
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ЋУПРИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за финансије 

Датум: 03.08.2020. године 

Ћ У П Р И Ј А 

 

 

На основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1., члана 36. став 3. и члана 40. и 41. Закона 

о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-исправка,   108/13,   142/14,   68/15-др. закон,  103/15,  99/16,   113/17,   95/18   и   31/19), 

Одељење за финансије Општинске  управе  општине  Ћуприја  доставља  

 

Упутство  за припрему буџета општине Ћуприја за 2021. годину са 

пројекцијама за 2022. и 2023. годину 
 

 Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,   

108/13,   142/14,   68/15-др. закон,  103/15,  99/16,   113/17,   95/18   и   31/19) (у даљем тексту: 

Закон) и извршава се према буџетском календару (члан 31. Закона). 

 

 У складу са буџетским календаром, Министарство финансија Републике Србије, (у 

даљем тексту : МФ), доставило је локалним самоуправама Упутство за припрему одлуке о 

буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, на основу ког 

Одељење за финансије израђује и доставља буџетским корисницима Упутство за припрему 

Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину (у 

даљем тексту: Упутство). 

 

 Упутство за припрему буџета локалне власти треба да садржи (чл. 40. Закона): 

 

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 

локалних 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. 
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На основу Упутства за припрему буџета, буџетски корисници израђују предлог 

финансијског плана за 2021. годину. Предлог финансијског плана обухвата: приходе и примања, 

расходе и издатке исказане по буџетској класификацији и изворима финансирања и детаљно 

писано образложење. 
 

Након што прикупи сва потребна документа и информације, Одељење за финансије 

отпочиње процедуру разматрања предлога и захтева корисника буџетских средстава, 

руководећи се степеном њихове усаглашености са циљевима локалне политике утврђене 

Упутством, предложеним обимом њихових примања и издатака, као и анализом других 

података и објашњења која се налазе у предлогу финансијских планова буџетских корисника. На 

основу наведеног, израђује се Нацрт одлуке о буџету и доставља надлежном извршном органу. 
 

Извршни орган локалне власти утврђује Предлог одлуке о буџету и према буџетском 

календару доставља га локалној скупштини. Скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету, 

а надлежни локални орган управе надлежан за финансије дужан је да достави одлуку о буџету 

Министарству финансија. 
 

Чланом 112. Закона предвиђено је да, од доношења Закона о буџету Републике Србије и 

одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину, сви буџетски корисници исказују свој буџет 

на програмски начин. Министарство финансија, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и 

општина припремило је Упутство за припрему програмског буџета које се може наћи на сајту 

Министарства финансија (www.mfin.gov.rs), као и  на сајту Сталне конференције градова и 

општина (www.skgo.org). 
 

1. Основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета 

локалне власти 
 

Правци фискалне политике у 2021. години Слично као и цела светска привреда и Србија 

се суочава са ризицима и неизвесностима услед епидемије коронавируса. Пад спољне тражње, 

али и предузете мере у оквиру борбе за заштиту здравља људи праћене и увођењем ванредног 

стања неминовно су се одразиле на економску активност у свим привредним секторима. 

Предузете економске мере које су имале за циљ очување производних капацитета привреде, 

одржање животног стандарда становништва и обезбеђивање довољне ликвидности значајно су 

помогле да се ублажи непосредна економска штета од овог шока и створе услови за бржи 

опоравак домаће привреде. Такође, умерени опоравак економија наших најзначајних 

спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на 

домаћу привреду те под утицајем ових фактора раст БДП Србије се у 2021. години пројектује на 

6% На основу присутних ниских инфлаторних притисака и смањене агрегатне тражње као и 

узимајући у обзир кретања цена на међународном тржишту добара и услуга, очекује се да ће 

инфлација до краја 2020. и током 2021. године остати ниска и стабилна и наставиће да се креће 

ближе доњој граници дозвољеног одступања од циља. 
 

Основне макроекономске претпоставке за 2021. годину 
 

 2020. 2021. 

БДП, млрд РСД 5507,6 5989,73 

Стопа номиналног раста БДП, % 1,8 8,8 

Стопе реалног раста БДП,% -1,8 6,0 

Инфлација, просек периода,% 1,5 1,8 

http://www.mfin.gov.rs/
http://www.skgo.org/
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У складу са напред наведеним макроекономским показатељима локална власт је у 

обавези да реално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода 

потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2020. години и њихове процене за 

задњи квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских 

параметара, односно основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде 

већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2021. години од 8,8%). Изузетно, 

локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у 

образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре 

(кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у 

степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода. 

 

Уколико локална власт очекује приходе по основу донација, апропријације прихода и 

расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових 

средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из изворa финансирања 07 - 

Трансфери од других нивоа власти, 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 

09 - Примања од продаје нефинансијске имовине могу се планирати у складу са реално 

очекиваним приливом средстава по тим основама. 

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу 

који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник 

РС”, број 84/19). 

 

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се у 

укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником 

о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 

рачуна прописани су рачуни за уплату јавних прихода, тако да сви јавни приходи  и  примања  

којима  се  финансирају надлежности  локалне власти  треба  да  буду уплаћени на рачуне 

прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа 

(члан 92. Устава Републике Србије), а не на подрачуне корисника буџетских средстава. 

 

 

2. Опис планиране политике локалне власти 

 

 

Приоритет локалне власти је рационализација пословања и доследно поштовање Закона о 

буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Закона о максималном броју запослених и 

трезорског начина пословања. Такође, веома важна  је израда пројеката са којима је могуће 

аплицирати код одређених финансијских фондова за њихову реализацију, а који су у функцији 

развоја комуналне инфраструктуре и развоја заједнице у целости. Посебну пажњу треба 

обратити на повећање нивоа квалитета општих јавних услуга према грађанима (органи управе) и  

код јавних институција чији је оснивач општина. 

 

          При планирању прихода по другим основама узети у обзир све приходе које  буџетски 

корисници могу остварити поред средстава из буџета општине Ћуприја и исте треба планирати 

по категоријама групама и синтетици расхода и издатака. 

 

          Основ за планирање буџета општине Ћуприја за 2021. годину чине приходи и примања 

који припадају јединицама локалне самоуправе у складу са одредбама члана 6. Закона о 
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финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' број 62/06, 47/11 , 93/12, 99/13 и 125/14), 

Закона о порезу на доходак грађана  (''Сл.гласник РС'', број 24/01, ....68/14 и 4/19) и Одлукa 

општине Ћуприја које се односе на комуналне, административне таксе и друге накнаде. 

 

          Основни циљ општине Ћуприја је успостављање буџетске равнотеже између буџетских 

прихода и примања и расхода и издатака у наредној и следећим буџетским годинама, односно 

задржати ниво новчаних токова у постојећим оквирима буџетских прихода и примања и тиме 

обезбедити ликвидност у спровођењу обавеза буџета општине Ћуприја. 

 

 

3. Процена прихода и примања буџета општине Ћуприја у периоду 2020-2023. 

године 

 

Полазна основа за планирање буџета за 2021. годину су планирани приходи и примања из 

Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020. годину, као и планирани расходи и издаци. 

 

Узимајући у обзир податке о реализацији прихода у претходним годинама, планираним 

приходима и примањима из Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020. годину, као и параметре 

дате у упутству МФ, израђена је пројекција буџетских прихода и примања буџета општине 

Ћуприја. 

 

Пројекција прихода и примања за период 2020-2023. године                                            (у 000 дин)   

                                                        

Ред. 

број 

Екон. 

Клас. 
Опис прихода 2020. 2021. 2022. 2023. 

1 711 
Порез на доходак, 

добит и капиталне 

добитке 
346.000 378.000 420.000 454.000 

2 713 Порез на имовину 190.000 206.000 225.000 248.000 

3 714 
Порез на добра и 

услуге 35.800 39.200 44.000 49.000 

4 716 Други порези 33.400 38.000 42.000 46.000 

5 733 
Трансфери од других 

нивоа власти 198.000 215.000 230.000 255.000 

6 741 Приходи од имовине 26.000 28.300 32.000 35.000 

7 742 
Приходи од продаје 

добара и услуга 36.000 39.200 43.000 47.000 

8 743 
Новчане казне и 

одузета имовинска 

корист 
11.000 12.000 13.000 14.000 

9 745 
Мешовити и 

неодређени приходи 30.000 30.000 25.000 30.000 

10 772 
Меморандумске 

ставке за рефундацију 

расхода 
1.000 2.000 2.000 2.000 

11 911 
Примања од домаћих 

задуживања     

12 921 
Примања од продаје 

домаће финансијске 

имовине 
    

                         УКУПНО: 907.200 987.700 1.076.000 1.180.000 
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Потребно је напоменути да у наведеној процени средстава за 2021. годину и пројекцији 

за 2022. и 2023. годину нису укључени приходи од донација, наменски капитални трансфери од 

надлежних Министарстава, неутрошена средства из претходних година, примања од 

задуживања и примања од продаје непокретности у корист нивоа општина. Такође, у пројекцији 

прихода за 2021. годину и наредне две године нису укључени приходи буџетских корисника из 

других извора (сопствени приходи), али се обавезујубуџетски корисници да у финансијским 

плановима искажу и приходе из других извора, као и намену коришћења. 

 

4. Обим средстава за расходе и издатке по корисницима за предлог 

финансијских планова код израде нацрта Одлуке о буџету општине Ћуприја 

за 2021. годину 

                                                 

 Правни основ за утврђивање предлога обима средстава у финансијским плановима 

директних и индиректних корисника средстава буџета локалне власти садржан је у члану 40. 

тачка 4. Закона о буџетском систему. 

 

 Лимити расхода за буџетске кориснике општине Ћуприја за 2021.годину, дати су на бази 

сагледавања потребних средстава за рад и фукционисање буџетских корисника, створених 

обавеза и могућности смањења појединих расхода у оквиру директних и индиректних буџетских 

корисника, као и најављених законских прописа од стране Владе Републике Србије а које ће 

бити у смислу растерећења привреде, односно смањења појединих јавних прихода.   

 
                                                    (у 000 дин)  

Ред. 

број 
Корисник 

Процена 

извршења 2020. 
План 2021. План 2022. План 2023. 

1 4 3 4 5 6 

1 Скупштина 11.700 12.500 13.500 14.000 

2 Председник општине 7.000 7.600 8.500 10.000 

3 Општинско веће 5.000 5.400 6.000 6.500 

4 Општинска управа 620.000 670.000 730.000 800.000 

 Основно образовање 40.000 44.500 50.000 55.000 

 ОШ „Ђура Јакшић“ 11.000 12.400 14.500 16.000 

 ОШ „Вук Караџић“ 12.000 13.000 15.000 16.000 

 ОШ „13. октобар“ 13.000 15.000 16.000 18.000 

 ШОМО „Душан Сковран“ 4.000 4.100 4.500 5.000 

 Средње образовање 20.000 24.400 25.000 28.000 

 Гимназија 6.000 7.500 7.800 8.500 

 Медицинска школа 7.000 8.400 8.500 9.500 

 Техничка школа 7.000 8.500 8.700 10.000 

 Центар за социјални рад 11.500 12.500 13.000 15.000 

4.01 
Туристичка организација 

општине Ћуприја 
12.000 13.000 14.000 15.500 

4.02 
ПУ „Дечја радост“ - 

Ћуприја 
110.000 120.000 130.000 140.000 

4.03 Култура 30.000 32.500 35.000 38.000 

 
Народна Библиотека 

„Душан Матић“ 
11.500 12.000 13.000 14.000 

 
Музеј „Хореум Марги 

Равно“ 
7.000 8.000 8.300 9.000 

 
Установа културе 

„Ћуприја“ 
11.500 12.500 13.700 15.000 
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4.04 Установа за спорт СЦ „Ада“ 25.000 28.000 31.000 34.000 

4.05 Месне заједнице 8.000 10.000 12.000 15.000 

5 
Јавно правобранилаштво 

општине Ћуприја 
7.000 7.300 8.000 9.000 

               СВЕГА: 907.200 987.700 1.076.000 1.180.000 

 

 У табели су дати лимити расхода за буџетске кориснике из буџета општине (извор 

финансирања 01), а корисници су  у обавези да у предлоге својих финансијских планова укључе 

и приходе и з осталих извора (извор 02 - 16). 

 

У Одлуци о буџету биће предвиђене посебне апропријације за расходе који се 

финансирају из других извора. 

 

 

5. Смернице за припрему предлога финансијског плана корисника буџетских 

средстава општине Ћуприја за буџетску 2021. годину са пројекцијама за две 

наредне фискалне године 

 

1. Законско уређење плата 

 

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у 

јавном сектору („Службени гласник РС”, број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19). 

 

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом 

о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...113/17 - 

др. закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 

лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 

2/12, 113/17-др.закон, 23/18, 95/18 и 86/19). 

 

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим 

јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба 

о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени 

гласник РС”, бр. 44/01...86/19-др.закон). 

 

2. Законом уређена основица за обрачун плата 

 

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти 

примењују се  основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене 

одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору. 

 

3. Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2021. годину 

 

Локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за исплату 

плата запослених  које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за 

исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2020. години, а највише до дозвољеног 

нивоа за исплату плата у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. 

годину („Службени гласни РС”, бр. 84/19 и 60/20-уредба). 
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Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника  

буџетских  средстава  које  су  се  финансирале  из  буџета  локалне  власти  са економских 

класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) 

односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и 

службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на 

економским класификацијама 411 и 412. 

 

Средства за плате задржана су  на нивоу средстава планираних Законом о буџету 

Републике Србије за 2020. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате 

извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и 

допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 

2021. годину. 

 

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог 

броја запослених. 

 

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2021. годину и не 

извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар 

надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из 

буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит 

правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем. 

 

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај 

извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за 

запослене на економским класификацијама 413-416 у 2021. години. 

 

Средства која су била планирана за новозапошљавање у 2021. години не могу се 

користити за повећање плата запослених који већ раде. 

 

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2021. години не треба планирати обрачун и 

исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања 

запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених 

посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике 

буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о 

раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17 и 95/18-

аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021. 

години, и новчаних честитки за децу запослених. 

 

Такође, у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и 

индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према 

међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике 

награда и бонуса. 

 

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

крајње рестриктивно. 
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Група конта 42 - Коришћење услуга и роба 

 

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално 

планирати средства за ове намене у 2021. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање 

сталних трошкова (421 - Стални трошкови). 

 

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу 

смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о 

привремено повременим пословима и др). 

 

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са 

аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19). 

 

Група конта 45 - Субвенције 

 

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују 

субвенције. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба 

имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи. 

 

Група конта 48 - Остали расходи 

 

Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног 

износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, 

иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, 

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

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину 

 

У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници расходе за текуће поправке и 

одржавање зграда, објеката и опреме (за молерске, зидарске радове, поправке електронске и 

електричне опреме, замена санитарија, радијатора и сличне послове), којима се чувa упoтрeбнa 

врeднoст зграда, објеката и опреме у стaњу кoje je билo у трeнутку изгрaдњe, oднoснo 

рeкoнструкциje и којима се не увећава њихова инвестициона вредност планирају на 

апропријацији економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање, док се средства за 

капитално одржавање (знaчajни, дугoрoчни рaдoви нa рeнoвирaњу и унaпрeђeњу пoстojeћих 

oбjeкaтa и опреме, адаптација, реконструкција, санација и др.) планирају на контима класе 5. 

Приликом планирања и реализације капиталних пројеката корисници буџетских 

средстава треба увек да имају у виду период који је потребан за реализацију пројеката и 

динамике плаћања који прати исти, те да сходно наведеном размотре могућност вишегодишњег 

финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета. 

Такође, приликом приказивања издатака за капиталне пројекте у буџету за 2021. годину и 

наредне две године, потребно је приказати не само оне капиталне пројекте који ће бити започети 

и реализовани у 2021. години, већ и оне који су започети у претходним годинама а чија је 

реализација у току и при томе навести све релевантне податке везане за исте (годину почетка 

финансирања, годину завршетка финансирања, укупну вредност пројекта, изворе финансирања, 

тј. приходе из буџета, трансфере од других нивоа власти итд.). 
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Капитални пројекти 

 

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и 

грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт 

укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта 

за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу 

нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. 

 

Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет  у складу са одредбама Уредбе о 

управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС”, бр. 51/19). 

 

 

6. Поступак и динамика припреме буџета и предлог финансијских планова 

корисника средстава буџета 

 

 Поступак припреме Одлуке о буџету општине Ћуприја започиње објављивањем, односно 

достављањем Упутства директним и индиректним корисницима буџета, и даље се одвија у 

складу са Законом о буџетском систему и буџетским календаром. 

 

 На основу Упутства за припрему Одлуке о буџету буџетски корисници израђују предлоге 

финансијских планова и достављају их Одељењу за финансије. 

 

 Предлог финансијског плана обухвата расходе и издатке за трогодишњи период, исказане 

по економској класификацији, детаљно писасно образложење расхода и издатака, изворе 

финансирања, програмске информације (програм, програмска активност, пројекат, циљеве који 

се желе постићи спровођењем програма, као и индикаторе за праћење постизања наведених 

циљева). 

 

 Неопходно је поштовати називе програма и програмских активности из Анекса 5 

Упутства за израду програмског буџета, а можете га преузети на званичној интернет страници 

општине Ћуприја или на сајту СКГО. 

 

Буџетски корисници своје редовне активности треба да приказују као програмске 

активности, а не као пројекте. 

 

 Саставни део предлога финансијских планова биће и: 

 

1. Табеле 1 – Програм, 

2. Табеле 2 – Програмска активност, 

3. Табеле 3 – Пројекат, 

4. Табеле 3 и 4 – Пројекција прихода и Предлог финансијског плана, 

5. Табеле 1 и 2 – Плате и број запослених, 

6. Табеле 2 и 2а – Преглед капиталних пројеката за период 2020-2022. године, 

7. писано образложење за сваки писани захтев. 
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Директни корисници средстава буџета у складу са чланом 41. Закона о буџетском 

систему обавезни су да траже од индиректних корисника буџетских средстава за које су 

одговорни, да доставе податке неопходне за израду предлога финансијског плана директног 

буџетског корисника. 

  

У нашем случају Општинска управа има обавезу да индиректним корисницима који су у 

саставу Општинске управе достави Упутство и од њих тражи предлоге финансијских планова за 

2021. годину, док остали директни корисници у свом саставу немају индиректне кориснике. 

 

О евентуалним изменама које у значајној мери су од утицаја на припрему финансијских 

планова буџетских корисника за 2021. и пројекцијама за 2022. и 2023. годину, а на основу 

„Упутства министарства финансија за припрему буџета локалне власти за 2021. и пројекција за 

2022. и 2023. годину“ буџетски корисници биће накнадно обавештени.  

      

 Молимо вас да благовремено приступите активностима на припреми ваших предлога 

финансијских планова за 2021. годину, имајући у виду рокове прописане законом и исте 

доставите најкасније до 01.09.2020. године Одељењу за финансије општине Ћуприја – Групи за 

буџет. 

 

 Све табеле морају да се доставе у штампаном облику. Штампане табеле морају имати 

печат и потпис функционера директног корисника буџетских средстава, односно директора 

установе. 

 

Напомена: Предметно упутство, табеле и остали прилози налазе се на званичној интернет 

страници општине Ћуприја www.cuprija.rs. 

        За све додатне информације обратите се искључиво путем мејл адресе 

finansije@cuprija.rs и sasa.ilic@cuprija.rs.  

 

 

7. Начин исказивања у образложењу родне анализе 

 

       Чланом 28. Закона о буџетском систему прописано је да се приликом припреме 

програмског модела буџета дефинишу родно одговорни циљеви и родни индикатори, којима се 

приказују планирани очекивани доприноси програма, програмских активности и пројеката у 

остваривању родне равноправности (у образложењу буџета – програмске информације). Ова 

одредба закона треба бити примењена постепено у предлозима финансијских планова буџетских 

корисника до 2021. године. 

 

 У складу са тим, буџетски корисници приликом израде финансијског плана кроз 

програме, програмске активности и пројекте, у оквиру својих надлежности, формулишу најмање 

један циљ и одговарајуће индикаторе, који адекватно мере допринос циља унапређењу 

равноправности између жена и мушкараца, тако да сви индикатори који се односе на лица буду 

разврстани по полу. 
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8. Начин на који ће се исказати програмске информације 

 

 У складу са одредбама са одредбама члана 2. тачка 58. и члана 112. Закона о буџетском 

систему локалне власти имају обавезу увођења програмског модела буџета. 

  

 Програмски буџет омогућава бољи учинак јавне управе, већу одговорност корисника 

буџета, успостављање чвршће везе између годишњих буџета, утврђивање приоритетних расхода 

и издатака и већу транспарентност потрошње. 

 

 Корисници буџета локалне власти су у обавези да достављају локалном органу управе 

надлежном за финансије извештаје о учинку програмских активности и пројеката 

(полугодишњи и годишњи). 

 

 На основу информација у вези спровођења програмске активности или пројекта, 

буџетски корисник израђује и образложење спровођења програмске активности или пројекта за 

извештајни период. 

 

 Образложење треба да садржи разлоге одступања од постављених циљева или 

констатацију да је циљ постигнут, могући проблеми у постизању циљева, као и предлози за 

њихово решавање.  

 

 


