницу да је финансијско планирање директно везано за
процедуре стратешког и оперативног планирања, да је процес буџетирања важан
сегмент сратешког управљања јединицом локалне самоуправе, као и да израда
програмског буџета захтева студиозност, приликом чега се и утврђују кључне
детерминанте, субјекти и полуге управљања финансијским и другим системима
јединице локалне самоуправе.

II.

ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ И ДВЕ
НАРЕДНЕ ГОДИНЕ

С обзиром да је основ за израду овог Упутства била и Фискална стратегија за
2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годину, у даљем тексту дајемо преглед
појединих макроекономских показатеља из Фискалне стратегије:
Србија
БДП (у мил. евра)
БДП (годишње стопе реалног раста у %)
Инфлација (просек периода у %)

2018
4.755
3,5
2,7

Године
2019
5.057
3,5
2,8

2020
5.417
4,0
3,0

Основни циљеви економске политике у наредном средњорочном периоду
фокусирани су на:
- побољшање привредног амбијента и обезбеђивање високих стопа привредног
раста;
- смањење незапослености и подизање животног стандарда становништва.
Основни циљеви и приоритети фискалне политике у наредном периоду су:
- одржање фискалне стабилности, што води даљем смањењу јавног дуга;
- даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и одговарајућим мерама на
приходној и расходној страни, укључујући и реформе великих јавних предузећа.
НАПОМЕНА: Уколико дође до одступања у величинама овде наведених и других
макроекономских параметара у Фискалној стратегији и Упутству за припрему буџета
локалне власти за 2019.годину и наредне две године, а чије се доношење очекује у
наредном периоду, приступиће се усаглашавању истих и, с тим у вези ће буџетски
корисници благовремено бити обавештени како би извршили неопходне корекције у
предлозима финансијских планова.

III.

ПЛАНИРАНА ПОЛИТИКА ГРАДА КРАЉЕВА

У складу са Уставом Републике Србије и Законом о локалној самоуправи, као и
другим законским и подзаконским актима којима се регулише ова област, град Краљево
ће обављати изворне, поверене и пренесене надлежности и с тим у вези ће наставити
са пословима:
4

 урбанизма и просторног планирања;
 изградње и одржавања локалне комуналне и саобраћајне инфраструктуре;
 обављања комуналних послова, као што су прикупљање и одношење
смећа, управљање отпадним водама, водоснабдевање и др;
 одржавања и изградње јавне расвете;
 вођења бриге о зеленим површинама, локалним парковима и објектима за
рекреацију;
 уређења локалног саобраћаја и јавног транспорта;
 организације културних и спортских активности и манифестација;
 рада локалних установа у култури;
 вођења политике локалног економског развоја;
 опорезивања, финансијског управљања и буџетирања;
 пружање осталих услуга грађанима и привреди у складу са законом.
У складу са уставно – правним поретком земље, град Краљево ће обављати
поверене и пренесене послове из области:







државне управе;
социјалне затите;
здравствене заштите;
предшколског, основног и средњег образовања;
екологије и очувања животне средине;
рада инспекцијских служби и сл.

И у овом планском периоду приоритет политике локaлне власти ће бити
усмерена на обезбеђење средстава за несметано функционисање органа града и свих
корисника буџетских средстава из области културе, образовања, социјалне заштите, а
кроз доследно поштовање Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, као
и Закона о максималном броју запослених и трезорског начина пословања.
Средства за зараде запослених који се финансирају из буџета града биће
обезбеђена у законом утврђеним оквирима, а средства за материјалне трошкове и
текуће одржавање опреме и објеката у зависности од исказаних потреба и утврђених
приоритета, водећи рачуна о интенцијама за смањење јавне потрошње.
Значајна средства ће се обезбедити и за издвајања за социјалну заштиту (разни
видови једнократних помоћи, регресирање трошкова превоза ђака, посебних категорија,
стипендија за студенте и сл.).
Веома важна је израда планских докумената, као и пројеката са којима је могуће
аплицирати и обезбедити финансирање из других извора, а који су у функцији развоја
комуналне инфраструктуре и развоја заједнице у целости. Приоритет ће имати
програми, односно инвестиције које су започете у овој или ранијим годинама.
Посебан акценат се ставља на повећање нивоа квалитета општих јавних услуга
према грађанима (органи управе) и код јавних установа и организација чији је оснивач
град Краљево.
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IV.

ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА У ПЕРИОДУ
2019 – 2021. ГОДИНА

Основ за пројекцију прихода и примања буџета града Краљева за 2019.годину и
наредне две године чини:
- Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за период јануар –
јун 2018.године,
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/06,
47/11,..., 104/16, 96/17),
- Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“ бр. 24/01, ..., 7/17,
113/17 и 7/18),
- одлука града Краљева која се односи на комуналне, административне таксе и
друге накнаде.
Наиме, у периоду јануар – јун 2018.године град Краљево је остварио 37,26 %
приходе и примања од продаје нефинансијске имовине у односу на планирана
средства.
У наредној табели приказана је процена прихода и примања за 2018.годину са
пројекцијом за 2019. и 2020.годину.

Класа

Кат.

2018.

Пројекција за:
2019.

2.966.000.000

3.061.000.000

3.095.500.000

ПОРЕЗИ

1.874.000.000

2.042.000.000

2.072.000.000

711
713
714
716

Порез на доходак, добит и капит. доб.
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.436.000.000
305.000.000
75.000.000
58.000.000
850.000.000

1.550.000.000
350.000.000
80.000.000
62.000.000
760.000.000

1.560.000.000
370.000.000
80.000.000
62.000.000
760.000.000

733

Трансфери од других нивоа власти
ДРУГИ ПРИХОДИ

850.000.000
239.000.000

760.000.000
256.000.000

760.000.000
260.500.000

741
742
743
744
745

Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новч.казне и одузета имовинска корист
Добров. трансф.од физич. и прав. лица
Мешовити и неодређени приходи
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

40.000.000
140.000.000
35.000.000
2.000.000
22.000.000
3.000.000

40.000.000
155.000.000
35.000.000
1.000.000
25.000.000
3.000.000

45.000.000
160.000.000
30.000.000
500.000
25.000.000
3.000.000

6.400.000

4.000.000

2.000.000

2.900.000
3.500.000

2.000.000
2.000.000

1.000.000
1.000.000

100.500.000

1.000.000

1.000.000

Група

Врсте прихода и примања

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

700000
710000

730000

740000

770000

800000
810000
840000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМ. ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВ. СРЕД.
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ

2020.
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ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

900000
910000
920000

Примања од задуживања
Примања од продаје финан. имовине

УКУПНИ

ПРИХОДИ

И

П Р И М А Њ А:

100.000.000
500.000

0
1.000.000

0
1.000.000

3.072.900.000

3.066.000.000

3.098.500.000

Смањење наменских трансфера у односу на 2018. годину је резултат
немогућности планирања наменских трансфера од виших нивоа власти, који се
укључују у буџет у току године, отварањем апропријација.

V.

ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈИ МОЖЕ ДА САДРЖИ ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА БУЏЕТСКУ
2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА ДВЕ НАРЕДНЕ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

Један од основних циљева града Краљева је успостављање буџетске равнотеже
између буџетских прихода и примања и расхода и издатака у наредној и следећим
буџетским годинама, односно циљ је задржати ниво новчаних токова у постојећим
оквирима буџетских прихода и примања и тиме обезбедити ликвидност у спровођењу
текућих обавеза буџета града Краљева.
Буџетски корисници су дужни да предлоге финансијских планова за 2019. и
наредне две године попуне на начин што ће се придржавати опредељеног обима
средстава од стране Одељења за привреду и финансије. Неопходно је одговорно
сагледавање и планирање потреба и активности из своје надлежности, с једне стране,
и придржавање могућности укупног буџетског оквира, с друге стране.
У процесу планирања средстава мора се поштовати исказивање прихода и
примања, односно расхода и издатака на основу система јединствене буџетске
класификације у складу са стандардним класификационим оквиром утврђеним у
Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем („Службени гласник РС“ бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18 и 36/18).
Планирање, извршавање и контрола финансијског плана буџетског корисника вршиће
се на четвртом нивоу економске класификације. Предложени износи средстава исказују
се у апсолутним износима, с тим што последње три цифре морају бити нуле.
Корисници буџетских средстава посебно треба да воде рачуна о донетим
развојним стратегијама града Краљева у делу из њихове надлежности, односно
донетих нових закона у протеклом периоду (поверене надлежности), како би исте биле
планиране за финансирање у току наредне буџетске године. Такође, посебну пажњу
обратити на остале изворе финансирања по категоријама, групама и синтетици расхода
и издатака.
Параметри које корисници буџетских средстава треба да имају у виду приликом
припреме предлога финансијских планова су следећи:
 Износ средстава потребних за исплату плата планира се на основу постојећег броја
извршилаца, а који не може да буде већи од броја утврђеног Одлуком о
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максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17,
14/18 и 45/18), према утврђеним коефицијентима и важећој основици за обрачун
плате за 2018.годину. И током 2018. године примењиваће се одредбе Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава, што значи да се основице
и надаље умањују за 10%.
Посебно скрећемо пажњу да корисници који исплаћују средства за плате из
додатних извора (сопствени приходи и др.) морају обезбедити средства из тих
извора , како би се обезбедила исплата 12 плата у буџетској години.
Уколико у Упутству Министарства финансија буду предвиђене промене нивоа
зарада за 2019.год, Одељење за привреду и финансије ће благовремено обавестити
кориснике о потребном усклађивању.
 Економска класификација 414 се односи на исплате накнада за одсуствовање са
посла (боловање преко 30 дана и породиљско боловање) и на исплате
отпремнина. Уз предлог финансијског плана корисници су дужни да доставе списак
запослених који ће током 2019.год. остварити право на отпремнину, као и потребна
средства за исплату истих.
 Износ средстава за јубиларне награде (економска класификација 416) мора бити
одговорно и прецизно планиран и уз предлог финансијског плана достављен списак
запослених који ово право остварују у 2019.год, као и износ потребних средстава. Ни
за 2019.год. није дозвољено планирање исплата награда и бонуса предвиђених
колективним уговорима, који по међународним критеријумима имају третман
нетранспарентних и нестандардних облика расхода.
 У оквиру категорије конта 42 треба сагледати могућност уштеде, нарочито када су у
питању групе конта 422 (Трошкови путовања), 423 (Услуге по уговору) и 424
(Специјализоване услуге).
 Када су у питању расходи у оквиру економске класификације 421 посебно водити
рачуна о сезонском карактеру појединих расхода (комуналне услуге), при чему код
планирања као основ користити шестомесечно извршење ових расхода у
2018.години и очекивани ниво до краја године увећан за пројектовану инфлацију за
2019.год. Такође, сагледати могућност уштеде, с једне стране, али и настојати да се
не угрози обављање основне делатности, с друге стране..
 Средства за текуће одржавање опреме и објеката (економска класификација 425)
планирати по приоритетима.
 У области социјалне заштите финансиране из буџета (економска класификација
472) расходе планирати у складу са важећим одлукама, посебно водећи рачуна о
изворима финансирања.
 Остале расходе (категорија 48) планирати на основу преузетих обавеза по основу
судских решења, пореза и др. У циљу транспарентног приказивања средстава
намењених за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са
Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", број 43/11
и 123/14), потребно је у опису апропријације економске класификације 481 –
Дотације невладиним организацијама посебно исказати средства за наведену
намену, односно намене за остале дотације (удружења и сл.), а највише до износа
који је опредељен Одлуком о буџету за 2018.годину.
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 Набавку опреме и других основних средстава за редован рад (економска
класификација 512), а која не припада капиталним инвестицијама у смислу
вишегодишњих пројеката, потребно је планирати уз максималне уштеде (само за
набавку неопходних средстава за рад).
 Планирање издатака за основна средства буџетских корисника превасходно
подразумева свеобухватну процену потреба, при чему је потребно пројекте
рангирати по приоритетима, у складу са усвојеним стратешким документима, водећи
рачуна да приоритет у финансирању имају већ започети пројекти у претходној и
текућој години, а затим и нови пројекти који по процени корисника представљају
приоритет у 2019. години, а све у оквиру дозвољеног обима средстава за расходе и
издатке корисника буџета града Краљева за 2019.годину.
У складу са чланом 54. став 3. Закона сви буџетски корисници могу преузети
обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима
из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и
наредне две буџетске године у Општем делу буџета за текућу годину. Сходно
наведеном, буџетски корисници који планирају реализацију капиталних пројеката
морају доставити списак капиталних пројеката са процењеном вредношћу на
прописаним обрасцима од стране Министарства финансија, како би након
разматрања били уврштени у План капиталних инвестиција.
 Расходи који се финансирају из сопствених и осталих прихода корисника морају
бити у висини процењених сопствених прихода, односно мора постојати равнотежа
између планираних прихода и расхода, тако да расходи не могу бити ни већи, ни
мањи од пројектованих прихода из сопствених и осталих прихода.
За кориснике је исказивање расхода који се финансирају из других извора који нису
буџетски (сопствени приходи, донације и сл.) посебно важно, с обзиром да су у
складу са Законом предвиђене апропријације у Одлуци о буџету из наведених
износа прихода. Услов за коришћење остварених сопствених прихода за одређену
намену биће да је расход планиран у буџету.

VI.

Р.бр.

ОБИМ СРЕДСТАВА ЗА РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА
ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА
2020. И 2021. ГОДИНУ

Корисник
СКУПШТИНА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДСКА УПРАВА

1
2
3
4
5
-

Програм уређ. грађев. земљишта
Стамбена подршка
Локални економски развој
Пољопривреда и рурални развој

Одлука о
ребалансу
буџета за
2018.
52.368.000
8.766.000
16.222.000
9.561.600
3.023.317.028
1.551.011.898,54
42.111.540,75
27.426.000
70.500.000

Лимити за:
2019.

2020.

2021.

52.500.000
9.000.000
16.000.000
9.600.000
2.289.500.000
945.000.000
25.000.000
25.000.000
65.000.000

51.000.000
9.000.000
16.500.000
9.600.000
2.311.800.000
964.800.000
25.000.000
22.000.000
65.000.000

51.000.000
9.000.000
16.500.000
9.600.000
2.317.000.000
980.000.000
20.000.000
20.000.000
60.000.000
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Р.бр.

Одлука о
ребалансу
буџета за
2018.

Корисник

Основно и средње образовање
Социјална и дечја заштита
Здравствена заштита
Развој спорта,омладине и културе
и информисања
- Опште услуге локалне самоуправе
- Енергетска ефикасност
-

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА САОБРАЋАЈ
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТ. СРЕДИНЕ
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „РИБНИЦА“
ДОМ КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ УШЋЕ
ЗАВОД ЗА ЗАШТ. СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ИБАР“
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ГОЧ“
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА

У К У П Н О:

VII.

Лимити за:
2019.

2020.

2021.

376.662.000
175.420.588,71
22.250.000

370.000.000
170.000.000
22.000.000

360.000.000
175.000.000
23.000.000

360.000.000
175.000.000
25.000.000

65.700.000

55.000.000

60.000.000

62.000.000

552.035.000
3.100.000
20.170.000

492.000.000
10.500.000
20.000.000

510.000.000
12.000.000
20.000.000

510.000.000
15.000.000
19.000.000

21.200.000

20.000.000

22.000.000

22.000.000

53.961.185
29.955.000
49.835.600
29.827.000
28.806.000
8.763.000

41.000.000
26.000.000
43.000.000
29.500.000
28.000.000
8.900.000

42.000.000
26.000.000
43.500.000
30.000.000
29.000.000
9.100.000

42.500.000
27.000.000
44.000.000
31.000.000
29.000.000
9.500.000

58.497.857,36

23.000.000

23.500.000

23.800.000

41.415.000
387.742.070
44.698.000
23.341.450
20.511.000
14.523.000
3.943.480.790,36

39.000.000
320.000.000
40.000.000
21.000.000
15.000.000
15.000.000
3.066.000.000

40.000.000
323.000.000
38.000.000
21.500.000
15.000.000
18.000.000
3.098.500.000

40.000.000
322.000.000
37.000.000
22.000.000
15.000.000
20.000.000
3.106.900.000

ПРОГРАМСКИ МОДЕЛ БУЏЕТА

У складу са одредбама члана 2. тачка 58. и члана 112. Закона о буџетском
систему локалне самоуправе имају обавезу увођења програмског модела буџета у
Одлуци о буџету локалне власти почев за 2015. годину.
С обзиром на обавезу примене програмског модела планирања, и ове године
корисници могу да користе Упутство за израду програмског буџета Министарства
финансија и Сталне конференције градова и општина (www.skgo.org и www.mfin.gov.rs)

VIII.

РОДНО БУЏЕТИРАЊЕ

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења
програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у
буџетски процес. До 2020.године предвиђено је да се заокружи процес постепеног
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увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима
власти.
Родно одговорно буџетирање подразумева родну анализу буџета и
реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Препорука је да индиректни корисници који у оквиру планираних програмских
активности за 2019.годину могу реализовати програме који се могу дефинисати као
родно одговорно буџетирање јасно дефинишу одговарајуће индикаторе који адекватно
мере допринос циља унапређењу равноправности мушкараца и жена.
Поступним увођењем родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских
средстава града Краљева за 2019. годину поступно се уводи родно одговорно
буџетирање код корисника Градске управе, путем дефинисања родне компоненте,
односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 3: Локални економски развој и
Програма 11: Социјална и дечја заштита.
Овај план утврђује се као минималан у смислу обухвата буџетских корисника и
програма код којих се уводи родна компонента и то тако што ће бити дефинисан
најмање један родни циљ у оквиру поменутих програма. Такође, уз сваки дефинисани
родни циљ, обавезно је дефинисање најмање једног родног индикатора – показатеља
за праћење постизања односног циља програма и/или програмске активности.
Предлог финансијског плана за 2019. годину потребно је доставити у форми
Одлуке о буџету града Краљева заједно са пратећим табелама (Преглед броја
запослених и средстава за плате у 2019.год. и Преглед капиталних пројеката у периоду
од 2019-2021) (www.mfin.gov.rs – Локална власт или www.skgo.org) уз писано
образложење.
Директни корисник буџетских средстава одговоран је за достављање овог
упутства индиректним корисницима буџетских средстава који су у њиховој надлежности,
као и за прикупљање и обједињавање финансијских планова свих индиректних
буџетских корисника.
Неопходно је благовремено приступити активностима на припреми
финансијских планова и исте доставити најкасније до 01.09.2017.године.
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