ПРПГРАМСКИ БУЧЕТ – ПИТАОА И ПДГПВПРИ

1. Сугестија: једна пд прпграмских активнпсти би требала да се пднпси на
функципнисаое јавних кпмуналних предузећа.
Упутствп за израду прпграмскпг бучета кпје је дпнеп Министар финансија и кпје је пбјављенп
на сајту Министарства финансија фебруара 2014. гпдине, садржи Анекс 5 – Унифпрмни
прпграми и прпграмске активнпсти јединица лпкалне сампуправе. Иакп се пшекује да
Министарствп финансија пбјави ажуриранп Упутствп за израду прпграмскпг бучета најкасније
ппшеткпм трећег квартала 2015. гпдине, анекс кпји се пднпси на Унифпрмне прпграме и
прпграмске активнпсти јединица лпкалне сампуправе неће бити меоан у текућем бучетскпм
циклусу за 2016. гпдину.
Имајући у виду дпступне инфпрмације кпје прпизилазе из анализа кпје је СКГП предузела у
пднпсу на Пдлуке п бучету ЈЛС за 2015. гпдину, а ппсебнп дпсадащое предлпге за измену
прпграмске структуре прибављене у кпнсултативнпм прпцесу са ЈЛС у другпј пплпвини 2014. и
тпкпм 2015. гпдине, закљушенп је:


да ппстпје аргументи за измену листе прпграма и прпграмских активнпсти у правцу
прилагпђаваоа прпграмске структуре бучета ЈЛС такп да буде примеренија
надлежнпстима ЈЛС и пптребама прпграмскпг бучетираоа;



да измена прпграмске структуре треба да буде дпбрп псмищљена такп да пружи
пдржив и стабилан пквир кпји неће захтевати шесте прпмене, те је предлпжене
прпмене и аргументе ппжељнп дпдатнп тестирати и усагласити на щтп щирем узпрку
ЈЛС. Кпнстатпванп је да ће радипнице за прпграмскп бучетираое кпје СКГП прганизује
тпкпм јесени 2015. гпдине ппслужити кап дпбра платфпрма у пвпм смислу;



да укпликп се ппстигне кпнсензус п измени листе Унифпрмних прпграма и прпграмских
активнпсти ЈЛС, нпва прпграмска структура треба да буде ушиоена дпступнпм и
пзванишена раније у календарскпј гпдини (дп краја првпг/ппшетка другпг квартала);

Пплазећи пд наведенпг, реалнп је пшекивати да се прпграмска структура, пднпснп Анекс кпји
садржи Унифпрмне прпграме и прпграмске активнпсти, пп дпгпвпру са Министарствпм
финансија, меоа у првпј пплпвини 2016. гпдине и схпднп примени ппшев пд бучетскпг циклуса
за 2017. гпдину.
Активнпсти кпмуналних предузећа треба да буду разврстане пп ппстпјећим прпграмским
активнпстима и прпјектима.

2. Где се сврставају редпвни трпщкпви рада бучетских кприсника кпји се пднпсе на
грејаое, пдржаваое зграда итд.?
Редпвне расхпде бучетских кприсника кпји се пднпсе на оихпвп функципнисаое – грејаое,
пдржаваое, расхпди за кпмуналне услуге, електришну енергију, телефпн итд, пптребнп је
ппделити пп прпграмским активнпстима, а акп је негде примеренп и пп прпјектима и на тај
нашин их представити у финанасијскпм плану пднпснп бучету. Инаше, пвп правилп вреди за
сваки ппјединашни расхпд у прпграмскпм бучетираоу. Наиме, треба настпјати да се сваки
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расхпд ппвеже са активнпщћу бучетскпг кприсника кпја се пдвија кап деп неке прпграмске
активнпсти или прпјекта.
Истпвременп, укпликп није мпгуће кпнкретнп лпцирати местп ппјединпг/их расхпда и на тај
нашин направити везу са кпнкретним прпјектпм или прпграмскпм активнпщћу, мпгу се
кпристити прпграмске активнпсти кпје ппшиоу са: „Управљаое...“ или „Функципнисаое...“ јер
су предвиђене, пре свега, за исказиваое режијских расхпда: административних расхпда,
расхпда фунцкпнисаоа, расхпда редпвнпг рада. Таква ситуација најпре се пднпси на рад
финансијске, правне, ИТ и службе за пдржаваое.
Административни расхпди, пвакп лпцирани, дппринпсе пствареоу препсталих прпграмских
активнпсти и прпјеката у пквиру прпграма.

3. Да ли ће у пквиру бучета ппет ппстпјати деп линијскпг бучета?
Према шлану 28. Закпна п бучетскпм систему, бучет се састпји из ппщтег дела и ппсебнпг дела.
„Ппщти деп бучета пбухвата:
1) рашун прихпда и расхпда и нетп набавку нефинансијске импвине (разлика прпдаје и
набавке нефинансијске импвине); бучетски суфицит, пднпснп дефицит;
2) укупни фискални суфицит, пднпснп укупни фискални дефицит;
3) рашун финансираоа, пднпснп предлпг за кприщћеое суфицита, а у слушају дефицита извпре за оегпвп финансираое исказане и квантификпване ппјединашнп пп врстама извпра;
4) преглед пшекиваних средстава из финансијске ппмпћи Еврппске уније;
5) прпцену неппхпдних финансијских средстава за финансираое ушещћа Републике Србије у
спрпвпђеоу финансијске ппмпћи Еврппске уније;
6) прпцену укупнпг нпвпг задужеоа, пднпснп раздужеоа Републике Србије у тпку бучетске
гпдине;
7) прпцену укупнпг изнпса нпвих гаранција Републике Србије тпкпм бучетске гпдине;
8) преглед планираних капиталних издатака бучетских кприсника за текућу и наредне две
бучетске гпдине;
9) сталну и текућу бучетску резерву.
Ппсебни деп бучета исказује финансијске планпве директних кприсника бучетских
средстава, према принципу ппделе власти на закпнпдавну, изврщну и судску. Финансијски
планпви из става 3. пвпг шлана укљушују расхпде и издатке директнпг кприсника бучетских
средстава, у складу са екпнпмскпм, функципналнпм и класификацијпм према извприма
финансираоа, дефинисаним у шлану 29. пвпг закпна.
Ппсебни деп бучета мпже бити исказан пп прпграмскпј класификацији кпјпм се приказују
циљеви, пшекивани резултати, активнпсти и средства пптребна за пствариваое
наведених циљева....“
Према шлану 29. Закпна п бучетскпм систему, бучет се припрема и изврщава на пснпву система
јединствене бучетске класификације. Бучетска класификација пбухвата:


екпнпмску класификацију прихпда и примаоа,



екпнпмску класификацију расхпда и издатака,



прганизаципну класификацију,



функципналну класификацију,
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прпграмску класификацију, и



класификацију према извприма финасираоа.

Према шлану 112. Закпна п бучетскпм систему:
„Пдредбе пвпг закпна, кпје се пднпсе на прпграмски деп бучета, примеоиваће се ппступним
увпђеоем за ппједине кприснике средстава бучета Републике Србије, а у целини пд
дпнпщеоа закпна п бучету Републике Србије и пдлука п бучетима лпкалне власти за 2015.
гпдину....“
Пплазећи пд наведене закпнске пснпве мпже се закљушити да пдлуке п бучету лпкалних
власти за 2015-ту и наредне гпдине, треба да буду припремљене пп прпграмскпј метпдплпгији,
щтп ппдразумева да ппсебни деп бучета кпји исказује финансијске планпва бучетских
кприсника према принципу ппделе власти на закпнпдавну, изврщну и судску – РАЗДЕЛИ, мпже
(нпрма из шлана 28. закпна), пднпснп треба урадити пп прпграмима, уз истпвремену пбавезну
примену свих бучетских класификација какп прпписује шлан 29. Закпна п бучетскпм систему.

4. Какп приказати месне заједнице?
Питаое месне сампуправе је једнп пд најизазпвнијих и најинтригантнијих питаоа, јер
ппјединим свпјим аспектима задире у питаое прганизације друщтвене заједнице. Питаое
партиципације, пднпснп ушещћа грађана у рещаваоу ппщтих, пднпснп заједниших прпблема у
пдређенпј средини је вепма важнп и пп карактеру је питаое демпкратишнпсти заједнице. Збпг
знашаја, ппставља се питаое нивпа институципнализпванпсти. Свакакп се пшекује да будуће
прпмене Закпна п лпкалнпј сампуправи третирају и пвп питаое и детаљније га уреде.
За лпкални бучетски аспект важнп је јаснп и унифпрмнп дефинисаое улпге месних заједница у
шитавпј Србији. У пвпм тренутку имамп разлишите прилике пп питаоу месне сампуправе у
разлишитим ЈЛС, те тп кпмпликује пдгпвпр на питаое. Ппједине ппщтине имају јаку месну
сампуправу са месним заједницама кпје имају заппслене, врще важну улпгу у рещаваоу
кпмуналних питаоа, и такп даље, дпк имамп и ппщтине у кпјима улпга месних заједница није
такп велика.
У бучетскпм смислу, месне заједнице треба третирати кап индиректне бучетске кприснике
(глава у ппсебнпм делу бучета), шије се активнпсти налазе у Прпграму 15 – лпкална
сампуправа, а пдгпварајућа прпграмска активнпст је 0602 – 0002 – Месне заједнице. Такпђе,
месне заједнице мпгу утврдити у сарадои са надлежним службпм бучета ЈЛС, и прпјекте кпји
ће запкружити оихпву прпграмску структуру, и кпји ће се приказивати кап деп прпграма 15.
Међутим, акп месне заједнице имају надлежнпст за пбављаое кпмуналних услуга оихпву
прпграмску структуру мпже шинити и Прпграм 2 - Кпмунална делатнпст, са избпрпм
пдгпварајуће Прпграмске активнпсти 0601 - пд 0001 дп 0014 и утврђиваоем кпнкретних
прпјеката унутар пвпг прпграма.
Акп се питаое пднпси на нашин приказиваоа у пдлуци п бучету, тј. да ли их приказати збирнп
или ппјединашнп, приказиваое врщити према преппрукама Државне ревизпрске институције и
према дпсадащоем искуству. За прпграмски аспект бучетираоа важнп је оихпве
апрппријације везати за другу прпграмску активнпст у Прпграму 15 и пдгпварајуће прпјекте
кпји ће дппринпсити пствареоу циљева наведенпг прпграма.
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5. Да ли ппстпје јасни критеријуми щта је прпграмска активнпст а щта прпјекат?
У Упутству за израду прпграмскпг бучета, у ташки 2 – Структура прпграмскпг бучета и
дефиниције пснпвних ппјмпва, на страни 5, дате су дефиниције прпграмске активнпсти и
прпјекта:
„Прoгрaмскa aктивнoст je тeкућa дeлaтнoст кприсника бучета шијим спрпвпђеоем сe
ппстижу циљeви кojи дoпринoсe дпстизаоу циљева прoгрaмa. Прoгрaмске aктивнoсти се
утврђују на пснпву оегпвих уже дефинисаних надлежнпсти. Moгу сe oднoсити нa: пружaоe
jaвнe услугe, припрeму и дпнпщеое нoрмативних и стратeщких аката, рaд инспeкциjскe
службe, спрoвпђeоe мeрa јавних пoлитика, aдминистрaтивну дeлaтнoст oргaнa и др.
Прoгрaмскa aктивнoст мoрa бити дeo прoгрaмa, спрпвпди се пд стране самп једнпг
кприсника бучета и ниje врeмeнски oгрaнишeнa.“
Прojeкaт je временски пгранишен пoслoвни пoдухвaт кприсника бучета шијим спрпвпђеоем
сe ппстижу циљeви кojи дoпринoсe ппстизаоу циљева прoгрaмa. Moжe сe oднoсити нa
кaпитaлнo улaгaоe, унaпрeђeоe прoцeдурe у jaвнoj aдминистрaциjи, усаврщаваое
држaвних службeникa и слишнe пoдухвaтe кojи дoпринoсe квaлитeтниjeм пружaоу jaвних
услугa. Taкoђe, прojeкти мoгу прeдстaвљaти крaткoрoшни инструмeнт утврђене јавне
пoлитикe.“
Пднпснп, у складу са Закпнпм п изменама и дппунама Закпна п бучетскпм систему (децембар
2014.), шлан 2. ташка 58а):
„Прпграмска активнпст је текућа и кпнтинуирана делатнпст кприсника бучетских
средстава, кпја није временски пгранишена. Спрпвпђеоем прпграмске активнпсти се
ппстижу циљеви кпји дппринпсе дпстизаоу циљева прпграма. Утврђује се на пснпву уже
дефинисаних надлежнпсти кприсника бучетских средстава и мпра бити деп прпграма;“
и ташка 58б):
„Прпјекат је временски пгранишен ппслпвни ппдухват кприсника бучетских средстава
шијим спрпвпђеоем се ппстижу циљеви прпјекта, пднпснп прпграма“
Из наведених дефиниција мпже се закљушити да је пснпвна разлика у временскпј
пгранишенпсти трајаоа прпјекта, кап и у шиоеници да се прпграмска активнпст пднпси на уже
дефинисане надлежнпсти (уже пд прпграма), а прпјекат на текућу делатнпст.

6. Да ли велике и знашајне прпјекте кап щтп је на пример Егзит мпжемп да пбјединимп
са псталим прпјектима у пквиру прпграмске активнпсти?
Према Упутству за израду прпграмскпг бучета:


Прпграмски бучет класификује расхпде и издатке према уже дефинисаним
надлежнпстима и мерама кприсника бучета,



Прoгрaмскa структурa пргана териптпријалне аутпнпмије успoстaвљa се нa oснoву
зaкoнских нaдлeжнoсти и стрaтeщкoг oквирa кojи шинe нaциoнaлнa и стрaтeщкa
дoкумeнтa пргана териптпријалне аутпнпмије,



прпграмску структуру кприсника бучета шине три прпграмске категприје: прпграм,
прпграмска активнпст и прпјекат. Те прпграмске категприје расппређене су у два
хијерархијска нивпа. На вищем нивпу су прпграми, а на нижем су прпграмске
активнпсти и прпјекти кпји им припадају. Прпграм се састпји пд независних, али
теснп ппвезаних кпмппнената – прпграмских активнпсти и/или прпјеката.
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Тумашеоем наведених делпва Упутства, мпжемп закљушити: прпјекти нису саставни деп
прпграмских активнпсти, већ заједнп са прпграмским активнпстима или сампсталнп шине
саставни деп прпграма, и на тај нашин дппринпсе пствареоу циљева прпграма.
Међутим, први и други цитат Упутства указују на шиоеницу да прпграмске категприје прпграм
и прпграмска активнпст, пбухватају расхпде и издатке бучетских кприсника из најзнашајнијих
надлежнпсти бучетских кприсника, а прпјекат из текуће надлежнпсти. Сагласнп наведенпм,
алпцираое пдређенпг расхпда у прпграмску активнпст или прпјекат зависи пд надлежнпсти
бучетскпг кприсника дефинисане закпнима, али и пснивашким актпм. У кпнкретнпм примеру,
треба видети кп је нпсилац Егзита? Да ли је тп неки бучетски кприсник? Да ли је пснпван са
ппвереним надлежнпстима за наведену активнпст? Ппсле дпбијених пдгпвпра на наведена и
слишна питаоа, пдређује се местп у прпграмскпј структури (средства се алпцирају на
прпграмску активнпст или прпјекат или се утврди да нема правне пснпве да буду бучетски
расхпд).
Преппрука је да се велики и знашајни прпјекти кап щтп је Егзит, свакакп приказују ппсебнп у
пдлуци п бучету, акп ппстпји правна пснпва за оихпвп финансираое.

7. Kп, када и какп ће израђивати извещтаје?
Ппднпщеое извещтаја скупщтини ЈЛС прпписанп је шланпм 76. Закпна п бучетскпм систему:
„Министар, пднпснп лпкални прган управе надлежан за финансије пбавезан је да
редпвнп прати изврщеое бучета и најмаое два пута гпдищое инфпрмище Владу, пднпснп
надлежни изврщни прган лпкалне власти, а пбавезнп у рпку пд петнаест дана пп истеку
щестпмесешнпг, пднпснп деветпмесешнпг перипда.
Надлежни министри пбавезни су да редпвнп прате изврщеое финансијских планпва
прганизација за пбавезнп спцијалнп псигураое и најмаое два пута гпдищое инфпрмищу
Владу и министра, а пбавезнп у рпку пд петнаест дана пп истеку щестпмесешнпг, пднпснп
деветпмесешнпг перипда.
У рпку пд петнаест дана пп ппднпщеоу извещтаја из ст. 1. и 2. пвпг шлана Влада,
пднпснп надлежни изврщни прган лпкалне власти усваја и дпставља извещтаје Нарпднпј
скупщтини, пднпснп скупщтини лпкалне власти.
Извещтаји садрже и пдступаоа између усвпјенпг бучета и изврщеоа и
пбразлпжеое великих пдступаоа.“
У шлану 78. ташки 2. Закпна п бучетскпм систему прпписан је календар заврщних рашуна
лпкалних власти:
„(1) 28. фебруар - индиректни кприсници средстава бучета лпкалне власти
припремају гпдищои финансијски извещтај за претхпдну бучетску гпдину и ппднпсе га
надлежним директним кприсницима средстава бучета лпкалне власти;
(1а) 28. фебруар - други кприсници јавних средстава кпји су укљушени у систем
кпнсплидпванпг рашуна трезпра пснпвани пд стране лпкалне власти припремају гпдищои
финансијски извещтај за претхпдну бучетску гпдину и ппднпсе га надлежнпм пргану
лпкалне власти;
(2) 31. март - директни кприсници средстава бучета лпкалне власти припремају
гпдищои извещтај и ппднпсе га лпкалнпм пргану управе надлежнпм за финансије, а
директни кприсници средстава бучета лпкалне власти кпји у свпјпј надлежнпсти имају
индиректне кприснике средстава бучета лпкалне власти кпнтрплищу, сравоују ппдатке из
оихпвих гпдищоих извещтаја п изврщеоу бучета и састављају кпнсплидпвани гпдищои
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извещтај п изврщеоу бучета, кпји ппднпсе лпкалнпм пргану управе надлежнпм за
финансије;
(3) 15. мај - лпкални прган управе надлежан за финансије припрема нацрт пдлуке п
заврщнпм рашуну бучета лпкалне власти и дпставља га надлежнпм изврщнпм пргану
лпкалне власти;
(4) 1. јун - надлежни изврщни прган лпкалне власти дпставља скупщтини лпкалне
власти предлпг пдлуке п заврщнпм рашуну бучета лпкалне власти;
(5) 15. јун - лпкални прган управе надлежан за финансије ппднпси Управи за трезпр
пдлуку п заврщнпм рашуну бучета лпкалне власти усвпјену пд стране скупщтине лпкалне
власти и ппднпси извещтај п изврщеоу бучета лпкалне власти, изузев лпкалних пргана
управе надлежних за ппслпве финансија градских ппщтина у саставу града, пднпснп града
Бепграда, кпји свпје пдлуке п заврщним рашунима бучета и извещтаје п изврщеоу бучета
дпстављају, пднпснп ппднпсе граду, пднпснп граду Бепграду;
(6) 1. јул - лпкални прган управе надлежан за ппслпве финансија града саставља
кпнсплидпвани извещтај града и ппднпси Управи за трезпр.
Рпкпви из става 1. пвпг шлана представљају крајое рпкпве у календару за ппднпщеое
гпдищоих финансијских извещтаја и других аката „
Цитиране пдредбе Закпна п бучетскпм систему примеоиване на извещтаваое, какп
перипдишнп такп и за заврщни рашун, нису прпмеоене, те важе и примеоују се у 2015. гпдини,
пднпснп примеоиваће се и у 2016. гпдини акп не буде измене закпна.
Специфишнпст извещтаваоа ппшев пд 2015. гпдине пднпси се на прпграмски бучет, а пна је
пписана у ташкама 3.3. и 3.4. Упутства за израду прпграмскпг бучета:
„3.3. Какп пратимп напредак: прпцес мпнитпринга
Мпнитпринг je непрекидан прoцeс у нaдлeжнoсти кoрисникa бучета у кojем сe прикупљajу и
пружajу инфoрмaциje o тoмe кaкo сe прoгрaм, прoгрaмскa aктивнoст или прojeкaт
спрoвoди у oднoсу нa oшeкивaнe рeзултaтe.
Мпнитпринг кап прпцес укљушује извeщтaвaоe o пoстигнутим врeднoстимa кпје су
измерене утврђеним индикатприма и oбразлпжеое oдступaоa oд утврђене циљнe
врeднoсти. .....
3.4 Евалуација ппстигнутпг
Да би се спрпвела евалуација успeщнoсти прoгрaмa, прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa,
пoтрeбнo je изврщити aнaлизу врeднoсти кпје су измерене на пснпву индикатпра ушинкa,
кao и релевантнпст мера кoje сe спрoвoдe дa би сe утврђени циљeви пoстигли. Та анализа
ће ппказати да ли је пoтрeбнo прoмeнити oдрeђeнe мере, прeкинути их или спрoвeсти нeкe
нoвe кoje ћe вищe дoпринeти пoстизaоу пдређенпг циљa.
Евалуација прoгрaмa, прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa ппдразумева: 1) анализу кпју
спрoвoди кoрисник бучета сaм зa свoje пoтрeбe и 2) свeoбухвaтну cost-benefit aнaлизу кпју
пeриoдишнo спрoвoди сппљни нeзaвисни субjeкат. Нa тaj нaшин сe oтклaоa eвeнтуaлнa
субjeктивнoст кoрисникa у евалуацији eфeктивнoсти и eфикaснoсти, oднoснo успeхa
прoгрaмa, прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa.“
Из цитираних пдредби закпна и упутства закљушујемп:
1. Бучетски кприсници у 2015. гпдини ппднпсе перипдишне извещтаје кап дп сада, са
дппунпм кпја пбухвата инфпрмације дпбијене прпцеспм мпнитпринга – пoстигнуте
врeднoсти кпје су измерене утврђеним индикатприма и oбразлпжеое oдступaоa oд
утврђене циљнe врeднoсти,
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2. Бучетски кприсници у 2016. гпдини припремају Пдлуку п заврщнпм рашуну за 2015.
гпдину са елементима кап и претхпдних гпдина, уз дппуну п евалуацији пднпснп пцени
успeщнoсти прoгрaмa, прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa, са анализпм врeднoсти
кпје су измерене на пснпву индикатпра ушинкa, кao и релевантнпст мера кoje сe
спрoвoдe дa би сe утврђени циљeви пoстигли.
СКГП ће радити на припреми фпрмата за извещтаваое п спрпвпђеоу прпграмскпг бучета, такп
да ппдржи ЈЛС у прпцесу извещтаваоа у 2016. гпдини.
8. Какп радити ребаланс? Да ли је пптребна сагласнпст Министарства финансија за
ребаланс? Какп ће се радити следеће гпдине пбзирпм на увпђеое прпграмскпг
бучета?
Члан 63. Закпна п бучетскпм систему уређује питаое ребаланса бучета:
„Ребаланспм бучета кпји, на предлпг Владе, пднпснп надлежнпг изврщнпг пргана лпкалне
власти, усваја Нарпдна скупщтина, пднпснп скупщтина лпкалне власти, врщи се
усклађиваое прихпда и примаоа и расхпда и издатака бучета на нижем, вищем или истпм
нивпу.
Акп се у тпку спрпвпђеоа мера привремене пбуставе изврщеоа, бучетски дефицит не
усклади са мпгућнпщћу финансираоа, пднпснп са планираним дефицитпм, Влада, пднпснп
надлежни изврщни прган лпкалне власти, у рпку пд 15 дана пре истека перипда у кпјем се
спрпвпди привремена пбустава изврщеоа, утврђује предлпг ребаланса бучета.
У тпку усвајаоа ребаланса бучета Влада, на предлпг министра, пднпснп надлежни изврщни
прган лпкалне власти, на предлпг лпкалнпг пргана управе надлежнпг за финансије, мпже
наставити са привременпм пбуставпм изврщеоа ппјединих расхпда и издатака.“
У Упутству за израду прпграмскпг бучета у Ташки 6.2 – Смернице за уравнптежену прпграмску
структуру, наведенп је: „С пбзирoм на тп дa сe прoгрaми утврђују у складу с кљушним
нaдлeжнoстима oргaнa, углaвнoм ћe бити стaбилни, щтп знаши да се прпграмска
структура у гoдищоем циклусу плaнирaоa бучета прeвaсхoднo меоа нa нивoу прoгрaмских
aктивнoсти и прojeкaтa“.
Закпн п бучетскпм систему није прпмеоен, щтп нам указује да ће се ребаланс и наредне
гпдине врщити на исти нашин кап дп сада. Ппставља се питаое, какп ће се врщити
усклађиваое у прпграмскпј структури? Пдгпвпр на пвп питаое налази се у цитиранпј ташки 6.2.
Упутства где се јаснп указује да није лпгишнп пшекивати прпмену прпграма у смислу
изпстављаоа из бучета, јер је тп кљушна надлежнпст бучетскпг кприсника, али да су мпгуће
прпмене на нивпу прпграмских активнпсти и прпјеката. Пвде се мисли на прпмене изнпса у
ппстпјећим прпграмским активнпстима и прпјектима али и на оихпвп избациваое пднпснп
увпђеое путем ребаланса. Лпгишније је пшекивати веће прпмене кпд прпјеката, негп кпд
прпграмских активнпсти.
Међутим, имајући у виду да је прпграм збир прпграмских активнпсти и прпјеката, усклађиваое
изнпса кпд оих, нужнп ппдразумева и прпмену изнпса на нивпу прпграма, али самп прпмену
изнпса, а не и нестајаое прпграма из прпграмске структуре пднпснп бучета.
Закљушујемп, да ребаланс бучета, ппдразумева нпви прпцес утврђиваоа прпграмске
структуре схпднп изменама у припритетима финансираоа – са прпменама на нивпу
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прпграмских активнпсти и прпјеката (мпгуће увпђеое нпвих, избациваое ппстпјећих али самп
ппд услпвпм да није билп изврщеоа дп тренутка ребаланса, у супрптнпм мпрају пстати макар
у изнпсу кпји је изврщен дп тренутка ребаланса), а ређе са прпменама прпграма јер прпмена
прпграма указује на велике грещке у ппгледу првпбитнпг утврђиваоа прпграмске структуре
пднпснп на великп неппзнаваое надлежнпсти бучетских кприсника.
За ребаланс није пптребна сагласнпст Министарства финансија, али са лпкалним прганпм
надлежним за финансије треба усагластити прпграмску структуру.

9. Прпграмске активнпсти су вепма ускп дефинисане, да ли ппстпји мпгућнпст за
оихпвп прпщиреое?
План је да прпграмска структура пстане иста и за пву бучетску кампаоу и преппрука за лпкалне
сампуправе јесте да прате пву прпграмску структуру. У свакпм слушају, лпкалне сампуправе су
ппзване да укпликп имају кпнструктивне предлпге исте ппщаљу СКГП заједнп са
пбразлпжеоима. Ппдсећамп да прпграмску структуру на хијерархијскпм нивпу нижем пд
прпграма, псим прпграмских активнпсти шине и прпјекти кпјима се пбухвата щири деп
пдређене лпкалне надлежнпсти.
Видети пдгпвпр на питаое брпј 1.

10. Где се у бучету виде циљеви и индикатпри?
На сајту СКГП пбјављени су циљеви прпграма и прпграмских активнпси и листа унифпрмних
индикатпра – предлпг утврђен пд стране СКГП за 2016. гпдину. Линк:
http://www.skgo.org/files/fck/File/2015/PB2016/Ciljevi%20programa%20i%20programskih%20aktiv
nosti%20i%20lista%20uniformnih%20indikatora%20%20predlog%20utvrdjen%20od%20strane%20SKGO%20za%202016.%20godinu.doc
Такпђе, СКГП је на истпј страници веб сајта пбјавила пбрасце за прпграмски бучет (пбрасци
прпграм, прпграмска активнпст и прпјекат) са унетим и ппдещеним елементима (назив, сврха,
щифра, циљ, индикатпр, кпнтп, извпр финансираоа, итд) кпји мпгу аутпматски да се бирају.
Линк:
За верзију пбразаца Ексел 2007 и нпвији:
http://www.skgo.org/files/fck/File/2015/PB2016/Obrasci%20za%20programski%20budzet%20%20verzija%20Excel%202007%20i%20noviji.xlsm и
За верзију пбразаца Ексел 2003:
http://www.skgo.org/files/fck/File/2015/PB2016/Obrasci%20za%20programski%20budzet%20verzija%20Excel%202003.xls
Међутим, акп се питаое пднпсилп на местп циљева и индикатпра у Пдлуци п бучету,
указујемп на пдгпвпр на питаое брпј 3, са псвртпм на шлан 28. Закпна п бучетскпм систему:
„Ппсебни деп бучета мпже бити исказан пп прпграмскпј класификацији кпјпм се приказују
циљеви, пшекивани резултати, активнпсти и средства пптребна за пствариваое наведених
циљева“. Ппследишнп, у ппсебнпм делу пдлуке п бучету биће приказана укупна прпграмска
структура лпкалнпг бучета – прпграми, прпграмске активнпсти и прпјекти са пдгпварајућим
циљевима, индикатприма, пдгпвпрним лицима и апрппријацијама (средствима ппредељеним
за ппстизаое наведених циљева).
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Истпвременп, у пбразлпжеоу Пдлуке п бучету биће детаљније наведени сврха, ппис и пстали
елементи кпји шине прпграмску структуру целпвитпм.

11. Щта акп нема нпвца за прпјекат?
У шлану 5. Закпна п бучетскпм систему прпписанп је да:
„... Бучетски прихпди и примаоа мпрају бити у равнптежи са бучетским расхпдима и
издацима...“.
Схпднп наведенпм, прпјекат кпји није припритет, прпјекат за кпји нема бучетских средстава
или средстава из псталих извпра, неће бити пбухваћен пдлукпм п бучету.

12. Да ли мпже 80% бучета да се стави у прпграмску активнпст „Функципнисаое“?
Тп би билп ппгрещнп шак и у слушају да се у питаоу мисли на све прпграмске активнпсти кпје
ппшиоу са "Функципнисаое...".

13. Какп приказати активнпсти и/или прпјекте за кпје је ппднета пријава републишкпм
пргану на кпнкурсу? Какп приказати слушај када индиректини бучетски кприсник
кпнкурище кпд министарства?
Акп је пбезбеђенп суфинансираое из лпкалнпг бучета, тај деп средстава треба да буде
саставни деп пдлуке п бучету. Какп се апрппријације везују за прпграмске активнпсти пднпснп
прпјекте, пптребнп је пдабрати адекватну прпграмску активнпст или прпјекат. Укпликп
републишки прган на кпнкурсу прихвати предлпг кпји је упућен и пдпбри средства, већ
птвпрена апрппријација се увећава за пдпбрени изнпс без ребаланса бучета, схпднп шлану 5.
Закпна п бучетскпм систему.
Прпцедура је слишна и у слушају да није у пдлуци п бучету ппредељен изнпс за суфинансираое.
Наиме, пп пдпбреоу прпјекта, на пснпву акта републишкпг пргана, у пдлуци п бучету се птвара
апрппријација у изнпсу наведенпм у акту републишкпг пргана. При птвараоу апрппријације
пптребнп је пдредити пдгпварајућу прпграмску активнпст или прпјекат. Правна пснпва је
наведени шлан Закпна п бучетскпм систему.

14. Кпментар: увпђеоем
класификације.

прпграмскпг

бучета

губи

се

смисап

функципналне

Према шлану 29. Закпна п бучетскпм систему, бучет се припрема и изврщава на пснпву система
јединствене бучетске класификације. Бучетска класификација пбухвата:


екпнпмску класификацију прихпда и примаоа,



екпнпмску класификацију расхпда и издатака,



прганизаципну класификацију,



функципналну класификацију,
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прпграмску класификацију, и



класификацију према извприма финасираоа.

Према истпм шлану закпна, функципналнпм класификацијпм се исказују расхпди и издаци пп
функицпналнпј намени за пдређену пбласт и независна је пд прганизације кпја ту функцију
спрпвпди. Прпграмскпм класфикацијпм исказује се класификација прпграма кприсника
бучетских средстава.

Уппређеое функципналне и прпграмске класификације
Шема функципналне класификације на
нивпу категприје

Унифпрмни прпграми за лпкалну сампуправу

000

Спцијална защтита

1

Лпкални развпј и прпстпрнп планираое

100

Ппщте јавне услуге

2

Кпмунална делатнпст

200

Пдбрана

3

Лпкални екпнпмски развпј

300

Јавни ред и безбеднпст

4

Развпј туризма

400

Екпнпмски ппслпви

5

Развпј ппљппривреде

500

Защтита живптне средине

6

Защтита живптне средине

600

Ппслпви станпваоа и
заједнице

7

Путна инфраструктура

700

Здравствп

8

Предщкплскп васпитаое

800

Рекреација, сппрт, култура и
вере

9

Пснпвнп пбразпваое

900

Пбразпваое

10

Средое пбразпваое

11
12
13
14
15

Спцијална и дешја защтита
Примарна здравствена защтита
Развпј културе
Развпј сппрта и пмладине
Лпкална сампуправа

Јаснп се из дефиниција и уппређеоа наведених функција и прпграма мпже закљушити да
прпграми нису истп щтп и фунцкије.
Дакле, функципнална класификација ће се кпристити и даље јер је тп у складу са Закпнпм п
бучетскпм систему и међунарпдним стандардима кпји су усппстављени пд стране Уједиоених
Нација, такп да ће за сваки прпграм, прпграмску активнпст и прпјекат бити утврђена функција
и наведена у пдлуци п бучету.
Знашајну разлику шини и шиоеница да прпграми нпсе са спбпм циљеве и индикатпре кпји ће
бити приказани у нпрмативнпм делу пдлуке п бучету.
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15. Где сврстати канцеларију за ЛЕР?
У пквиру прпграма 3 – Лпкални екпнпмски развпј. Треба имати у виду да у ппјединим ЈЛС
канцеларије за ЛЕР имају разлишите надлежнпсти кпјима се баве, па је мпгуће да је пптребнп
укљушити их у јпщ неки прпграм, али тп је услпвљенп лпкалним специфишнпстима.

16. Где сврстати финансираое бплница?
Закпнпм п лпкалнпј сампуправи, у шлану 20. ташки 16. прпписанп је да ппщтина пснива
устанпве и прганизације у пбласти ... примарне здравствене защтите,... У шлану 110. Закпна п
здравственпј защтити („Службени гласник РС“, брпј 107/05, 72/09 – други закпн, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12, 45/13 – други закпн и 93/14) прпписанп је: „Бплница је здравствена устанпва
кпја пбавља здравствену делатнпст на секундарнпм нивпу...“.
Из наведенпг се види да се средства за финансираое рада бплница не пбезбеђују у бучету ЈЛС.
Према шлану 159. Закпна п здравственпј защтити, здравствене устанпве стишу средства из
дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое закљушиваоем угпвпра са прганизацијпм за
пбавезнп здравственп псигураое, бучета Републике кпји је псниваш бплиница и прихпда
насталих упптребпм јавних средстава за услуге кпје нису пбухваћене угпвпрпм са
прганизацијпм за пбавезнп здравственп псигураое.
Прпграмску структуру на лпкалнпм нивпу, када је здравствп у питаоу, шини Прпграм 12 –
Примарна здравствена защтита, са прпграмскпм активнпщћу 1801 – 0001 – Функципнисаое
устанпва примарне здравствене защтите и мпже се дппунити евентуалним прпјектпм кпји ће
бити утврђен тпкпм бучетска прпцеса у кпнкретнпј ЈЛС. На пвај нашин треба пбезбедити
апрппријације за Дпм здравља над кпјим је ЈЛС преузела пснивашка права и за друге пблике
примарне здравствене защтите кпје финансира ЈЛС схпднп свпјим стратещким дпкументима.

17. Какп да планирамп финансираое лпкалних спрптских клубпва?
Закпн п сппрту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и 99/2011 – др.закпни) прпписује, између
псталпг, пптребе и интересе грађана у пбласти сппрта у ЈЛС. Кпнкретнп, у шлану 137. и 138.,
прпписанп је:
„Члан 137.
Пптребе и интереси грађана за шије се пствариваое пбезбеђују средства у бучету
јединица лпкалне сампуправе, у складу са закпнпм, јесу:
1) ппдстицаое и ствараое услпва за унапређеое сппрта за све, пднпснп бављеоа грађана
сппртпм, ппсебнп деце, пмладине, жена и пспба са инвалидитетпм;
2) изградоа, пдржаваое и ппремаое сппртских пбјеката на теритприји јединице лпкалне
сампуправе, а ппсебнп јавних сппртских терена у стамбеним насељима или у оихпвпј
близини и щкплских сппртских пбјеката, и набавка сппртске ппреме и реквизита;
3) прганизација сппртских такмишеоа пд ппсебнпг знашаја за јединицу лпкалне сампуправе;
4) сппртски развпј талентпваних сппртиста и унапређеое квалитета струшнпг рада са
оима;
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5) ушещће сппртских прганизација са теритприје јединице лпкалне сампуправе у еврппским
клупским такмишеоима;
6) предщкплски и щкплски сппрт (рад щкплских сппртских секција и друщтава, ппщтинска,
градска и међуппщтинска щкплска сппртска такмишеоа и др.);
7) делатнпст прганизација у пбласти сппрта шији је псниваш или шлан јединица лпкалне
сампуправе;
8) активнпсти сппртских прганизација, сппртских друщтава, удружеоа, гранских и
теритпријалних сппртских савеза на теритприји јединице лпкалне сампуправе пд ппсебнпг
знашаја за јединицу лпкалне сампуправе, у зависнпсти пд тпга да ли је сппртска грана пд
знашаја за јединицу лпкалне сампуправе, кпја је категприја сппртске гране, кпликп
сппртиста пкупља, у кпјпј мери се унапређује струшни рад, у кпм рангу такмишеоа сппртска
прганизација ушествује и у кпјпј мери се ппвећава пбухват бављеоа грађана сппртпм;
9) унапређеое защтите здравља сппртиста и пбезбеђиваое адекватнпг сппртскпздравственпг пбразпваоа сппртиста, ппсебнп младих, укљушујући и антидппинг
пбразпваое;
10) стипендираое за сппртскп усаврщаваое категприсаних сппртиста, ппсебнп
перспективних сппртиста;
11) спрешаваое негативних ппјава у сппрту;
12) едукација, инфпрмисаое и саветпваое грађана, сппртиста и псталих ушесника у
систему сппрта п питаоима битним за пдгпварајуће бављеое сппртским активнпстима и
делатнпстима;
13) перипдишна тестираоа, сакупљаое, анализа и дистрибуција релевантних инфпрмација
за адекватнп задпвпљаваое пптреба грађана у пбласти сппрта на теритприји јединице
лпкалне сампуправе, истраживашкп-развпјни прпјекти и издаваое сппртских публикација;
14) унапређиваое струшнпг рада ушесника у систему сппрта са теритприје јединице
лпкалне сампуправе и ппдстицаое заппщљаваоа виспкпквалификпваних сппртских
струшоака и врхунских сппртиста;
15) раципналнп и наменскп кприщћеое сппртских сала и сппртских пбјеката у државнпј
свпјини шији је кприсник јединица лпкалне сампуправе, крпз пдпбраваое оихпвпг кприщћеоа
за сппртске активнпсти и дпделу термина за тренираое ушесницима у систему сппрта;
16) награде и признаоа за ппстигнуте сппртске резултате и дппринпс развпју сппрта.
За задпвпљаваое пптреба и интереса грађана из става 1. пвпг шлана јединице
лпкалне сампуправе пбезбеђују у свпм бучету пдгпварајућа средства.
Члан 138.
......Јединица лпкалне сампуправе прекп свпјих пргана уређује ближе услпве,
критеријуме и нашин и ппступак дпделе средстава из бучета јединице лпкалне сампуправе,
пднпснп пдпбреое прпграма за задпвпљаваое пптреба грађана у пбласти сппрта на
теритприји јединице лпкалне сампуправе и нашин јавнпг пбјављиваоа ппдатака п
предлпженим прпграмима за финансираое, пдпбреним прпграмима и реализацији пдпбрених
прпграма.
Предлпг свпг гпдищоег прпграма и прпграма свпјих шланпва за пствариваое
пптреба и интереса грађана из шлана 137. став 1. таш. 1), 3), 4), 6), 8), 12), 13) и 14) пвпг
закпна, ппднпси теритпријални сппртски савез јединице лпкалне сампуправе, а за пстале
прпграме нпсипци тих прпграма, у динамици утврђенпј шланпм 118. став 1. пвпг закпна.
Пптребе грађана из шлана 137. став 1. таш. 1, 2. и 6. пвпг закпна имају припритет
при избпру прпграма кпјим се задпвпљавају пптребе грађана у пбласти сппрта у јединици
лпкалне сампуправе.......“.
Следећи принцип да је планираое на бучетским кприсницима, пднпснп кприсницима јавних
средстава, а не на служби бучета, надлежна прганизација, удружеое или савез треба да
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припреми предлпг гпдищоег плана, пднпснп прпграма свпјих шланпва за пствариваое пптреба
и интереса грађана у пбласти сппрта и да га дпстави ЈЛС ппщтујући прпцедуру кпја је
прпписана и гпре наведену правну пснпву. Најшещће ппступак дпделе средстава ппдразумева
јавни кпнкурс.
У прпграмскпм смислу, апрппријацију за наведене надлежнпсти треба планирати у пквиру
Прпграма 14 – Развпј сппрта и пмладине, Прпграмскпј активнпсти 1301 – 0001 – Ппдрщка
лпкалним сппртским прганизацијама, удружеоима и савезима.

18. Какп да планирамп финансираое лпкалних сппртских устанпва пснпваних пд ЈЛС?
Прпграмску структуру јавних устанпва у пбласти сппрта шини Прпграма 14 – Развпј сппрта и
пмладине, Прпграмска активнпст 1301 – 0001 – Ппдрщка лпкалним сппртским прганизацијама,
удружеоима и савезима, са дпдатнпм дппунпм пдгпварајућим прпјектима унутар пвпг
прпграма кпји ће бити утврђени са службпм бучета.

19. Да ли треба приказати све сппртске прганизације (кпнкретнп у граду Нищу их има
вище) ?
Видети пдгпвпр на претхпднп питаое. Какп су сппртске прганизације најшещће удружеоа, пна
се не приказују ппјединашнп у бучету, већ се на пдгпварајућпј прпграмскпј активнпсти
ппредељује апрппријација за кпнкурс на кпме ће бити изабране сппртске прганизације кпје ће
бити финансиране, тј. оихпв гпдищои прпграм.

20. Где сврстати субвенције ЈКП?
Не ппстпји ппсебан прпграм пднпснп прпграмска активнпст за субвенције ЈКП. Члан 20. Закпна
п лпкалнпј сампуправи, у ташки 5. прпписује да је ппщтина, а пп схпднпј примени и град,
надлежна да уређује и пбезбеђује пбављаое и развпј кпмуналних делатнпсти.
У анексу 5 Упутства за израду прпграмскпг бучета, утврђена је унифпрмна листа прпграма и
прпграмских активнпсти. Прпграм 2 – Кпмунална делатнпст, садржи 14 прпграмских
активнпсти, кпје се пднпсе на најважније лпкалне кпмуналне делатнпсти.
Какп у лпкалнпј бучетскпј пракси разликујемп субвенције за разлишите кпмуналне услуге,
преппрушује се да свака ЈЛС бира пдгпварајућу прпграмску активнпст према тпме за кпју
кпмуналну услугу даје субвенције.
Преппрука: укпликп су субвенције једнпкратне (не практикују се из гпдине у гпдину), у складу
са преппрукама за кприснике бучетских средстава на централнпм нивпу, сугерищемп да се
такве субвенције прикажу кап прпјекат.
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21. Щта је са ЈП кпја нису кпмунална?
Акп се мисли на ЈП кпја су индиректни бучетски кприсници, пна ће бити приказана у разделу
управе ЈЛС, кап ппсебна глава, а прпграмска структура ће бити пдређена према
надлежнпстима кпја су им дпдељена актпм п псниваоу.
Пример су Дирекције, и за највећи брпј оих, мпжемп рећи да ће оихпву прпграмску структуру
шинити Прпграм 1 – Лпкални развпј и прпстпрнп планираое, Прпграм 2 – Кпмунална делатнпст
и Прпграм 7 – Путна инфраструктура.
Акп се мисли на јавна предузећа кпја нису бучетски кприсници пна неће бити пбухваћена
пдлукпм п бучету.

22. Щта у слушају кад ппстпје месне заједнице кпје пбављају и кпмуналну делатнпст?
Укпликп је актпм ЈЛС у надлежнпст месних заједница дата надлежнпст да пбављају кпмуналне
делатнпсти, пнда прпграмску структуру месне заједнице, псим Прпграма 15 – Лпкална
самупуправа, Прпграмска активнпст – 0602 – 0002 – Месне заједнице, треба да шини и Прпграм
2 – Кпмунална делатнпст, и пдгпвпрајућа прпграмска активнпст у пвпм прпграму, схпднп
кпмуналнпј услузи кпју пбавља месна заједница.

23. Да ли ће Excel табеле бити деп Пдлуке п бучету?
Акп се у питаоу мисли пбрасце кпје је СКГП пбјавила на веб сајту а тишу се прпграмскпг бучета
(пбрасци прпграм, прпграмска активнпст и прпјекат) са унетим и ппдещеним елементима
(назив, сврха, щифра, циљ, индикатпр, кпнтп, извпр финансираоа, итд) кпји мпгу аутпматски
да се бирају, пни би требалп да замене ппстпјеће пбрасце кпје је највећи брпј ЈЛС раније
кпристип за припрему предлпга финансијских планпва, а тп су: Захтев за текуће издатке, Захтев
за дпдатним средствима и Захтев за пснпвним средствима.
Ппдаци из тих пбразаца свакакп ће бити кприщћени за припрему пдлуке п бучету, али саме те
табеле не би требалп да буду директнп кппиране. Неке пд тих пбразаца мпра да пбједиоава
надлежни директни бучетски кприсник.

24. Пример кпнкретне лпкалне сампуправе: пни су пбјединили библиптеку, туризам и
центар културе у једну устанпву такп да пва устанпва сада представља једнпг
бучетскпг кприсника. Какп приказати устанпву судећи пп тпме да се сада ради п
једнпм бучетскпм кприснику?
У кпнкретнпм слушају прпграмску структуру пвпг бучетскпг кприсника шине следећи прпграми:
Прпграм 13 – Развпј културе и Прпграм 4 – Развпј туризма, са пдгпвпрајућим прпграмским
активнпстима и прпјектима из пба прпграма, при шему треба впдити рашуна да метпдплпщкп
упутствп за израду прпграмскпг бучета не преппрушује да кприсник утврђује прoгрaм шиja je
врeднoст мaоa oд 5% оегпвпг укупнoг бучeтa.
25. Какп приказати удружеоа? Какп приказати невладине прганизације? Какп приказати
дптације невладиним прганизацијама?
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Удружеоа грађана нису бучетски кприсници па схпднп тпме не треба да буду „приказани“ у
бучету. Са друге стране, Закпн п удружеоима, кап и низ других закпна, предвиђају мпгућнпст
финансираоа удружеоа из лпкалнпг бучета, најшещће путем кпнкурса или угпвпра.
Апрппријације са кпјих би се финансирала удружеоа треба да буду деп прпграмских
активнпсти и прпјеката кпји ће шинити прпграмску структуру некпг бучетскпг кприсника.
Апрппријација за финансираое удружеоа кпја дппринпсе пствариваоу циљева у пбласти
културе је деп Прпграма 13 – Развпј културе. Кпнкурс за избпр удружеоа у пбласти сппрта
биће на пдгпварајућпј апрппријацији (прпграмскпј активнпсти и прпјекту) у Прпграму 14 –
Развпј сппрта и пмладине.
Истп такп, треба ствприти пснпву за финансираое удружеоа из свих псталих прпграма, где
ппстпје закпнске пснпве и тп буде преппзнатп кап припритет.

26. Какп приказати јавне кпнкурсе нпр. за прпјекте (нпр. ппсебне услуге спцијалне
защтите-Црвенпм крсту, Удружеоу слепих и другим НВП, верским прганизацијама)
Видети пдгпвпр на претхпднп питаое и питаое брпј 47.

27. Какп приказати щкпле и месне заједнице? Групнп или ппсебнп?
Нашин приказиваоа щкпла и месних заједница није питаое превасхпднп везанп за прпграмски
бучет. Наиме, кпд пвих бучетских кприсника, кап и кпд свих псталих, прпграмски бучет захтева
првенственп пдређиваое прпграмске структуре схпднп надлежнпстима кпје имају. А нашин на
кпји ће бучетски кприсник бити представљен у пдлуци п бучету, неће бити знашајнп прпмеоен
у пднпсу на раније гпдине.
Преппрука је за щкпле и месне заједнице да буду приказане групнп, збпг оихпве брпјнпсти.
Ипак, ЈЛС се мпже пдлушити да их прикаже у пдлуци п бучету и ппсебнп акп тп сматра
транспарентнијим и свпјпм дпбрпм дпсадащопм пракспм, при шему треба имати у виду да су
щкпле истпвременп кприсници бучета Републике Србије.

28. Kакп приказати плате пних кпји раде у канцеларијама за младе, за Рпме и избегице.
Да ли треба ппсебнп приказати плате у пвпм слушају? Какп представити плате на
прпјектима?
Упутствп за израду прпграмскпг бучета у ташки 6.2 – Смернице за уравнптежену прпграмску
структуру, питаое пбухвата плата у прпграмскпм бучету уређује на следећи нашин:
„Плaтe и oстaлe рaсхoдe зa зaпoслeнe пoтрeбнo je рaспoрeдити пo прoгрaмимa, oднoснo
прoгрaмским aктивнoстимa и прojeктимa у шиjем спрпвпђеоу пни ушeствуjу. Све категприје
трпщкпва за зaпoслeнпг кпји рaди нa пoслoвимa у oквиру рaзлишитих прoгрaмских
aктивнoсти или прojeкатa трeбa да сe планирају у oквиру средстава за спрпвпђеое
прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa нa кoм прoвoди најмаое 50% рaднoг врeмeнa;“
Идеја прпграмскпг бучета је да се плате и пстали расхпди за заппслене и кприщћеое рпба и
услуга, расппреде на пдгпврајуће прпграмске активнпсти и прпјекте щтп је мпгуће детаљније.
Укпликп није мпгуће пдредити кпликп раднпг времена заппслени прпвпди пбављајући
активнпсти на пдређеним прпјектима и прпграмским активнпстима, у тпм слушају укупну плату
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расппредити на прпграмску активнпст или прпјекат на кпме прпвпди најмаое 50% раднпг
времена.
Штп се тише кпнкретнпг питаоа, пдгпвпр зависи пд прганизаципне структуре кпнкретне ЈЛС,
пднпснп пд статуса канцеларије за младе, канцеларије за Рпме и избеглице (да ли су деп
ппщтинске/градске управе или не), јер ппстпје велике прганизаципне разлике пп пвпм питаоу.

29. Да ли се ппщти деп бучета меоа или пстаје исти?
Закпн п бучетскпм систему није меоан у ппгледу пдредаба кпјима се утврђује садржина
ппщтег дела бучета (шлан 28. став 2.), такп да ппщти деп бучета мпже пстати исти.

30. Какп приказати трпщкпве кприсника кпји су у блпкади?
Прпграмску структуру бучетских кприсника не ппредељује шиоеница да ли је рашун блпкиран
или није, већ се средства расппређују схпднп оихпвим надлежнпстима.
Питаое деблпкаде рашуна кприсника није питаое прпграмске метпдплпгије.

31. Какп приказати дпнације?
Дпнације су прихпд бучета. Међутим, какп су ппредељене за финансираое некпг расхпда или
издатка, те расхпде и издатке пптребнп је приказати избпрпм адекватнпг извпра финансираоа
у кпнкретнпм прпграму пднпснп прпграмскпј активнпсти или прпјекту.
Акп се у питаоу мисли на ситуацију, када се у тпку гпдине пбезбеди пдређена дпнација пнда
ппступити у складу са пдгпвпрпм на питаое брпј 14, с`тим да се апрппријација птвара или
увећава на пснпву угпвпра п дпнацији а не на пснпву рещеоа надлежнпг министарства п
дпдели средстава, а схпднп шлану 5. Закпна п бучетскпм систему. Ребаланс није неппхпдан.

32. Какп приказати неки индикатпр укпликп није мпгуће приказати оегпву нумеришку
вреднпст?
Стална кпнференција градпва и ппщтина је припремила унифпрмну листу циљева и
индикатпра за прпграме и прпграмске активнпсти. На листи су пдређени индикатпри за кпје
није предвиђенп нумеришкп изражаваое, па ће се пни приказивати са ДА/НЕ или на други
предвиђени нашин.

33. Какп (где) приказати верске заједнице? Средства из бучета иду верским заједницама
а иста нигде нису приказана. У кпји прпграм сврстати дптације верским
прганизацијама?
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Правна пснпва за финансираое цркава и верских заједница, кап мпгућнпст, налази се у Закпну
п црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, брпј 36/06). Међутим, у Закпну п
лпкалнпј сампуправи пва надлежнпст није изришитп наведена, самим тим није, у прпграмскпј
структури пбјављенпј у Анексу 5 Упутства за израду прпграсмкпг бучета, предвиђен ппсебан
прпграм или прпграмска активнпст за пву надлежнпст. Ппдсећамп, да је према дефиницији
прпграм, деп прпграмске структуре лпкалнпг бучета кпји се тише једне или некпликп кљушних
лпкалних надлежнпсти, а прпграмска активнпст се такпђе пднпси на неку пд уже дефинисаних
лпкалних надлежнпсти.
Са друге стране акп ппгледамп Закпн п црквама и верским заједницама, треба истаћи следеће
шланпве:
„3. Импвина и финансираое
Импвина
Члан 26
Цркве и верске заједнице пбезбеђују средства за пбављаое свпје делатнпсти пд
прихпда из сппствене импвине, задужбина, легата и фпндпва, наслеђиваоа, ппклпна и
прилпга, других правних ппслпва и делатнпсти на непрпфитним пснпвама, у складу са
закпнпм.
Цркве и верске заједнице сампсталнп управљају свпјпм импвинпм и нпвшаним
средствима, у складу са сппственим аутпнпмним прпписима.
Цркве и верске заједнице мпгу да пбављају привредну или другу делатнпст на нашин и
у складу са прпписима кпјима је уређенп пбављаое тих делатнпсти.
Сарадоа државе са црквама и верским заједницама
Члан 28
Држава сарађује са црквама и верским заједницама ради унапређиваоа верске
слпбпде и пствариваоа ппщтег дпбра и заједнишкпг интереса.
Ради унапређиваоа верске слпбпде и сарадое са црквама и верским заједницама, у
пбпстранпм интересу, држава мпже да материјалнп ппмаже цркве и верске заједнице.
Градитељствп
Члан 32
Цркве и верске заједнице мпгу сампсталнп у складу са закпнпм ппдизати хрампве и друга
здаоа за бпгпслужбене пптребе, кап и парпхијске дпмпве, манастирске кпнаке,
административнпуправне зграде, щкпле, интернате и бплнице (у даљем тексту: верски
пбјекти).
Цркве и верске заједнице мпгу градити и стамбене зграде, прпизвпдне и друге пбјекте,
у складу са закпнпм……..
Надлежни државни прган и прган лпкалне сампуправе мпже да у бучету предвиди
средства за изградоу, пдржаваое и пбнпву верских пбјеката, у складу са пптребама и
мпгућнпстима.
3. Културна делатнпст
Нпсипци културне и наушне делатнпсти
Члан 41
Нпсипци културне и наушне делатнпсти цркава и верских заједница су манастири,
ризнице, музеји, архиви, наушнпистраживашке устанпве, библиптеке, специјализпване щкпле и
устанпве, уметнишке и кпнзерватпрскп-рестауратпрске радипнице, културнп-уметнишка
друщтва, хпрпви и друге устанпве и удружеоа.
Верска здаоа и устанпве пд изузетнпг истпријскпг, наципналнпг и културнпг знашаја
уживају ппсебну защтиту, бригу и финансијску ппдрщку државних пргана и пргана лпкалне
сампуправе.
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Защтита сакралнпг наслеђа и културних дпбара
Члан 42
Цркве и верске заједнице мпгу пснивати струшне и наушне устанпве за защтиту
сакралнпг наслеђа у пквиру јединственпг система защтите, у складу са закпнпм.
Верификпване устанпве из претхпднпг става мпгу уживати финансијску ппдрщку из
бучета Републике Србије или бучета јединице лпкалне сампуправе.
Финансираое културних и наушних устанпва и прпграма
Члан 44
Ради унапређиваоа верске слпбпде и културе надлежни државни прган и прган
лпкалне сампуправе мпже, у складу са мпгућнпстима, да пбезбеђује дптације црквама и
верским заједницама за оихпве културне и наушне устанпве и прпграме.
Цркве и верске заједнице имају правп да кпнкурищу за дпделу средстава за
реализацију културних и наушних прпграма кпд надлежних државних пргана и кпмисија ппд
истим услпвима кап и друга правна и физишка лица.“
Из цитираних пдредби закпна упшљивп је да се цркве и верске заједнице сампсталнп
финансирају, али да је пстављенп низ мпгућнпсти за финансираое из бучета РС и бучета ЈЛС.
За пдгпвпр на кпнкретнп питаое најмерпдавнији је шлан 44. цитиранпг закпна. У првпм ставу
се каже да ЈЛС мпгу, у складу са мпгућнпстима, да пбезбеђују дптације црквама и верским
заједницама, за оихпве културне и наушне устанпве и прпграме.
Ппследишнп, најлпгишније је да дптације црквама и верским заједницама буду расппређене у
Прпграму 13 – Развпј културе, у Прпграмскпј активнпсти 1201 – 0002 – Ппдстицаји културнпм и
уметнишкпм стваралащтву или кап Прпјекат кпји ће прпремити и ппслати црква пднпснп верска
заједница.

34. Да ли прпграм развпја (кпнкретнп града Нища) мпже да се кпристи приликпм израде
прпграмскпг бучета?
Сва планска дпкумента пппут Стратегије лпкалнпг развпја, Прпргама или плана развпја, мпрају
се кпристити у прпцесу припреме прпграмскпг бучета пд стране свих актера у пвпм прпцесу,
јер метпдплпгија представљена у Упутству за израду прпграмскпг бучета ппдразумева
ппвезанпст са стратещким планираоем.
Првп, планску дпкументацију треба да кпристе бучетски кприсници када планирају свпје
активнпсти и припремају предлпге финансијских планпва. Другп, директни бучетски
кприсници приликпм разматраоа предлпга финансијских планпва мпрају прпверити да ли су
предлпжени прпјекти садржани у стратещкпм дпкументу и на крају, ту ппвезанпст
предлпжених прпјеката и циљева прпверава и служба бучета при анализи предлпга
финансијских планпва, са фпкуспм на усаглащенпсти са припритетима и пписанпм пплитикпм
лпкалне власти у Упутству за припрему нацрта бучета лпкалне власти.

35. Да ли шекати ребаланс бучета или пдмах ппшети са израдпм лпкалнпг бучета?
Према календару бучета лпкалне власти (шлан 31. Закпна п бучетскпм систему), бучетски
прпцес за лпкалне власти треба да заппшне 1. августа.
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Иакп Министарствп финансија у 2015. гпдини није дпставилп Упуствп за припрему пдлуке п
бучету лпкалне власти у рпку предвиђенпм Закпнпм п бучетскпм систему (5. јул), планираое
пд стране бучетских кприсника, кап једна пд оихпвих најважнијих активнпсти, је мпгуће и
треба да се пбавља кап щтп је бип слушај и ранијих гпдина у слишним пкплнпстима.

36. Кп утврђује циљеве и индикатпре? У вези са пвим и питаое пбавезнпсти
пппуоаваоа табела прпграмских активнпсти и прпјеката? Кп је на лпкалнпм нивпу
пдгпвпран за избпр циљева и индикатпра, пбзирпм на тп да ће пни ппказивати какп
се трпще бучетска средства?
У складу са Упутствпм за израду прпграмскпг бучета кпје је пбјавилп Министарствп финансија,
СКГП дефинище циљеве и индикатпре, и лпкалне сампуправе ће мпћи да кпристе пву листу
приликпм дефинисаоа свпје прпграмске структуре. Ппред ппменуте листе, с`пбзирпм на
специфишнпст сваке лпкалне сампуправе, пне ће имати слпбпду да кпристе и неке циљеве и
индикатпре кпје саме утврде (нпр. циљеви и индикатпри приказани у стратещким
дпкументима). Бучетски кприсници су пбавезни да дпставе предлпге финансијских планпва
кпји укљушују и приказ расхпда разврстаних пп прпграмима, прпграмским активнпстима и
прпјектима, кпристећи припремљену листу циљева и индикатпра, јер на тај нашин испуоавају
свпју закпнску пбавезу. СКГП је израдила пбрасце за бучетске кприснике на нивпу лпкалне
сампуправе кпји мпгу бити кприщтени акп алат у ту сврху (линкпви кап у пдгпвпру на питаое
брпј 10).
Избпр циљева и индикатпра кап пбавезних елемената прпграмске структуре врщи се у
ппступку утврђиваоа прпграмске структуре између бучетскпг кприсника и лпкалнпг пргана
надлежнпг за финансије – службе бучета.

37. Кп пдређује припритете?
Према бучетскпм календару за нивп Републике Србије, министар даје инструкције за
предлагаое припритетних пбласти финансираоа, а директни кприсници бучета на пснпву
инструкције дпстављају Министарству предлпге.
Календар бучета лпкалне власти, не предвиђа пвакве и слишне активнпсти. У тпм смислу, у
перспективи су мпгуће измене тпг дела бучетскпг календара, пднпснп оегпвп прпщиреое на
прву пплпвину гпдине, крпз прпцес усклађиваоа и уређиваоа система стратещкпг и бучетскпг
планираоа кпји кппрдинира Републишки секретаријат за јавне пплитике у сарадои са
Министарствпм финансија. СКГП настпји да крпз сарадоу са надлежним институцијама у пвпм
прпцесу утише на рещеоа у најбпљем интересу јединица лпкалне сампуправе, а пшекује се да
ће представници ЈЛС бити и неппсреднп кпнсултпвани.
Следећи лпгику са републишкпг нивпа, предлпге припритета финансираоа треба да дају
бучетски кприсници, а да рукпвпдствп ЈЛС пдреди припритетне пбласти и прпјекте. Пдлука
рукпвпдства ЈЛС (ппщтинскпг/градскпг већа или председника ппщтине/градпнашелника), је
пснпва лпкалнпм пргану управе надлежнпм за финансије за припрему Упустства за припрему
бучета лпкалне власти, нарпшитп за ташку 2 – ппис планиране пплитике лпкалне власти, али и
за ташку 4 – пбим средстава кпји мпже да садржи предлпг финансијскпг плана директнпг
кприсника средстава бучета лпкалне власти за бучетску гпдину, са прпјекцијама за наредне
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две фискалне гпдине, и ташку 5 – смернице за припрему средопрпшних планпва директних
кприсника средстава бучета лпкалне власти.

38. Какп приказати неизмирене пбавезе? Какп приказати претхпдне пбавезе?
Упутствп за израду прпграмскпг бучета, тј. Анекс 5 – Унифпрмни прпграми и прпграмске
активнпсти ЈЛС, не садржи прпграмску активнпст „Неизмирене пбавезе“. Мищљеоа смп да не
треба пшекивати ни пд евентуалних будућих измена Анекса 5, да буду у правцу увпђеоа
прпграмске активнпсти неизмирене пбавезе. Једнпставнп, тп би билп супрптнп лпгици
исказиваоа расхпда и издатака. На примеру екпнпмске класификације, тп би знашилп да
увпдимп нпви кпнтп за исплату запсталих плата, а не кприситити прпписана кпнта 411 и 412.
Преппрука је да се расхпди и издаци за неизмирене пбавезе прикажу у пквиру прпгама кпме
припадају, пднпснп прпграмскпј активнпсти.

39. На кпји нашин ће Управа за трезпр пратити изврщеое бучета накпн преласка на
прпграмски бучет?
Пвп је питаое за Управу за трезпр и Министарствп финансија. Ипак, какп је за нивп лпкалне
сампуправе утврђена листа унифпрмних прпграма и прпграмских активнпсти, праћеое
изврщеоа пп прпграмскпј структури неће бити тещкп.

40. Где ставити Центар за спцијални рад?
Псниваое устанпва спцијалне защтите уређенп је шланпм 10. Закпна п спцијалнпј защтити
(„Службени гласник РС“, брпј 24/11):
«Устанпве спцијалне защтите пснивају се ради пствариваоа права у пбласти спцијалне защтите
и пружаоа услуга спцијалне защтите утврђених пвим закпнпм, кап и ради пбављаоа
развпјних, саветпдавних, истраживашких и других струшних ппслпва у спцијалнпј защтити и
пствариваоа другпг закпнпм утврђенпг интереса.
Устанпву спцијалне защтите мпже пснпвати Република Србија, аутпнпмна ппкрајина, јединица
лпкалне сампуправе и другп правнп и физишкп лице.
Центар за спцијални рад мпже пснпвати самп јединица лпкалне сампуправе, а завпд за
спцијалну защтиту и устанпву за васпитаое деце и пмладине мпже пснпвати самп Република
Србија пднпснп аутпнпмна ппкрајина.»
У шлану 14. прпписанп је:
«У центру за спцијални рад пстварују се пвим закпнпм утврђена права и пбезбеђује пружаое
услуга спцијалне защтите из пвпг закпна.
Центар за спцијални рад пснива јединица лпкалне сампуправе. ...»
Финансираое услуга спцијалне защтите из бучета ЈЛС прпписанп је шланпм 209. наведенпг
закпна:
«Из бучета јединице лпкалне сампуправе финансирају се:
1) дневне услуге у заједници;
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2) услуге ппдрщке за сампсталан живпт, псим услуге станпваоа уз ппдрщку за пспбе са
инвалидитетпм;
3) услуга станпваоа уз ппдрщку пспба са инвалидитетпм у јединицама лпкалне
сампуправе шији је степен развијенпсти, утврђен у складу са прпписима кпјима се уређује
разврставаое јединица лпкалне сампуправе према степену развијенпсти - изнад
републишкпг прпсека;
4) саветпдавнп-терапијске и спцијалнп-едукативне услуге, псим саветпваоа и пбуке
хранитеља и усвпјитеља;
5) пстале услуге спцијалне защтите у складу са пптребама лпкалне сампуправе;
6) једнпкратне ппмпћи и други пблици ппмпћи;
7) прпграми рада устанпва шији је псниваш јединица лпкалне сампуправе;
8) прпграми унапређеоа спцијалне защтите у јединици лпкалне сампуправе;
9) инпваципне услуге.
У прпграмскпм смислу, финансираое прпграма рада Центра за спцијални рад треба
пбухватити Прпгрампм 11 – Спцијална защтита, а мпгуће је кпристити две прпграмске
активнпсти: 0901 – 0001 – Спцијалне ппмпћи (акп се прекп Центра за спцијални рад
финансирају једнпкратне ппмпћи и други пблици ппмпћи) и 0901 – 0004 – Саветпдавнптерапијске и спцијалнп-едукативне услуге. Такпђе, ЈЛС мпгу у свпјпј прпграмскпј структури
утврдити пдгпварајуће прпјекте кпје финансирају или суфинансирају а спрпвпди их Центар за
спцијални рад.

41. Щта радити са бучетскпм резервпм?
Закпн п бучетскпм систему (шлан 69. и 70) прпписује да се у пквиру бучета деп планираних
прихпда не расппређује унапред, већ се задржава на име текуће и сталне бучетске резерве.
Средства текуће бучетске резерве кпристе се за непланиране сврхе за кпје нису утврђене
апрппријације или за сврхе за кпје се у тпку гпдине ппкаже да апрппријације нису дпвпљне, а
ппредељује се највище дп 2% укупних прихпда и примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине
за бучетску гпдину.
Стална бучеткса резерва кпристи се за финансираое расхпда и изадатка на име ушещћа
лпкалне власти у птклаоаоу ппследица ванредних пкплнпсти,..., кпје мпгу да угрпзе живпт и
здравље људи или прпузрпкују щтету већих размера, а ппредељује се највище дп 0,5% укупних
прихпда и примаоа пд прпдаје нефиннасијске импвине за бучетску гпдину.
У прпграмскпм смислу, бучетску резерву планирати у пквиру Прпграма 15 – лпкална
сампуправа, а најприхватљивија прпграмска активнпст је 0602 – 0001 – Функципнисаое
лпкалне сампуправе и градских ппщтина.
У прганизаципнпм смислу, средства резерве треба планирати кпд ппщтинске/градске управе.

42. Кпје щифре ће убудуће пдређивати бучетску ппзицију?
У ташки 7.1 – Утврђиваое прoгрaмa, Упутства за израду прпграмскпг бучета, прпписанп је:
„Шифру прпграма кoрисникa бучета нa цeнтрaлнoм нивoу oдрeђуje министaрствп
нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja. Шифра се састпји пд шетири цифре, прве две цифре
представљају брпј Сектпра кпме прпграм припада, дпк препстале две цифре представљају
први слпбпдан редни брпј.
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Шифра прoгрaмa aутoнoмнe пoкрajинe усклaђуjе се сa щифрпм прoгрaмa нa
цeнтрaлнoм нивoу. Шифре прoгрaмa ЈЛС су утврђене Анекспм 5. у складу са претхпднп
наведеним правилпм щифрираоа прпграма“.
У ташки 7.2 – Утврђиваое прoгрaмскe aктивнoсти, Упутства за израду прпграмскпг бучета,
прпписанп је:
„За прoгрaмскe aктивнoсти ЈЛС щифра сe сaстojи сe oд щифре прпграма кпме
прпграмска активнпст припада, a прeoстaлe шетири цифре представљају рeдни брoj утврђене
прoгрaмскe aктивнoсти. За прoгрaмску aктивнoст кoja je спeцифишнa зa JЛС, прeoстaлe
шетири цифрe дoдeљуjе JЛС. Те цифре пзнашавају први слoбoдан рeдни брoj ппсле брпјева
кпјима су пзнашене прeтхoднo утврђене прoгрaмскe aктивнoсти и прпјекти у oквиру
прoгрaмa.“
Бучетске ппзиције пднпснп апрппријације биће пдређиване на слишан нашин кап дп сада, псим
дпдатка да ће за сваку ппзицију бити пдређена и пдгпварајућа прпграмска класификација
(щифра).

43. Какп ће изгледати финансијски планпви индиректних кприсника?
Пплазећи пд принципа да бучетски кприсници планирају свпје активнпсти и да вреднпснп
изражаваое оихпвих активнпсти представља финансијски план, најпре је важнп истаћи да у
свим врстама бучетираоа сваки бучетски кприсник мпра планирати свпј рад. Прпмена нашина,
пднпснп технике приказиваоа финансијских планпва у бучетима, не знаши да бучетски
кприсници треба да престану да планирају свпј рад. Преласкпм на прпграмски нашин
бучетираоа пшекује се дпдатна транспарентнпст и јаснпст у приказиваоу активнпсти бучетских
кприсника, щтп знаши да припрема оихпвих финансијских планпва мпра бити детаљнија и
пбразлпженија.
У ЈЛС, схпднп календару бучета за лпкалне власти, служба бучета пднпснп лпкални прган
надлежан за финансије припрема и дп 01. августа, дпставља бучетским кприсницима Упутствп
за припрему бучета лпкалне власти. Пвп упуствп је свпјеврсни впдиш за припрему предлпга
финансијских планпва бучетских кприсника.
Нпрма да се упуствп дпставља директним бучетским кприсницима, не пгранишава ппступаое
индиректних бучетских кприсника. Честа је ситуација да, нарпшитп у малим ЈЛС, служба бучета
директнп кпмуницира са индиректним бучетским кприсницима.
Ранија пракса у највећем брпју ЈЛС, ппдразумевала је да, следећи сппменутп упутствп бучетски
кприсници припремају предлпг финансијскпг плана кпристећи пбрасце: Захтев за текуће
издатке, Захтев за дпдатним средствима, Захтев за пснпвним средствима, Захтев за плате и
Дпдатни ппказатељи (брпј заппслених).
Врщећи ппверену надлежнпст СКГП је припремила и на свпм веб сајту пбјавила пбрасце за
прпграмски бучет (пбрасци прпграм, прпграмска активнпст и прпјекат) са унетим и ппдещеним
елементима (назив, сврха, щифра, циљ, индикатпр, кпнтп, извпр финансираоа, итд) кпји мпгу
аутпматски да се бирају. Линк:
За верзију пбразаца Ексел 2007 и нпвији:
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http://www.skgo.org/files/fck/File/2015/PB2016/Obrasci%20za%20programski%20budzet%20%20verzija%20Excel%202007%20i%20noviji.xlsm и
За верзију пбразаца Ексел 2003:
http://www.skgo.org/files/fck/File/2015/PB2016/Obrasci%20za%20programski%20budzet%20verzija%20Excel%202003.xls
Свака ЈЛС пдлушује кпје пбрасце ће кпристити, али свакакп је преппрушљивп да се пбрасци кпје
је припремила СКГП кпристе пд стране бучетских кприсника за припрему предлпга
финансијских планпва јер се на тај нашин псигурава дпследнпст у примени прпграмске
метпдплпгије.
Индиректни бучетски кприсници треба да кпристе пбрасце ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ И
ПРПЈЕКАТ. Пбразац Прпграм треба да пппуоава директни бучетски кприсник, али је верпватнп
да у малим ЈЛС, мпже дпћи дп изузетка пд пвпг правила.
44. Да ли је критеријум за пппуоаваое ппдатака за Прпграмску активнпст акп пна шини
вище пд 5% бучета, а у супрптнпм се ппступа кап да је линијски бучет?
У ташки 6.2 Смeрницe зa урaвнoтeжeну прoгрaмску струткуру Упутства за израду прпграмскпг
бучета наведенп је да се не преппрушује да кприсник утврђује прoгрaм шиja je врeднoст мaоa
oд 5% оегпвпг укупнoг бучeтa. П прпграмскима активнпстима се у метпдплпгији не гпвпри, али
имајући у виду да се за прпграме не преппрушује маое пд 5%, а да се каже да прпграм мпже
имати и десетак прпграмских активнпсти, мпжемп закљушити да гптпвп нема вреднпснпг
пгранишеоа при фпрмираоу прпграмске структуре на нивпу прпграмских активнпсти и
прпјеката.
У свакпм слушају никакп се не ппступа кап да је линијски бучет.

45. Какп ће технишки изгледати пдлука п бучету? Да ли се задржава ппстпјећа
прганизаципна класификација?
Мпдел Пдлуке п бучету кпји предлаже СКГП (мпдел припремљен за 2015. гпдину, а схпднп се
преппрушује и за бучет за 2016. гпдину уз прилагпђаваое нужнпг минимума елемената)
мпжете наћи на веб сајту СКГП (ппгледати фплдер архивираних дпкумената на линку:
http://www.skgo.org/files/fck/File/2015/PB_arhivirana_dokumenta_2015.zip )
Прганизаципна класификација мпра бити саставни деп пдлуке п бучету (видети пдгпвпр на
питаое 4).

46. Да ли привременп финансираое треба приказивати у прпграмскпм бучету?
У шлану 46. Закпна п бучетскпм систему прпписанп је привременп финансираое:
„Члан 46
........
У слушају да Нарпдна скупщтина, пднпснп скупщтина лпкалне власти, не дпнесе
бучет у рпку утврђенпм бучетским календарпм, врщи се привременп финансираое у
времену пд најдуже прва три месеца фискалне гпдине.
Привременп финансираое, у смислу става 4. пвпг шлана, врщи се највище дп једне
шетвртине изнпса планираних расхпда и издатака у акту п бучету претхпдне фискалне
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гпдине, с тим щтп расппређени расхпди и издаци у претхпднпј гпдини пп врстама и
наменама не представљају пгранишеое, изузев за исплату права из пензијскпг и инвалидскпг
псигураоа, кпје се врщи дп нивпа изврщених расхпда у задоем кварталу претхпдне гпдине.
Влада дпнпси пдлуку п привременпм финансираоу и даје сагласнпст на пдлуку п
привременпм финансијскпм плану прганизације за пбавезнп спцијалнп псигураое.
Надлежни изврщни прган лпкалне власти дпнпси пдлуку п привременпм
финансираоу.
........
Пп истеку привременпг финансираоа плаћене и преузете пбавезе у тпм перипду, у
складу са актпм п привременпм финансираоу, укљушују се у бучет, пднпснп финансијски
план прганизације за пбавезнп спцијалнп псигураое за текућу гпдину.
Изузетнп, перипд привременпг финансираоа се мпже прпдужити за јпщ три месеца,
такп да укупнп траје щест месеци, акп се бучет не дпнесе ни дп 15. марта текуће бучетске
гпдине. У перипду привременпг финансираоа јануар - јун у ппгледу пбима и расппреда
расхпда и издатака примеоује се пгранишеое из става 5. пвпг шлана сразмернп перипду
привременпг финансираоа.“
Припрема нацрта Пдлуке п бучету ппшев пд бучета за 2015. гпдину мпра бити урађена пп
прпграмскпј метпдплпгији, према шлану 112. Закпна п бучетскпм систему. У слушају да
скупщтина не дпнесе пдлуку п бучету у рпку предвиђенпм бучетским календарпм врщи се
привременп финансираое, пднпснп надлежни изврщни прган лпкалне валсти дпнпси пдлуку п
привремнпм финансираоу. Ппщтп је цитираним шланпм прпписанп и да се привременп
финансираое врщи највище дп једне шетвртине изнпса планираних расхпда и издатака у акту п
бучету претхпдне фискалне гпдине, с тим щтп расппређени расхпди и издаци у претхпднпј
гпдини пп врстама и наменама не представљају пгранишеое, мищљеоа смп да је мпгуће и
пдлуку п привременпм финансираоу припремити пп прпграмскпј метпдплпгији.

47. Где представити Црвени крст?
Према шлану 13. Закпна п Црвенпм крсту:
“За врщеое јавних пвлащћеоа из шл. 6. и 7. пвпг закпна и пствариваое прпграма из шлана 9.
ташка 7) пвпг закпна средства се пбезбеђују у бучету Републике Србије, бучету аутпнпмне
ппкрајине и бучету јединице лпкалне сампуправе.
Пргани теритпријалне аутпнпмије и јединица лпкалне сампуправе мпгу пбезбедити и
дппунска средства за финансираое прпграма и делатнпсти Црвенпг крста Србије кпје нису
пбухваћене у ставу 1. пвпг шлана.
Средства из ст. 1. и 2. пвпг шлана пбезбеђују се, у складу са закпнпм, прекп државних пргана,
пргана теритпријалне аутпнпмије и јединица лпкалне сампуправе надлежних за ппслпве из
пбласти здравља и спцијалне защтите, а ппредељују се прганизацијама Црвенпг крста Србије
из шлана 3. пвпг закпна, на пснпву оихпвих гпдищоих прпграма рада и финансијских планпва
кпји се дпстављају прганима прекп кпјих су средства пбезбеђена...“.
Пплазећи пд наведене закпнске мпгућнпсти и пснпве, активнпсти Црвенпг крста мпгу бити
пбухваћене бучетпм ЈЛС. У прпграмскпј структури ЈЛС, пве надлежнпсти треба планирати крпз
Прпграм 11 – Спцијална и дешја защтита, и прпграмску активнпст 0901 – 0005 – Активнпсти
Црвенпг крста.
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48. Где представити финансираое Рпма?
У шлану 20. ташки 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи, прпписанп је да се ппщтина:
„стара п пствариваоу, защтити и унапређеоу људских права и индивидуалних и
кплективних права припадника наципналних маоина и етнишких група“
У Анексу 5 Упуствства за припрему прпграмскпг бучета, схпднп цитиранпј надлежнпсти, у
Прпграму 15 – Лпкална сампуправа, Прпграмскпј активнпсти 0602 – 0008 – Прпграми
наципналних маоина, мпгућеје врщити расппређиваое средстава за наципналне маоине,
самим тим и за Рпме. Такпђе, унутар истпг прпграма мпгуће је расппредити средства и на
кпнкретне прпјекте.
Истпвременп, мпгуће је да и пстали прпграми садрже пдређена средства за финансираое
прпјеката кпји се пднпсе на наципналне маоине. Ппстпје примери финансираоа прпјеката у
пбласти примарне здравствене защтите Рпма, мнпгпбрпјни су примери финансираоа
прпјеката културних манифестација наципналних маоина, итд.

49. Щта у слушају када се бучет генерище из спфтвера, кпји не преппзнаје ппјмпве
„Прпграм“, „Прпграмски бучет“ нити „Прпјекат“?
Јединице лпкалне сампуправе су у пбавези да ппщтују Закпн п бучетскпм систему. Какп Закпн у
шлану 112. прпписује пбавезу припреме Пдлуке п бучету пп прпграмскпј метпдплпгији, тп
знаши да све ЈЛС мпрају ппщтпвати пву нпрму.
Већина ЈЛС нема спфтвер за припрему бучета, и свпју закпнску пбавезу испуоавају
кприщћеоем разних excel апликација (матрица). Лпкалне сампуправе кпје имају спфтвер за
припрему бучета, акп желе да наставе оегпвп кприщћеое мпрају изврщити оегпвп
усклађиваое са нпвим прпписима.

50. Щта се све ппдразумева ппд прпграмским активнпстима у слушају пдржаваоа
вертикалне и хпризпнталне сигнализација на путевима?
Према шлану 2. ташка 40. Закпна п јавним путевима („Службени гласник РС“, 101/05, 123/07,
101/11 и 93/12 „сапбраћајна сигнализација“ пбухвата средства и уређаје за праћеое, кпнтрплу,
регулисаое и впђеое сапбраћајних тпкпва (сапбраћајни знакпви на путевима).
Према шлану 4. истпг закпна, јавни пут, између псталпг пбухвата и сапбраћајну сигнализацију.
Члан 55. наведенпг закпна, прпписује: «Управљаш јавнпг пута ппставља, замеоује, дппуоује и
пбнавља сапбраћајну сигнализацију, ппрему пута и пбјекте и ппрему за защтиту пута,
сапбраћаја и пкплине, напснпву рещеоа п технишкпм регулисаоу сапбраћаја кпје издаје
Министарствп, или ппщтински, пднпснп градски прган надлежан за ппслпве сапбраћаја.
Управљаш јавнпг пута дужан је да редпвнп шисти сапбраћајну сигнализацију и ппрему пута.“
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У шлану 48. Закпна п јавним путевима, у радпве на редпвнпм пдржаваоу јавнпг пута убраја се у
ташки 8. – ппстављаое, замеоиваое, дппуоаваое и пбнављаое сапбраћајне сигнализације, а
у ташки 9 – шищћеое сапбраћајне сигнализације.
Из наведене правне пснпве јаснп се мпже закљушити да сапбраћајна сигнализација
представља деп јавнпг пута. Самим тим, редпвнп пдржаваое јавнпг пута представља
пдржаваое сапбраћајне сигнализације. Наведена надлежнпст лпкалне сампуправе пбухваћена
је Прпгрампм 7 – Путна инфраструктура, крпз прпграмску активнпст 0701 – 0002 – Пдржаваое
путева.

51. Какп пдредити ппшетне вреднпсти индикатпра?
Упутствп за израду прпграмскпг бучета у ташки 3.2 – Чимe мeримo oствaрeоe циљeвa: oдaбир
индикатпра ушинкa, прпписује:
„Кao инструмeнт прaћeоa пствареоа циљeвa кoрисникa бучета упптребљавају сe
индикатпри ушинкa. Примена индикатпра ушинка и ппдатака кпји се на тај нашин пбезбеђују
вaжни су из вищe рaзлoгa. Кao првo, пoдaци o ушинку кoрисни су када се дпнпсе пдлуке п
ппредељиваоу бучeтских средстава иaкo висина тих изнпса не зависи искљушивп пд оих.
Кao другo, утврђиваое циљних врeднoсти кпје се мере индикатприма ушинкa дoпринoси
бoљeм упрaвљaоу финaнсиjaмa тoкoм бучeтскe гoдинe. Кao трeћe, пoрeђeоe утврђених
циљних вреднпсти и oствaрeних рeзултaтa пружa кoриснe инфoрмaциje зa бпље
спрпвпђеое jaвних пoлитикa.
Истпвременп са изрaдпм прoгрaмскe структурe бучeтa утврђује се нaшин прaћeоa
ппстизаоа циљeвa, oднoснo утврђују се индикатпри ушинкa (за сваки циљ свакпг прoгрaма,
прoгрaмске aктивнoсти и прojeкта). Индикатпри мпрају да буду такви да пмпгућавају лaкo
мeреое пстварених резултата, да буду рeлeвaнтни и дa кoристe рукпвпдипцима прoгрaмa
у упрaвљaоу ушинкoм.
Зa примену индикатпра ушинка пoтрeбнo је утврдити: бaзну (ппстпјећу врeднoст),
циљнe врeднoсти зa три гoдинe, кao и извoр вeрификaциje пстварених врeднoсти. Циљнe
врeднoсти трeбa дa буду рeaлнe и oствaрљивe, aли и такве дa оихпвп пствареое
истoврeмeнo прeдстaвљa и oдрeђeни изaзoв. Oдрeђуjу сe нa oснoву пoстojeћeг стaоa (бaзнe
врeднoсти) и рeaлнe прoцeнe oнoгa щтo сe мoжe oствaрити у пдређенпм пeриoду
утрпщкпм ппредељенпг изнпса.
Дeтaљниje упутствo зa утврђиваое индикатпра ушинкa дaтo je у Пoглaвљу 6, Упутства за
израду прпграмскпг бучета, на страни 15-17.

52. Укпликп у лпкалнпј сампуправи ппстпје 2 или вище предщкплских устанпва, да ли да
се пне прикажу ппсебнп или збирнп?
Упутствп за припрему прпграмскпг бучета, у Анексу 5 - Унифпрмни прпграми и прпграмске
активнпсти јединица лпкалне сампуправе, садржи 15 прпграма за ЈЛС. Прпграм 8 је Предщкплскп васпитаое, са щифрпм 2001, а садржи једну Прпграмску активнпст 2001 - 0001 Функципнисаое предщкплских устанпва. Псим наведенпг, прпграмску структуру за
предщкплскп васпитаое мпгу шинити прпјекти.
Дилема да ли у пдлуци п бучету ЈЛС кпја је псниваш две или вище предщкплских устанпва,
предщкплске устанпве приказати ппсебнп или збирнп је питаое прганизаципне
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класификације. Пплазећи пд шиоенице да су предщкплсе устанпве индиректни бучетски
кприсници ЈЛС, преппрука је да у пдлуци п бучету буду приказане кап ппсебне главе.

53. Да ли се за ванредне ситуације мпгу птвприти нпве прпграмске активнпсти?
Какп приказати бучетски фпнд за ванредене ситуације?
У пквиру кпг прпграма, пднпснп прпграмске активнпсти сврстати цивилну пдбрану за ванредне ситуације и финансираое пдбране на нивпу лпкалне сампуправе?
Да ли је исправнп средства намеоена Щтабу за вандредне ситуације планирати у
пквиру прпграма 15-Лпкална сампуправа, прпграмске активнпсти 0001 Функципнисаое лпкалне сампуправе кап прпјекат какп би се транспарнтнп
приказала средства за пве намене?
У пквиру кпг прпграма па самим тим и кпје прпграмске активнпсти планирати
средства за набавку ппреме за цивилну защтиту ЈЛС, пбзирпм да су тп пп закпну
дужне?
У шлану 20. ташки 19. Закпна п лпкалнпј сампуправи, прпписанп је да ЈЛС:
„19) прганизује защтиту пд елементарних и других већих неппгпда и защтиту пд
ппжара и ствара услпве за оихпвп птклаоао, пднпснп ублажаваое оихпвих ппследица;“
Из извпда Закпна п ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11
и 93/12), мпжемп сагледати надлежнпсти ЈЛС у пвпј пбласти:
“Јединице лпкалне сампуправе
Члан 15
У пствариваоу права и дужнпсти у питаоима защтите и спасаваоа јединице
лпкалне сампуправе, прекп свпјих пргана пбављају следеће ппслпве:
1) дпнпсе пдлуку п прганизацији и функципнисаоу цивилне защтите на теритприји
јединице лпкалне сампуправе и пбезбеђују оенп спрпвпђеое у складу са јединственим
системпм защтите и спасаваоа;
2) дпнпсе план и прпграм развпја система защтите и спасаваоа на теритприји јединице
лпкалне сампуправе, у складу са Дугпрпшним планпм развпја защтите и спасаваоа
Републике Србије;
3) планирају и утврђују извпре финансираоа за развпј, изградоу и изврщаваое задатака
защтите и спасаваоа и развпј цивилне защтите и спрпвпђеое мера и задатака цивилне
защтите на теритприји јединице лпкалне сампуправе;
4) пбразују Штаб за ванредне ситуације;
5) неппсреднп сарађују са надлежнпм службпм, другим државним прганима, привредним
друщтвима и другим правним лицима;
6) пстварују сарадоу са регијама и ппщтинама суседних земаља, у складу са пвим и другим
закпнима;
7) усклађују свпје планпве защтите и спасаваоа са Планпм защтите и спасаваоа у
ванредним ситуацијама Републике Србије;
8) пдређују псппспбљена правна лица пд знашаја за защтиту и спасаваое;
9) пбезбеђују телекпмуникаципну и инфпрмаципну ппдрщку за пптребе защтите и
спасаваоа, кап и укљушеое у телекпмуникаципни и инфпрмаципни систем Службе
псматраоа, пбавещтаваоа и узбуоиваоа и ппвезују се са оим;
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10) израђују и дпнпсе Прпцену угрпженпсти и План защтите и спасаваоа у ванредним
ситуацијама.
11) прате ппаснпсти, пбавещтавају станпвнищтвп п ппаснпстима и предузимају друге
превентивне мере за смаоеое ризика пд елементарних неппгпда и других несрећа;
12) набављају и пдржавају средства за узбуоиваое у пквиру система јавнпг узбуоиваоа у
Републици Србији, ушествују у изради студије ппкривенпсти система јавнпг узбуоиваоа за
теритприју јединице лпкалне сампуправе;
13) прганизују, развијају и впде лишну и кплективну защтиту;
14) фпрмирају, прганизују и ппремају јединице цивилне защтите ппщте намене;
15) усклађују планпве защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама са суседним
јединицама лпкалне сампуправе.
Прпцену угрпженпсти јединице лпкалне сампуправе надлежни прган јединице
лпкалне сампуправе израђује у сарадои са надлежнпм службпм, надлежним прганима
аутпнпмне ппкрајине, ппщтинским, пднпснп градским щтабпм за ванредне ситуације и
другим струшним прганима јединице лпкалне сампуправе и предлаже надлежнпм пргану
јединице лпкалне сампуправе оенп дпнпщеое.
IX ФИНАНСИРАОЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАОА
Члан 130.
Систем защтите и спасаваоа финансира се из:
1) бучета Републике Србије, бучета јединица теритпријалне аутпнпмије и бучета јединица
лпкалне сампуправе;
2) Фпнда за ванредне ситуације;
3) других прихпда у складу са закпнпм.
Члан 131.
Аутпнпмна ппкрајина и јединице лпкалне сампуправе финансирају:
1) припремаое, ппремаое и пбуку щтабпва за ванредне ситуације, јединица цивилне
защтите, ппвереника и заменика ппвереника и трпщкпве спрпвпђеоа мера защтите и
спасаваоа;
2) трпщкпве ангажпваоа псппспбљених правних лица у складу са угпвпрпм за изврщаваое
задатака защтите и спасаваоа;
3) изградоу система за узбуоиваое на свпјпј теритприји;
4) прилагпђаваое ппдземних пбјеката (ппдземни прплази, тунели и други) за склаоаое и
оихпвп пдржаваое, кап и пдржаваое других защтитних пбјеката у складу са закпнпм;
5) пбуку станпвнищтва из пбласти защтите и спасаваоа;
6) санираое щтета насталих прирпднпм и другпм незгпдпм, у складу са материјалним
мпгућнпстима;
7) друге пптребе защтите и спасаваоа, у складу са закпнпм и другим прпписима."
Упутствп за израду прпграмскпг бучета, у ташки 6.4 Прoгрaмски бучeт јединица
лпкалне сампуправе, прпписује:
“Jединице лпкалне сампуправе (у даљем тексту: ЈЛС) свпју прoгрaмску структуру
утврђују на пснпву листe прoгрaмa и прoгрaмских aктивнoсти унифпрмних зa свe JЛС. Ту
листу утврђује Стaлнa кoнфeрeнциja грaдoвa и oпщтинa (у даљем тексту: СКГO), у склaду с
нaдлeжнoстимa JЛС (Aнeкс 5). У тпј листи је за прoгрaме и прoгрaмске aктивнoсти
утврђена оихпва: щифра, нaзив, сeктoр кoмe припaдaју и сврха.
Да би сe oмoгућилп спрпвпђеое aнaлизе пoтрoщоe jaвних срeдстaвa и пoстигнутих
eфeкaтa у слушајевима када се исти прпјекат финансира средствима цeнтрaлне власти и
средствима јединица лпкалне сампуправе, прoјекат јединице лпкалне власти сe утврђују у
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склaду са пдгпварајућим прoјектпм у бучeту Рeпубликe Србије у ппгледу назива и щифре
прпјекта. У пвпм слушају неппхпдна је кппрдинација централнпг нивпа власти и јединице
лпкалне сампуправе у циљу пбезбеђиваоа једнппбразне щифре и назива прпјекта.
Пo пoтрeби, JЛС утврђују дoдaтнe прoгрaмскe aктивнoсти и прojeктe у склaду сa
свojим спeцифишним надлежнпстима и свпјим стрaтeщким плaнoвимa и циљeвимa.
СКГO ће утврдити и нaкнaднo дoстaвити JЛС и листу унифoрмних индикатпра.
Применпм пвих индикатпра пружају се ппдаци п ппщтим дпстигнућима унифпрмних
прoгрaма и прoгрaмских aктивнoсти, кап и статистишки ппдаци из дпмена унифпрмних
прoгрaма и прoгрaмских aктивнoсти. JЛС имajу oбaвeзу да прате и извeщтaвaју o
врeднoстимa кпје се мере утврђеним унифпрмним индикатприма, кап дeo свпјих рeдoвних
oбaвeзa извeщтaвaоa.
Унифoрмнпст прoгрaмa и прoгрaмских aктивнoсти и индикатпра oбeзбeђуje да ЈЛС
међуспбнп упoрeде трпщкпве и квaлитeт услугa пружeних грaђaнимa у пквиру тих
прoгрaмa и прoгрaмских aктивнoсти. Taкoђe, та унифoрмнпст прoгрaмa и прoгрaмских
aктивнoсти и оихпва усклађенпст сa сeктoримa и прoгрaмимa нa цeнтрaлнoм нивoу,
oмoгућуje да се спрпведе финaнсиjска aнaлиза и прaте aктивнoсти кoрисникa бучета у
oдрeђeним oблaстима нa свим нивoимa влaсти.
За унифпрмне прпграме и прoгрaмскe aктивнoсти кпје спрпвпде, JЛС утврђуjу
циљeвe нa oснoву свojих стрaтeщких плaнoвa или плaнoвa рaзвoja. Свака ЈЛС утврђује и
индикатпре кojимa мeри ппстизаое спeцифишних циљeвa прoгрaмa, прoгрaмскe
aктивнoсти или прojeктa кпји спрпвпди."
Истпвременп, у Упутству у ташки 10 - Спрпведбени плaн зa успoстaвљaоe
прoгрaмскoг бучeтa, за ЈЛС се прпписује:
“JЛС ћe дoдaтнe смeрницe зa успoстaвљaоe прoгрaмскe структурe дoбити oд СКГO
крoз пбуке и рaдиoницe. JЛС су у oбaвeзи дa прeдлoгe финaнсиjских плaнoвa зa 2015. гoдину
дoстaвe у фoрми прoгрaмскoг бучeтa”.
Из свега наведенпг мпжемп закљушити да ЈЛС имају надлежнпст у защтити пд елементарних и
других већих неппгпда, да имају пбавезу ствараоа услпва за оихпвп птклаоаое, пднпснп
ублажаваое ппследица. Такпђе, Закпнпм п ванредним ситуацијама прпписанп је кпје ппслпве
ЈЛС пбављају у тим ситуацијама, а прпписана је и пбавеза финансираоа пвих надлежнпсти из
бучета ЈЛС (шлан 130.)
Са друге стране, метпдплпгија прпграмскпг бучетираоа за лпкални нивп дефинисана Упуствпм
за израду прпграмскпг бучета, пред ЈЛС ставља велике изазпве у ппгледу унифпрмнпсти и
Спрпведбеним планпм за усппстављаое прпграмскпг бучета на лпкалнпм нивпу, упућује на
СКГП кпја ће тпкпм пбуке и радипница са свим ЈЛС дати дпдатне преппруке.
Дпсадащои ставпви СКГП, дефинисани на пснпву ставпва кпје ЈЛС изражавају на радипницама
и крпз пбуке, је задржати ппстпјећу прпграмску структуру из Анекса 5 – Унифпрмни прпграми и
прпграмске активнпсти ЈЛС, ради испуоеоа крупне закпнске пбавезе кпја је наметнута ЈЛС.
Другим решима, преппрушује се да се наведена надлежнпст уврсти у ппстпјећу прпграмску
структуру и тп Прпграм 15 – Лпкална сампуправа, 0602 – Прпграмска активнпст 0602 – 0010 –
Резерве. Наиме, у Упутству за израду прпграмскпг бучета, у Анексу 1 – Листа сектпра, сектпр 24
– Интервенцијски прпграми и резерве, је пдређен на следећи нашин:
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“Пргани сектпра интервенцијских прпграма и резерви имају за циљ пружаое
ефикасне интервенције, ублажаваое ппследица и пбезбеђеое снабдевенпсти и
стабилнпсти на тржищту у слушају: ванредних ситуација (елементарних неппгпда,
технишкп-технплпщких несрећа, катастрпфа и других већих несрећа), наступаоа или
неппсредне ппаснпсти наступаоа пзбиљних ппремећаја на тржищту, ванреднпг или
ратнпг стаоа. Интервенције путем рпбних резерви пбезбеђују пптребну снабдевенпст
станпвнищтва ппљппривредним и прехрамбеним прпизвпдима, лекпвима и медицинским
средствима и прпизвпдима кпји су неппхпдни за живпт људи и здравље живптиоа, нафтпм
и нафтним деривати, кап и стратещким сирпвинама и материјалима за репрпдукцију пд
ппсебнпг знашаја или стратещкпг интереса за Републику Србију. Резерве мпгу да шине и
нпвшана средства у дпмаћпј и странпј валути, кап и хартије пд вреднпсти.“
Друга преппрука је да се наведена надлежнпст уврсти у ппстпјећу прпграмску структуру и тп
Прпграм 15 – Лпкална сампуправа, 0602 – Прпграмска активнпст 0602 – 0001 – Функципнисаое
лпкалне сампуправе и градских ппщтина.

54. У пквиру кпг прпграма па самим тим и у пквиру кпје прпграмске активнпсти
планирати средства за набавку ппреме за цивилну защтиту ЈЛС, пбзирпм да су тп пп
закпну дужне?
Видети пдгпвпр на питаое брпј 53.
55. Щта са питаоем плата, 411?
Упутствп за израду прпграмскпг бучета у ташки 6.2 – Смернице за уравнптежену прпграмску
структуру, питаое пбухвата плата у прпграмскпм бучету уређује на следећи нашин:
„Плaтe и oстaлe рaсхoдe зa зaпoслeнe пoтрeбнo je рaспoрeдити пo прoгрaмимa, oднoснo
прoгрaмским aктивнoстимa и прojeктимa у шиjем спрпвпђеоу пни ушeствуjу. Све категприје
трпщкпва за зaпoслeнпг кпји рaди нa пoслoвимa у oквиру рaзлишитих прoгрaмских
aктивнoсти или прojeкатa трeбa да сe планирају у oквиру средстава за спрпвпђеое
прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa нa кoм прoвoди најмаое 50% рaднoг врeмeнa;“
Идеја прпграмскпг бучета је да се плате и пстали расхпди за заппслене и кприщћеое рпба и
услуга, расппреде на пдгпврајуће прпграмске активнпсти и прпјекте щтп је мпгуће детаљније.
Укпликп није мпгуће пдредити кпликп раднпг времена заппслени прпвпди пбављајући
активнпсти на пдређеним прпјектима и прпграмским активнпстима, у тпм слушају укупну плату
расппредити на прпграмску активнпст или прпјекат на кпме прпвпди најмаое 50% раднпг
времена.

56. Кпментар: Вроашка Баоа – искуствп у изради прпграмскпг бучета. Наищли су на
наусклађенпст циљева и средстава из лпкалне стратегије и прпграмскпг бучета, щтп
је бип један пд недпстатака из оихпвпг искуства приликпм израде прпграмскпг
бучета.
Метпдплпгија прпграмскпг бучетираоа у Србији предвиђа ппвезанпст бучета са стратещким
планпвима. Какп је већина лпкалних стратегија развпја, у пвпм тренутку, неприлагпђена
пптребама прпграмскпг бучета, пшекује се оихпва ревизија у будућем перипду, управп у
правцу усклађиваоа циљева и средстава из стратегија за пптребе прпграмскпг бучетираоа.
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57. Какп приказати слушај када индиректини бучетски кприсник кпнкурище кпд
министарства?
Видети пдгпвпре на питаоа брпј 13. и 33.

58. Преппрука: Прпграм 11 (Спцијална и дешја защтита) би требалп да има прпграмску
активнoст „Функципнисаое“
Листа прпграма и прпграмских активнпсти из Анекса 5, Упутства за израду прпграмскпг бучета,
кпја се пднпси на лпкалне сампуправе, за 2016. гпдину се неће меоати. (Видети пдгпвпр на
питаое бр. 1.)
Међутим, важнп је истаћи, акп сваки прпграм у себи садржи прпграмску активнпст
функципнисаое лакп мпжемп дпћи у ситуацију да се преднпсти прпграмскпг бучетираоа
сведу на минимум, пднпснп изгубе.

59. Прпграм пснпвнп пбразпваое – предлпг Пдлука је непптпуна (збпг извещтаја, јер се
извещтава МФ, пни траже и јубиларне награде, сталне трпщкпве, превпз, итд.).
Прпграмска структура у Прпграму 9 – Пснпвнп пбразпваое 2002, али и у Прпграму 10 – Средое
пбразпваое 2003, садржи самп једну прпграмску активнпст кпја се пднпси на функципнисаое
пснпвнпг, пднпснп средоег пбразпваоа и треба да пбухвати све, респрним закпнима
дефинисане надлежнпсти кпје се финансирају из лпкалнпг бучета. Пвде се мисли, пре свега на
Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, кпји прпписује пбавезу исплате
јубиларних награда и псталих текућих расхпда из бучета ЈЛС.
Ппследишнп, у наведеним: Прпграму 9 – Пснпвнп пбразпваое 2002 – Прпграмска активнпст
2002-0001 – Функципнисаое пснпвних щкпла, и у Прпграму 10 – Средое пбразпваое 2003,
Прпграмска активнпсти 2003 – 0001 – Функципнисаое средоих щкпла, биће расппређене
апрппријације за све надлежнпсти кпје финансира ЈЛС из свпг бучета у пснпвнпм и средоем
пбразпваоу, па и сппменуте јубиларне награде, стални трпщкпви, превпз и другп.
Предлпжени мпдел пдлуке п бучету свакакп није непптпун нити пгранишава билп кпји вид
извещтаваоа.

60. Инклузивнп пбразпваое - ппјављује се у предщкплскпм, пснпвнпм и средоем
пбразпваоу, знаши у прпграмима 8, 9 и 10 и спада у оихпве редпвне активнпсти у
пквиру наведених ПА. Да ли је пвп кпректнп?
Акп се ради п редпвнпј тј. кпнтинуиранпј активнпсти – надлежнпсти апрппријација се мпже
везати за прпграмску активнпст – функципнисаое у наведеним прпграмима.

61. Финансираое сппртских клубпва - у пквиру Прпграма 14 и ПА Ппдрщка лпкалним
сппртским прганизацијама, удружеоима и савезима да ли да се сматра редпвнпмтекућпм активнпсти, а не прпјектпм, пбзирпм да ЛС сваке гпдине расписује кпнкурс
за дпделу средстава?
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Видети пдгпвпре на питаоа 17. и 18.

62. У сврху припреме бучета за 2015 гпд. и примену прпграмскпг бучета, интересује ме
да ли се у пквиру раздела 1-Ппщтинака управа, глава 1-Ппщтинска управа мпже
планирати јпщ неки прпграм псим Прпграма 15. Пднпснп да ли у пквиру раздела 1Ппщтинска управа мпже да се ппјави вище прпграма и тп: прпграм 7 – путна
инфраструктура, прпграма 5 - развпј ппљппривреде, прпграм 6 –защтита живптне
средине итд. Такпђе бучетски фпнд за защтиту живптне средине није правнп лице
већ екпнпмска класификација и пн би требалп да је у пквиру директнпг кприсника
пднпснп раздела 1-Ппщтинска управа. Да ли структура прпграмскпг бучета мпже да
изгледа пвакп:
Раздеп 1-Ппщтинска управа
Глава 1- Ппщтинска управа
Функција 130
ПРПГРАМ 15 ЛПКАЛНА САМПУПРАВА
Прпграмска активнпсти 0001 Функц. Лпк.сампуправе и ппщтинске управе
Прпгррамска активнпст 0002
.Прпјекат ******
Прпграмска актнивнпст 0003
Прпјекат********
.
.Прпграм 5-Развпј ппљппривреде
Прпграмска активнпст 0001
Прпјекат*******
Прпграм 6-Живптна средина
Прпграмска активнпст0001-Управљаое живптнпм срединпм
Прпјекат****
*
*Раздеп 1-Ппщтинака управа
* Глава 2-Пснпвнп пбразпваое
Функција 912
Прпграм 9-Пснпвнп пбразпваое
Прпграмска активнпст0001-Функципнисаое пснпвних щкпла
Прпјекат *********
И такп даље.
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У пквиру раздела 1 - Ппщтинска управа, глава 1 - Ппщтинска управа мпгу се планирати и други
прпграми псим Прпграма 15 - Лпкална сампуправа. Међутим, треба имати у виду да у
пдлукама п бучету ЈЛС, најшещћи први раздеп је раздеп 1 - Скупщтна ппщтине, кап представник
закпнпдавне власти, затим раздеп 2 - Председник ппщтине и Ппщтинскп веће, кап изврщни
пргани, итд.
На сајту СКГП налази се предлпжени мпдел Пдлуке п бучету ЈЛС. У предлпгу из питаоа, раздеп
ппщтинска управа ппјављује се два пута, щтп није у складу са прганизаципнпм
класификацијпм.

63. У кпји прпграм ( Анекс 5 из Упутства) сврстати Дптације верским прганизацијама?
Видети пдгпвпр на питаое 33.

64. Град Ппжаревац финансира Дневни бправак за децу и младе са сметоама у развпју.
На пснпву Пдлуке п спцијалнпј защтити грађана града Ппжаревца и Статута Центра за
спцијални рад Ппжаревац, Дневни центар за децу и пмладину пметену у развпју је
прганизаципна јединица Центра за спцијални рад и сврстана је у дневне услуге у
заједници. Пбзирпм да је Центар за спцијални рад индиректни кприсник Републике
и да се сва средства пренпсе истпм путем трансфера (расхпди се евидентирају на
екпнпмскпј класификацији 463), кап и да у Анексу 5 Упутства за припрему
прпграмскпг бучета-Унифпрмни прпграми и прпграмске активнпсти јединица
лпкалне сампуправе, за Прпграм 11-Спцијална и дешја защтитиа, није предвиђена
прпграмска активнпст у кпју би се финансираое Дневнпг центра мпгле сврстати,
мплим Вас за ппмпћ и преппруку у кпју пд прпписаних прпграмских активнпсти
мпжемп свртати финансираое истпг.
Према Закпну п спцијалнпј защтити („Службени гласник РС, бр. 24/11) услуге спцијалне
защтите дефинисане су шланпм 40 у следеће групе:
„Групе услуга спцијалне защтите
Члан 40
Услуге спцијалне защтите ппдељене су у следеће групе:
1) услуге прпцене и планираоа - прпцена стаоа, пптреба, снага и ризика кприсника и других
знашајних пспба у оегпвпм пкружеоу; прпцена старатеља, хранитеља и усвпјитеља; израда
индивидуалнпг или ппрпдишнпг плана пружаоа услуга и мера правне защтите и других
прпцена и планпва;
2) дневне услуге у заједници - дневни бправак; ппмпћ у кући; свратищте и друге услуге кпје
ппдржавају бправак кприсника у ппрпдици и неппсреднпм пкружеоу;
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3) услуге ппдрщке за сампсталан живпт - станпваое уз ппдрщку; перспнална асистенција;
пбука за сампстални живпт и друге врсте ппдрщке неппхпдне за активнп ушещће кприсника
у друщтву;
4) саветпдавнп-терапијске и спцијалнп-едукативне услуге - интензивне услуге ппдрщке
ппрпдици кпја је у кризи; саветпваое и ппдрщка рпдитеља, хранитеља и усвпјитеља;
ппдрщка ппрпдици кпја се стара п свпм детету или пдраслпм шлану ппрпдице са сметоама
у развпју; пдржаваое ппрпдишних пднпса и ппнпвнп спајаое ппрпдице; саветпваое и
ппдрщка у слушајевима насиља; ппрпдишна терапија; медијација; СПС телефпни; активација
и друге саветпдавне и едукативне услуге и активнпсти;
5) услуге смещтаја - смещтај у српднишку, хранитељску или другу ппрпдицу за пдрасле и
старије; дпмски смещтај; смещтај у прихватилищте и друге врсте смещтаја.”

У Анексу 5 Упутства за израду прпграмскпг бучета - Унифпрмни прпграми и прпграмске
активнпсти јединица лпкалне сампуправе, за Прпграм 11 – Спцијална и дешја защтита 0901,
предвиђене су следеће прпграмске активнпсти:
0901-0001 - Спцијалне ппмпћи,
0901-0002 – Прихватилищта, прихватне станице и друге врсте смещтаја,
0901-0003 – Ппдрщка спцип-хуманитарним прганизацијама
0901-0004 – Саветпдавнп-терапијске и спцијалнп-едукативне услуге
0901-0005 – Активнпсти Црвенпг крста
0901-0006 – Дешја защтита.
Уппређеоем наведене прпграмске структуре и група спцијалних защтита какп их дефинище
закпн, а имајући у виду и шлан 209. наведенпг закпна (прпписује кпје се услуге спцијалне
защтите финансирају из бучета ЈЛС), кап и узимајући у пбзир активнпсти ЈЛС у пбласти
спцијалне защтите дефинисане лпкалним пдлукама из пве пбласти, мпжемп закљушити да је
највећи деп надлежнпсти мпгуће пбухватити ппстпјећим прпграмским активнпстима.
Какп је дневни центар при ЦСР у ващпј ЈЛС, кпнтинуирана активнпст, неппхпднп је да буде деп
неке прпграмске активнпсти унутар пвпг прпграма. Будући да за 2016. гпдину не прпщирујемп
листу прпграмских активнпсти, ради лакще примене врлп слпженпг и захтевнпг прпграмскпг
бучетираоа на лпкалнпм нивпу, са пгранишеним средствима за тај ппсап, преппрука је да
пдаберете једну пд наведених прпграмских активнпсти кпја је највећим делпм сагласна са
актпм п псниваоу ващег Дневнпг центра.

65. У кпју прпграмску активнпст сврстати административне трпщкпве ЈП “Дирекција за
изградоу града Ппжаревца” пбзирпм да је пвп јавнп предузеће индиректни
кприсник бучетских средстава. Какп Прпграм 2-Кпмунална делатнпст не садржи
прпграмску активнпст “трпщкпви функципнисаоа”, мплимп вас за савет какп
расппредити пве трпщкпве (плате, сталне трпщкпве, и др...).
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Прпграмска структура ЈП „Дирекција за изградоу и развпј....“, зависи пд надлежнпсти кпје су
им ппверени актима п псниваоу (Пдлука п псниваоу) и надлежнпстима наведеним у оихпвим
статутима, али у већини ЈЛС, биће састављена пд следећих прпграма и припадајућих
прпграмских активнпсти:
1. Прпграм 1 – Лпкални развпј и прпстпрнп планираое 1101,
- Прпграмска активнпст 1101 – 0001 – Уређиваое грађевинскпг земљищта (Дирекције дпнпсе
Прпграм уређиваоа грађевинскпг земљищта);
2. Прпграм 2 – Кпмунална делатнпст 0601,


Прпграмска активнпст 0601 – 0001 – Впдпснабдеваое (укпликп финансираоу
пдржаваое впдпвпдне мреже),



Прпграмска активнпст 0601 – 0002 – Управљаое птпадним впдама

(укпликп финансирају пдржаваое канализаципне мреже),


Прпграмска активнпст 0601 – 0010 – Јавна расвета (Укпликп финансира пдржаваое
јавне расвете),



Прпграмска активнпст 0601 – 0006 – Паркинг сервис (Укпликп је при пвпм јавнпм
предузећу),



и пстале прпграмске активнпсти из пвпг прпграма укпликп су у надлежнпсти ЈП
Дирекције, схпднп наведеним актима.

3. Прпграм 7 – Путна инфраструктура 0701,


Прпграмска активнпст 0701 – 0001 – Управљаое сапбраћајнпм инфраструктурпм



Прпграмска активнпст 0701 – 0002 – Пдржаваое путева (Схпднп дефиницији
пдржаваоа из Закпна п јавним путевима).

Прпграмску структуру Дирекција у свим наведеним прпграмима, мпгу шинити и прпјекти кпји
су временски пгранишени.
Режијске трпщкпве, кпји пбухватају уплате и друге трпщкпве функципнисаоа ЈП Дирекција
треба расппредити, укпликп је тп мпгуће пп месту трпщка, тј. на пне прпграме, прпграмске
активнпсти и прпјекте на кпје се пднпсе. Укпликп тп није мпгуће, у првим гпдинама примене
прпграмскпг бучета, треба прерашунати кпји пд наведених прпграма највище ушествује у
укупнпм бучету - финансијскпм плану Дирекције и тамп расппредити трпщкпве
функципнисаоа.
Такпђе, прпграмску структуру Дирекција мпгу шинити и пдређене спрецифишнпсти. На пример
у Руми се Дирекција бави изградопм екпнпмске инфраструктуре, па самим тим оену
прпграмску структуру, псим наведенпг, треба да шини и Прпграм 3 - Лпкални екпнпмски развпј
1501 - и пдгпварајући прпјекти кпји би се пзнашавали са Прпграм 3 - Лпкални екпнпмски развпј
1501 - Прпјекат 1501-П1 - Изградоа сапбраћајница у раднпј зпни XX, Прпјекат 1501-П2 Изградоа впдпвпдне мреже у раднпј зпни XX,итд.
66. Наще предузеће се бави инфпрмисаоем, и кап таквп требалп би да припада СЕКТПРУ
12 Култура кпмуникације и медији. Међутим акп са падајуће листе изаберемп ту
ппцију кап даљу мпгућнпст за избпр назива прпграма имамп самп ПРПГРАМ 13
РАЗВПЈ КУЛТУРЕ. Наще питаое је щта се дещава са инфпрмисаоем?
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Анекс 1 – Листа сектпра, кпји је саставни деп Упутства за израду прпграмскпг бучета, кап 12
сектпр пдређује: Културу, кпмуникације и медије, самим тим лпгишнп местп ващег предузећа
је Прпграм 13 – Развпј културе 1201. Истпвременп, у Прпграму 15 – Лпкална сампуправа 0602,
ппстпји Прпграмска активнпст 0602 – 0006 – Инфпрмисаое.
Преппрука је да се апрппријација за ваще предузеће кпје се бави инфпрмисаоем, у бучету за
2015. гпдину веже за Прпграм 15 – Лпкална сампуправа 0602, Прпграмска активнпст 0602 –
0006 – Инфпрмисаое. Какп се за 2015. гпдину не пшекује извещтаваое према Министарству
финансија према прпграмима, наведенп неће имати знашајне импликације.
Верпватнп је да ће прве измене Анекса 5 пбухватити наведену ситуацију и инфпрмисаое
пбухватити Прпгрампм 13.
Међутим, највећи изазпв у пвпј пбласти је примена нпвих медијских закпна и оихпвп
пбухватаое у лпкалним бучетима.

67. Кпм прпграму и прпграмскпј активнпсти припада дпдатнп материјалнп пбезбеђеое
за ушеснике НПР-а („бпрашка защтита“) и инвалидна лица („инвалидска защтита“)?
Права бпраца, впјних инвалида, ппрпдица палих бпраца и цивилних инвалида рата, регулисана
су следећим закпнима: Закпн п пснпвним правима бпраца, впјних инвалида и ппрпдица палих
бпраца („Службени лист СРЈ“, бр. 24/98, 39/98,25/00,101/05, 111/09), Закпн п правима бпраца,
впјних инвалида и шланпва оихпвих ппрпдица („Службени гласник СРС“, бр. 137/04, 69/12),
Закпн п ппвластицама у унутращоем путнишкпм сапбраћају инвалидних лица („Службени
гласник РС“, бр. 22/93, 25/93 и 101/2005), Закпн п правима цивилних инвалида рата
(„Службени гласник РС“, бр. 52/96).
Пснпвна права бпраца, впјних инвалида, ппрпдица палих бпраца и шланпва ппрпдица впјних
инвалида уређена су Закпн п пснпвним правима бпраца, впјних инвалида и ппрпдица палих
бпраца („Службени лист СРЈ“, бр. 24/98, 39/98,25/00,101/05, 111/09). У шлану 98. цитиранпг
закпна прпписанп је:
„Члан 98.
Средства за пствариваое и кприщћеое права прпписаних пвим закпнпм пбезбеђују
се у савезнпм бучету“.
Услпви за пствариваое права бпраца нарпднппслпбпдилашкпг рата, ушесника ранијих ратпва за
пслпбпђеое земље, шланпва оихпвих ппрпдица, впјних инвалида и кприсника ппрпдишне
инвалиднине, уређена су Закпн п правима бпраца, впјних инвалида и шланпва оихпвих
ппрпдица („Службени гласник СРС“, бр. 137/04, 69/12). У шлану 64а. пвпг закпна прпписанп је:
„Члан 64а.
Средства за материјалну примену пвпг закпна пбезбеђују се у бучету Републике
Србије“.
Ппвластице у превпзу у путнишкпм сапбраћају према Закпну п ппвластицама у унутращоем
путнишкпм сапбраћају инвалидних лица („Службени гласник РС“, бр. 22/93, 25/93 и 101/2005),
финансирају се применпм следећих пдредби наведенпг закпна:
„Члан 9.
Средства за пствариваое права на ппвластице пп пдредбама пвпг закпна пбезбеђују
се у бучету Републике“.
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Права цивилних инвалида рата, шланпва ппрпдица цивилних инвалида рата и шланпва
ппрпдица цивилних жртава рата, уређена су Закпнпм п правима цивилних инвалида рата
(„Службени гласник РС“, бр. 52/96), кпји у шлану 10. прпписује:
„ Члан 10.
Средства за пствариваое права утврђених пвим закпнпм пбезбеђују се у бучету
Републике.
Министар надлежан за ппслпве бпрашке и инвалидске защтите и министар надлежан
за ппслпве финансија сппразумнп ближе уређују нашин пренпса средстава и исплате
нпвшаних примаоа пп пвпм закпну.“
Из цитираних пдредби закпна недвпсмисленп је да се бпрашка и инвалидска защтита инвалида
рата финансира из бучета Републике Србије. Истпвременп, у шлану 20. Закпна п лпкалнпј
сампуправи није прпписана надлежнпст ЈЛС у пвпј пбласти. Међутим, неке ЈЛС су пдлукама
свпјих скупщтина прпписале дпдатнп материјалнп пбезбеђеое бпраца.
Апрппријација за финансираое дпдатнпг материјалнпг пбезбеђеоа – ппмпћи бпраца мпже
бити пбухваћена Прпгрампм 11 – Спцијална и дешја защтита, Прпграмскпм активнпщћу 0901 –
0001 – Спцијалне ппмпћи.

68. Кпм прпграму и прпграмскпј активнпсти припада финансираое удружеоа бпраца
пслпбпдилашких ратпва Србије?
Финансираое удружеоа бпраца пслпбпдилашких ратпва Србије уређенп је Закпнпм п
финансираоу удружеоа бпраца пслпбпдилашких ратпва Србије („Службени гласник РС“, брпј
21/90:
„Члан 1
Средства за финансираое удружеоа бпраца пслпбпдилашких ратпва 1912-1918. и
1941-1945. гпдине, пбезбеђују се у бучету Републике.
Средства из претхпднпг става пбезбеђују се у складу са прпграмским нашелима и
задацима удружеоа, кап друщтвених, сампсталних и нестранашких прганизација за
финансираое следећих делатнпсти:
- бпрба за мир, патриптизам, јединствп и равнпправнпст нащих нарпда и нарпднпсти;
- негпваое и развијаое пслпбпдилашких и демпкратских традиција;
- брига за материјалну и спцијалну сигурнпст и здравствену защтиту ушесника
пслпбпдилашких ратпва и ратних впјних инвалида;
- пствариваое сарадое са наципналним и међунарпдним бпрашким прганизацијама.
Члан 2
Средства за финансираое рада и делатнпсти удружеоа пбезбеђују се наменски, на
пснпву оихпвпг гпдищоег прпграма рада.
Члан 3
Пвај закпн ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
Републике Србије".
Укпликп ппједине ЈЛС пбезбеђују деп средстава за финансираое прпграмских активнпсти
удружеоа бпраца пслпбпдилашких ратпва (нпр: СУБНПР, Удружеое пптпмака ратника
пслпбпдилашких ратпва, и слишна), најпре мпрају имати у виду да се ради п удружеоима шије
функципнисаое треба да се финансира из бучета Републике Србије имаући у виду гпре
цитирани закпн.
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Такпђе, треба имати у виду да се ради п удружеоима и да је неппхпдна примена Закпна п
удружеоима, кпји превасхпднп прпписује кпнкурс кап нашин дпдељиваоа бучетских средстава
удружеоима.
Укпликп ппједина удружеоа бпраца испуне напред сппменут услпв (прпцедуру кпнкурса),
апрппријација за оихпвп финансираое мпже бити пбезбеђена у пквиру Прпграма 13 - Развпј
културе - 1201, јер је сврха пвпг прпграма: Пшуваое, унапређеое и представљаое лпкалнпг
културнпг наслеђа, дпбара и бащтине, а најзнашајнији деп прпграмских активнпсти удружеоа
бпраца представља пдржаваое и пбнпва сппмен пбележја. Ппщтп се апрппријације везују за
прпграмске активнпсти, пднпснп прпјекте, у зависнпсти пд прганизаципних специфишнпсти
сваке ЈЛС, у бучету ће се средства ппределити кап деп апрппријације неке лпкалне устанпве
културе у пквиру Прпграма 13 - Развпј културе - 1201, Прпграмске активнпсти 1201 - 0001 Функципнисаое лпкалних устанпва културе или кап прпјекат у пквиру Прпграма 13.
Треба имати у виду и шесту праксу у ЈЛС да се удружеоа бпраца третирају кап спципхуманитарне прганизације, јер се деп оихпвих прпграмских активнпсти састпји пд пружаоа
ппмпћи ппрпдицама бпраца.

69. У ппщтини Житищте ппшев пд 1997. гпдине сппртпм се бави - СППРТСКИ САВЕЗ, а кпји
је пснпван кап удружеое грађана и пптврђен на Скупщтини те исте 1997. гпдине.
Финансираое клубпва са шитаве теритприје ппщтине Житищте спрпвпди Сппртски
савез и пн кап такав има некпликп лица кпја за тај рад примају плату. ПРПГРАМ 14РАЗВПЈ СППРТА И ПМЛАДИНЕ садржи дефинисане три прпграмске активнпсти, а кпје
кпд нас тренутнп спрпвпди СППРТСКИ САВЕЗ, а кпји је пснпван на претхпднп наведен
нашин.
Питаое: Какп приказати плате, а у пквиру Прпграмских активнпсти се не навпди активнпст:
Функципнисаое сппрта? Да ли Сппртски савез кап такав мпже да функципнище, а акп не
какп наставити пбављаое активнпсти кпје је дп сада пбављап СППРТСКИ САВЕЗ?
Видети пдгпвпр на питаоа 17. и 18.
Следећи принцип да је планираое на бучетским кприсницима, пднпснп кприсницима јавних
средстава, а не на служби бучета, надлежна прганизација, удружеое или савез треба да
припреми предлпг гпдищоег плана, пднпснп прпграма свпјих шланпва за пствариваое пптреба
и интереса грађана у пбласти сппрта и да га дпстави ЈЛС ппщтујући прпцедуру кпја је
прпписана и гпре наведену правну пснпву. Најшещће ппступак дпделе средстава ппдразумева
јавни кпнкурс.
У прпграмскпм смислу, апрппријацију за наведене надлежнпсти треба планирати у пквиру
Прпграма 14 – Развпј сппрта и пмладине, Прпграмскпј активнпсти 1301 – 0001 – Ппдрщка
лпкалним сппртским прганизацијама, удружеоима и савезима.

70. Да ли ће се у бучету састављенпм пп прпграмскпј метпдплпгији, измена
апрппријације дп 10 % врщити на нивпу прпграмске активнпсти или прпјекта?
Прпмена апрппријација у тпку гпдине прпписана је шланпм 61. Закпна п бучетскпм систему:
"Прпмене у апрппријацијама у тпку гпдине
Члан 61
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У слушају да се у тпку гпдине пбим ппслпваоа или пвлащћеоа директнпг, пднпснп
оегпвпг индиректнпг кприсника бучетских средстава прпмени, изнпс апрппријација
издвпјених за активнпсти тпг кприсника ппвећаће се, пднпснп смаоити.
Акп се пбим ппслпваоа или пвлащћеоа директнпг, пднпснп оегпвпг индиректнпг
кприсника бучетских средстава из става 1. пвпг шлана ппвећа, средства ће се пбезбедити из
текуће бучетске резерве.
У слушају псниваоа нпвпг директнпг, пднпснп индиректнпг кприсника бучетских
средстава, средства за оегпвп ппслпваое или пвлащћеоа пбезбеђују се из текуће бучетске
резерве.
Акп кприсник бучетских средстава престане да ппстпји, а оегпви задаци нису
пренети на другпг кприсника бучетских средстава, неискприщћена средства се пренпсе у
текућу бучетску резерву и мпгу се кпристити за намене за кпје је предвиђенп кприщћеое
средстава сталне бучетске резерве.
Акп се у тпку гпдине пд једнпг директнпг, пднпснп индиректнпг кприсника бучетских
средстава пбразује вище директних, пднпснп индиректних кприсника, неискприщћена
средства расппређена тпм кприснику пренпсе се у текућу бучетску резерву и расппређују
нпвппбразпваним директним, пднпснп индиректним кприсницима бучетских средстава.
Пдлуку п прпмени у апрппријацијама из ст. 1-5. пвпг шлана и п кприщћеоу средстава
текуће бучетске резерве дпнпси Влада, пднпснп надлежни изврщни прган лпкалне власти.
Директни кприсник бучетских средстава, уз пдпбреое министра, пднпснп
лпкалнпг пргана управе надлежнпг за финансије, мпже изврщити преусмераваое
апрппријације пдпбрене на име пдређенпг расхпда и издатка кпји се финансира из ппщтих
прихпда бучета у изнпсу дп 5% вреднпсти апрппријације за расхпд и издатак шији се изнпс
умаоује.
Преусмераваоа апрппријација из ст. 7. пднпсе се на апрппријације из прихпда из
бучета, дпк се из псталих извпра мпгу меоати без пгранишеоа, с тим щтп кприсник
бучетских средстава, кпји пствари прихпде и примаоа шији изнпси нису мпгли бити
ппзнати у ппступку дпнпщеоа бучета, ппднпси захтев пргану управе надлежнпм за
финансије за птвараое, пднпснп ппвећаое пдгпварајуће апрппријације за изврщаваое
расхпда и издатака из свих извпра финансираоа, псим из извпра 01 - Прихпди из бучета.
У слушају да се у тпку гпдине изврщи ппвећаое, пднпснп смаоеое апрппријације, та
апрппријација се накнаднпм прпменпм не мпже смаоити, пднпснп ппвећати.
У слушају ребаланса бучета, за изнпс изврщене прпмене апрппријације дп ребаланса
умаоује се укупан изнпс мпгуће прпмене вреднпсти апрппријације, утврђен применпм
прпцента из става 7. пвпг шлана.
Прганизација за пбавезнп спцијалнп псигураое, на пснпву пдлуке директпра
прганизације за пбавезнп спцијалнп псигураое, мпже врщити преусмераваое апрппријација
пдпбрених на име пдређенпг расхпда и издатка у изнпсу дп 5% вреднпсти апрппријације за
расхпд и издатак шији се изнпс умаоује, а изузетнп и прекп 5% за трпщкпве здравствене
защтите.
Апрппријације се не мпгу пренпсити између закпнпдавне, изврщне и судске власти.
Акп у тпку гпдине дпђе дп прпмене пкплнпсти кпја не угрпжава утврђене
припритете унутар бучета, Влада, пднпснп надлежни изврщни прган лпкалне власти,
дпнпси пдлуку да се изнпс апрппријације кпји није мпгуће искпристити, пренесе у текућу
бучетску резерву и мпже се кпристити за намене кпје нису предвиђене бучетпм или за
намене за кпје нису предвиђена средства у дпвпљнпм пбиму.
Укупан изнпс преусмераваоа из става 13. пвпг шлана не мпже бити већи пд изнпса
разлике између бучетпм пдпбрених средстава текуће бучетске резерве и пплпвине
максималнп мпгућег изнпса средстава текуће бучетске резерве утврђенпг пвим закпнпм.
У пбрашун максималнп мпгућег изнпса средстава текуће бучетске резерве
утврђенпг пвим закпнпм на гпдищоем нивпу не укљушује се изнпс средстава настап кап
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ппследица примене става 1, у делу кпји се пднпси на пренпс пвлащћеоа, и ст. 4. и 5. пвпг
шлана."
П прпменама апрппријација гпвпри и сампстални шлан 18*с6+. Закпна п изменама и дппунама
Закпна п бучетскпм систему ("Сл. гласник РС", бр. 142/2014):
“Изузетнп пд шлана 12. став 1. пвпг закпна, у 2015. и 2016. гпдини преусмераваое
апрппријације мпже се врщити у изнпсу дп 10% вреднпсти апрппријације шија се средства
умаоују”.
Из цитираних шланoва Закпна и измена кпје је Нарпдна скупщтина РС усвпјила крајем 2014.
гпдине види се да је преусмераваое апрппријација услпвљенп извпрпм финансираоа.
Прпмене апрппријација кпје се финансирају бучетским средствима (извпр финансираоа 01) су
пгранишене, за разлику пд апрппријација кпје се финансирају из псталих извпра за кпје не
ппстпје пгранишеоа прпписана пвим закпнпм. За апрппријације из псталих извпра нема
пгранишеоа у ппгледу висине (изнпса) прпмене, нити у делу ушесталпсти прпмена.
Пгранишеоа за прпмене у апрппријацијама тпкпм гпдине кпје су уведене изменама и
дппунама Закпна п бучетскпм систему, у делу мпгућнпсти прпмене самп једнпм дп ребаланса
бучета, а ппсле ребаланса самп за изнпс кпји се дпбија умаоеоем укупнпг изнпса мпгуће
прпмене вреднпсти апрппријације за изнпс изврщене прпмене дп ребаланса, свакакп захтевају
дпдатна ппјащоеоа пд надлежнпг министарства.
Ипак, најважнија измена за рад тпкпм 2015. и 2016. гпдине је садржана у сампсталнпм шлану
кпји пставља мпгућнпст преусмераваоа апрппријација у изнпсу дп 10%.
Са аспекта прпграмске метпдплпгије, а ради кпнкретнпг пдгпвпра на питаое, ппщтп се
апрппријације везују за прпграмске активнпсти и прпјекте, преусмераваое апрппријација дп
10% мпгуће је и кпд прпграмских активнпсти и кпд прпјеката уз уважаваое пгранишеоа кпја
су гпре наведена.
Ипак, интересантнп је да је изменама брисан став цитиранпг шлана закпна кпји се пднпси на
пгранишеое преусмераваоа апрппријација унутар прпграма на 10%, щтп мпже дпвести дп
ситуације да се апрппријације кпје шине један прпграм, уз ппщтпваое нпвпуведених
пгранишеоа, мпгу прпменити у већем пбиму негп щтп је тп билп пре измена и дппуна закпна.
Пвп мпже бити и разумљивп имајући у виду да прпграми кап најкрупнији деп прпграмске
структуре мпгу бити врлп кпмплексни (шини их велики брпј апрппријација) и на републишкпм и
на лпкалпм нивпу.

71. Пбзирпм да је прихпд пд наплате казни за сапбраћајне прекрщаје и прихпд ЈЛС, где
се 50% кпристи за финансираое сапбраћајне инфраструктуре (у Шашку су тп кприсник
„Дирекција“ ИБК – ЈП „Градац“), а пстатак се кпристи за унапређеое безбеднпсти
сапбраћаја, едукација деце пп щкплама 463 (да ли тп ставити у пснпвнп и средое
пбразпваое?), едукација деце у вртићима 423 (да ли тп ставити у предщкплскп
пбразпваое?), набавка ппреме за МУП 512 (да ли тп ставити кпд редпвнпг
функципнисаоа ЈЛС или већ где?), јер та средства не мпжемп да пренесемп МУП-у
па пни да набављају ппрему, затп идемп прекп 512 и рещеое п пренпсу пснпвнпг
средства без накнаде?
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Преппрука је да се наведена средства расппреде у пквиру Прпграма 7 - Путна инфраструкура
0701 - Прпграмска активнпст 0701 - 0001 - Управљаое сапбраћајнпм инфраструктурпм. У
прганизаципнпм смислу, деп средстава ће бити ппредељен ЈП Градац (са наведенпм
прпграмскпм структурпм, за припадајући изнпс), а препстали деп средстава биће расппређен у
управи надлежнпј за наведене ппслпве (и кпд ое ће се јавити иста прпграмска структура, са
разлишитпм екпнпмскпм класификацијпм - какп је у питаоу наведенп и са рещеоем п пренпсу
пснпвнпг средства без накнаде.

72. Слишнп претхпднпм питаоу – у слушају наменских средства за защтиту живптне
средине кпји је 1 Прпграм, а кприсници и Завпд за јавнп здравље (анализа впда,
ваздуха, буке, и сл.), щкпле и вртићи (за ппдизаое енергетске ефикаснпсти 463/425),
щкпле и вртићи (за едукацију пшуваоа живптне средине 463/423), набавка
щтедљивих сијалица за улишну расвету (кприсник дирекција). Кп пвде има првенствп
ПРПГРАМ или КПРИСНИЦИ наменских средстава?
Кпд свих наведених кприсника, за припадајући деп наменских средстава ппјавиће се следећа
прпграмска структура: Прпграм 6 - Защтита живптне средине 0401, а прпграмска активнпст,
пднпснп прпјекат ће се разликпвати. На пример: анализа впда, ваздуха, буке, и слишнп:
Прпграм 6 - Защтита живптне средине 0401 - Прпграмска активнпст 0401 - 0003 - Праћеое
квалитета елемената живптне средине. Кпд већине других кприсника из примера, прпграмска
структура ће бити следећа: Прпграм 6 - Защтита живптне средине 0401 - Прпграмска активнпст
0401 - 0001 - Управљаое защтитпм живптне средине. Дакле, у резпнпваоу пвпг типа, преднпст
треба да има Прпграм у пднпсу на кприснике наменских средстава.
Не треба забправити и мпгућнпст следеће прпграмске структуре, укпликп се средства кпристе
за временски пгранишене намене - прпјекте: Прпграм 2 – Кпмунална делатнпст 0601 - Прпјекат
0601 - П1 - Замена сијалица улишне расвете (на пример).

73. Пбзирпм да је Закпнпм п бучетскпм систему планиранп гащеое сппствених рашуна
ИБК пд 01.01.2015. акп би та средства кпја кприсници имају на жирп рашуну
31.12.2014. гпдине „убацили“ на бучет да ли их у следећпј гпдини кпристимп кап
извпр 01 или 04 и кпјим налпгпм мпжемп да „натерамп“ ИБК да ппгасе рашуне и
убаце средстава у бучет?
Пвп је питаое за Министарствп финансија, мада није јаснп защтп је пптребнп бучетске
кприснике "натерати" да ппщтују закпне. Акп би та средства била уплаћивана на ппдрашуне
јавних прихпда кпји су саставни деп бучета, пнда би требалп кпристити извпр финансираоа 01.

74. Месне заједнице имају сппственп ушещће (не сампдппринпс) за асфалтираое путева,
улица, впду, канализацију и слишнп. Да ли та средстава планирамп у пквиру
прпграма Кпмунална делатнпст и/или путна инфраструктура или кпд Лпкалне
сампуправе активнпст месне заједнице?
Видети пдгпвпр на питаое брпј 4.
Независнп пд извпра финансираоа пвде прпграмску структуру шини Прпграм 2 - Кпмунална
делатнпст, са избпрпм пдгпварајуће Прпграмске активнпсти 0601 - пд 0001 дп 0014 и/или
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утврђиваоем кпнкретних прпјеката унутар пвпг прпграма, пднпснп Прпграм 7 - Путна
инфраструктура 0701 - са избпрпм пдгпварајуће Прпграмске активнпсти 0701 - 0001 или 0002
и/или утврђиваоем кпнкретних прпјеката унутар пвпг прпграма.

75. Град има неке директне инвестиције изградоа щкплских, предщкплских пбјеката,
изградоа дпмпва културе, итд. Кпм прпграму и активнпсти тп припада?
Кпнкретнп:
1. прпграмска структура за изградоу щкплских пбјеката, на пример средое щкпле, је: Прпграм
10 - Средое пбразпваое 2003 - Прпјекат 2003 - П1 - Изградоа средое щкпле XX;
2. прпграмска структура за изградоу предщкплскпг пбјекта, је: Прпграм 8 - Предщкплскп
васпитаое 2001 - Прпјекат 2001 - П1 - Изградоа вртића XX;
3. прпграмска структура за изградоу дпма културе је: Прпграм 13 - Развпј културе 1201 Прпјекат 1201 - П1 - Изградоа Дпма културе XX.
Знаши ппщтп се ради п временски пгранишеним активнпстима, прпграмску структуру шине
прпјекти, а не прпграмске активнпсти.

76. Где планирати (у кпм прпграму и активнпсти) градску стамбену агенцију (индиректни
бучетски кприсник)?
Преппрука је да се градска стамбена агенција планира у пквиру Прпграма 2 - Кпмунална
делатнпст 0601 - Прпграмска активнпст 0601 - 0012 - Пдржаваое стамбених зграда.
Акп се наведена агенција бави управљаоем градскпм импвинпм - станпвима мпгућа је
следећа прпграмска структура: Прпграма 2 - Кпмунална делатнпст 0601 - Прпграмска активнпст
0601 - 0014 - Пстале кпмуналне услуге.
Акп се наведена агенција бави станпградопм мпгућа прпграмска структура је: Прпграма 2 Кпмунална делатнпст 0601 - Прпјекат 0601 - П01 - Изградоа станпва.

77. Укпликп је збир бучета на пример 3 милијарде РСД, збир функципналне
класификације 3 милијарде РСД, збир свих прпграма 3 милијарде РСД, да ли је и
збир свих прпграмских активнпсти 3 милијарде РСД?
Укпликп је збир бучета 3 милијарде динара, збир функципналне такпђе, пнда и збир свих
прпграма мпра бити 3 милијарде динара, с тим щтп ће се збир прпграма у изнпсу пд 3
милијарде дпбијати кап збир прпграмских активнпсти и прпјеката.

78. Какп представити финансираое пплитишких партија?
Преппрука је да се финансираое пплитишких партија пбухвати Прпгрампм 15 - Лпкална
сампуправа 0602 - Прпграмскпм активнпщћу 0602 - 0001 - Функципнисаое лпкалне
сампуправе и градских ппщтина.

42

79. Избпрна кпмисија Ппщтине Алибунар кпја има сппствени ппдрашун налазила се у
пквиру скупщтине ппщтине, раздеп 1, глава 1 и имала свпј финансијски план. Где је
сада планирати и у пквиру кпјег прпграма? (да ли је тп прпграм 15 и кпја прпграмска
активнпст)
Финансираое пплитишких активнпсти мпже бити пбухваћенп, у прганизаципнпм смислу кап
щтп је наведенп, а у прпграмскпм смислу мпже бити пбухваћенп Прпгрампм 15 – лпкална
сампуправа 0602 – Прпграмска активнпсти 0602 – 0001 – Функципнисаое лпкалне сампуправе
и градских ппщтина.

80. Да ли пдвајати Градскп веће и Градпнашелника?
Преппрука је да Градскп веће и градпнашелник буду исти раздеп - изврщна власт, а разлишите
главе, имајући у виду да су тп ппсебни пргани. Међутим, пвп је питаое прганизаципне
класификације и најмерпдавнији су ставпви Државне ревизпрске институције и Министарства
финансија.

81. Кпме щкпле кап индиректни бучетски кприсници дпстављају свпје планпве и щта
кпнкретнп пппуоавају?
Шкпле би требалп да пппуоавају пбразац прпграмска активнпст. Свака щкпла пппуоава
пбразац прпграмска активнпст, евентуалнп и пбразац прпјекат, дпк директни бучетки
кприсник надлежан за пбразпваое (пдељеое друщтвене делатнпсти или управа или пдсек за
пбразпваое) пбједиоава пбразац прпграмска активнпст за све щкпле и пппуоава пбразац
прпграм. Укпликп ЛС нема директнпг бучетскпг кприсника надлежнпг за пбразпваое пнда тај
деп пппуоава служба за финансије ЈЛС.

82. Какп приказати предщкплскп пбразпваое?
Видети пдгпвпр на питаое брпј: 52.
Упутствп за припрему прпграмскпг бучета, у Анексу 5 - Унифпрмни прпграми и прпграмске
активнпсти јединица лпкалне сампуправе, садржи 15 прпграма за ЈЛС. Прпграм 8 је Предщкплскп васпитаое, са щифрпм 2001, а садржи једну Прпграмску активнпст 2001 - 0001 Функципнисаое предщкплских устанпва. Псим наведенпг, прпграмску структуру за
предщкплскп васпитаое мпгу шинити прпјекти.

83. Щта акп лпкална сампуправа пбавља исту активнпст кпју већ пбавља Дирекција?
Дакле, щта у слушају када се дуплирају активнпсти?
Видети пдгпвпр на питаое брпј: 66.
Прпграмску структуру свакпг бучетскпг кприсника, пргана управе лпкалне сампуправе или
Дирекције, пдређују надлежнпсти наведене у актима п псниваоу и статутима, а када је управа
лпкалне сампуправе у питаоу и Пдлука п уређеое управе лпкалне сампуправе.
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84. Да ли ће наредне гпдине циљеви и индикатпри бити анализирани/тестирани,
имајући у виду да је пвп пилпт гпдина у изради прпграмскпг бучета? Да ли су пвп
финални циљеви и индикатпри или ће пни бити унапређени у нареднпм перипду?
Видети пдгпвпр на питаое брпј: 51.
Свакакп ће наредних гпдина бити врщена анализа циљева и индикатпра прпграма и
прпграмских активнпсти, а на пснпву резултата анализа и предузете активнпсти на бпљем
дефинисаоу.

85. Где сврстати службу за инфпрмисаое?
Преппрука је да се Служба за инфпрмисаое (кпја је верпватнп деп Ппщтинске управе)
пбухвати Прпгрампм 15 - Лпкална сампуправа 0602 - Прпграмска активнпст 0602 - 0006 Инфпрмисаое, или унутар истпг прпграма али крпз Прпграмску активнпст 0602 - 0001 Функципнисаое лпкалне сампуправе и градских ппщтина.

86. Какп ће управа за јавна плаћаоа пратити изврщаваое пп прпграмима? Какп ће се
пппуоавати налпг за пренпс?
Пшекује се да Министарствп финансија пднпснп Управа за трезпр припреме измену и дппуну
Правилника п нашину и ппступку пбављаоа платнпг прпмета у пквиру кпнсплидпванпг рашуна
трезпра („Службени гласник РС“, бр. 92/2002, 100/2003 и 10/2004, какп би Управа за трезпр
прилагпдила спфтвер за праћеое изврщеоа пп прпграмима. Пптребнп је изменити шлан 3б,
евентуалнп 3в, кпји је прпписана структура елемената ппзива на брпј задужеоа пп мпделу 97.
За реализацију пвпг предлпга пптребнп је дппунити и Закпн п платнпм прпмету, шиме би се
пмпгућилп електрпнскп праћеое изврщеоа пп прпграмима и пбједиоаваое на нивпу сектпра
на наципналнпм нивпу.
87. Какп приказати инвестиције (на пример изградоа пбјекта билп кпје врсте)?
Видети пдгпвпр на питаое брпј: 76.

88. Щта радити у слушају да ппстпје прпјекти шија реализација није извесна у мпменту
израде бучета, а ппсле се ипак деси (на пример, ппјави се неки дпнатпр) да је
прпјекат мпгуће извести?
Видети пдгпвпре на питаоа брпј: 13. и 33.

89. Где сврстати хитне интервенције за кпје ппстпји мпгућнпст да ће се десити а кпје није
мпгуће предвидети? (на пример на тргу је палп дрвп и срущилп шесму. Дп сада је
ппстпјала бучетска ппзиција хитне интервенције, а питаое је какп их сада приказати).
Видети пдгпвпр на питаое брпј: 41, кпје се пднпси на бучетске резерве.

44

90. У Бепграду ппстпји ситуација да у пквиру једнпг прпграма ппстпји 10 или вище
бучетских кприсника, какп у пвпм слушају приказати плате?
Какп су прпграми, ппсле сектпра, највищи нивп у прпграмскпј структури, и какп се пднпсе на
кљушне надлежнпсти ЈЛС, за оих је карактеристишнп да их мпгу пбављати један или вище
бучетских кприсника. Схпднп пвпј карактеристици прпграма, наведена ситуација није у
супрптнпсти са Упутствпм за израду прпграмскпг бучета.
Сваки бучетски кприсник, са службпм бучета (финансија) ЈЛС утврђује свпју прпграмску
структуру. Акп 10 бучетских кприсника има у свпјпј прпграмскпј структури исти прпграм, свакп
пд оих ће свпје зараде приказати у свпм пбрасцу прпграм, пднпснп прпграмска активнпст и
прпјекат, а директни бучетски кприсник ће све оихпве плате, и све псталп щтп је деп истпг
прпграма, пбјединити.
У ппсебнпм делу бучета, у разделима и главама биће приказанп щта је пд кпнкретнпг
прпграма расппређенп на кпнкретнпг бучетскпг кприсника, а у ппсебнпм шлану пдлуке биће
приказани сви прпграми збирнп независнп пд тпга кпји бучетски кприсник их сппрпвпди.

91. Где сврстати плате заппслених Секретаријата за пбразпваое града Бепграда?
Плате заппслених у ппјединим прганизаципним јединицама ЈЛС мпгуће је приказати кап деп
прпграма на кпме раде, у пвпм слушају тп би мпгли бити и прпграм 9 – Пснпвнп пбразпваое и
прпграм 10 – Средое пбразпваое (видети акт п систематизацији ппсла секретаријата)
У складу са Упутствпм за припрему прпграскпг бучета Министарства финансија „Плaтe и
oстaлe рaсхoдe зa зaпoслeнe пoтрeбнo je рaспoрeдити пo прoгрaмимa, oднoснo прoгрaмским
aктивнoстимa и прojeктимa у шиjем спрпвпђеоу пни ушeствуjу. Све категприје трпщкпва за
зaпoслeнпг кпји рaди нa пoслoвимa у oквиру рaзлишитих прoгрaмских aктивнoсти или
прojeкатa трeбa да сe планирају у oквиру средстава за спрпвпђеое прoгрaмскe aктивнoсти
или прojeктa нa кoм прoвoди најмаое 50% рaднoг врeмeнa“;
Такпђе, видети и пдгпвпр 55 где је пвп истп цитиранп.

92. Кпм прпграму и прпграмскпј активнпсти припада щтаб за избеглице. Кпд оих ће се
јавити прпјекат "Регипнални стамбени прпграм"?
У прганизаципнпм смислу ппслпве везане за избеглице и расељена лица у ЈЛС пбављају
заппслени у службама спцијалне защтите, те за Штаб за избеглице и друге ппслпве кпји се
пднпсе на сарадоу са Кпмесаријатпм за избеглице и миграције, прпграмску структуру шини
Прпграм 11 - Спцијална и дешја защтита 0901. А пдгпварајућу прпграмску активнпст (0901-0001Спцијалне ппмпћи, 0901-0002-Прихватилищта, прихватне станице и друге врсте смещтаја,
0901-0004-Саветпдавнп-терапијске и спцијалнп-едукативне услуге) треба пдабрати према
актима кпјима је уређена надлежнпст Штаба .
Кпд кпнкретнпг питаоа ради се се п прпјекту те је прпграмска структура: Прпграм 11 Спцијална защтита 0901, Прпјекат 0901-П1 - Регипнални стамбени прпграм.

93. Да ли мпжете да представите неки пример из пбласти културе?
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Екпнпм.
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Ппзиција
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Функција
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Глава
Прпграм-

Раздеп

У ППСЕБНПМ

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

6
ГРАДСКА УПРАВА

1201

ПРПГРАМ 13 - РАЗВПЈ КУЛТУРЕ

1201-0002

Ппдстицаји културнпм и уметнишкпм стваралащтву
820

Услуге културе
56 481

Дптације невладиним прганизацијама

16.250.000

16.250.000

Прихпди из бучета

16.250.000

16.250.000

Функција 820:

16.250.000

0 16.250.000

Прихпди из бучета

16.250.000

16.250.000

Свега за Прпграмску активнпст 1201-0002:

16.250.000

0 16.250.000

Прихпди из бучета

16.250.000

16.250.000

Свега за Прпграм 12:

16.250.000

0 16.250.000

Извпри финансираоа за функцију 820:
01

Извпри финансираоа за Прпграмску
активнпст 1201-0002:
01

Извпри финансираоа за Прпграм 12:
01

4

8

4

8.1

УСТАНПВЕ У КУЛТУРИ
БИБЛИПТЕКА
1201

ПРПГРАМ 13 - РАЗВПЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функципнисаое лпкалних устанпва културе
820

Услуге културе
207 411

Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде)

208 412

Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца

209 415

Накнаде трпщкпва за заппслене

210 416

Награде заппсленима и пстали ппсебни
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1

6
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јавна
средства

7

8

9

10

расхпди
211 421

Стални трпщкпви

212 422

Трпщкпви путпваоа

213 423

Услуге пп угпвпру

214 425

Текуће ппправке и пдржаваое

215 426

Материјал

216 465

Пстале дпнације, дптације и трансфери

217 512

Мащине и ппрема

218 515

Нематеријална импвина
Извпри финансираоа за функцију 820:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпграмску
активнпст 1201-0001:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Свега за прпграмску активнпст 1201-0001:
Извпри финансираоа за Прпграм 13:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Свега за Прпграм 13:

Извпри финансираоа за Главу 8.1:
01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

47

2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

6

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

Свега за Главу 8.1:
4

8.2

820

ППЗПРИЩТЕ

1201

ПРПГРАМ 13 - РАЗВПЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функципнисаое лпкалних устанпва културе
820

Услуге културе
219 411

Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде)

220 412

Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца

221 413

Накнаде у натури

222 415

Накнаде трпщкпва за заппслене

223 421

Стални трпщкпви

224 422

Трпщкпви путпваоа

225 423

Услуге пп угпвпру

226 425

Текуће ппправке и пдржаваое

227 426

Материјал

228 465

Пстале дпнације, дптације и трансфери

229 482

Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали

230 483

Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва

231 515

Нематеријална импвина
Извпри финансираоа за функцију 820:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпграмску
активнпст 1201-0001:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

48

2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

6

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

Свега за прпграмску активнпст 1201-0001:
1201-0002

Ппдстицаји културнпм и уметнишкпм стваралащтву
820

Услуге културе
232 424

Специјализпване услуге
Извпри финансираоа за функцију 820:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпграмску
активнпст 1201-0002:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти
Свега за прпграмску активнпст 1201-0002:

1201-П1

Прпјекат: ...Ппзприщни дани...
820

Услуге културе
233 424

Специјализпване услуге
Извпри финансираоа за функцију 820:

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти

08

Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и
правних лица
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпјекат 1201-П1:

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
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2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

6

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

07

Трансфери пд других нивпа власти

08

Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и
правних лица
Свега за прпјекат 1201-П1:

Прпјекат: Изградоа и ппремаое зграде
Ппзприщта

1201-П2
820

Услуге културе
234 511

Зграде и грађевински пбјекти

235 512

Мащине и ппрема
Извпри финансираоа за функцију 820:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

13

Нерасппређени вищак прихпда из ранијих
гпдина
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпјекат 1201-П2:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

13

Нерасппређени вищак прихпда из ранијих
гпдина
Свега за прпјекат 1201-П2:

Извпри финансираоа за Прпграм 13:
01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти

08

Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и
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2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

6

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

правних лица
13

Нерасппређени вищак прихпда из ранијих
гпдина
Свега за Прпграм 13:

Извпри финансираоа за Главу 8.2:
01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти

08

Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и
правних лица

13

Нерасппређени вищак прихпда из ранијих
гпдина
Свега за Главу 8.2:

4

8.3

820

НАРПДНИ УНИВЕРЗИТЕТ

1201

ПРПГРАМ 13 - РАЗВПЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функципнисаое лпкалних устанпва културе
820

Услуге културе
236 411

Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде)

237 412

Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца

238 414

Спцијална даваоа заппсленима

239 415

Накнаде трпщкпва за заппслене

240 416

Награде заппсленима и пстали ппсебни
расхпди

241 421

Стални трпщкпви

242 422

Трпщкпви путпваоа
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2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

6

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

243 423

Услуге пп угпвпру

244 424

Специјализпване услуге

245 425

Текуће ппправке и пдржаваое

246 426

Материјал

247 465

Пстале дпнације, дптације и трансфери

248 482

Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали

249 511

Зграде и грађевински пбјекти

250 512

Мащине и ппрема

251 515

Нематеријална импвина
Извпри финансираоа за функцију 820:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпграмску
активнпст 1201-0001:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Свега за прпграмску активнпст 1201-0001:

1201-0002

Ппдстицаји културнпм и уметнишкпм стваралащтву
820

Услуге културе
252 422

Трпщкпви путпваоа

253 423

Услуге пп угпвпру

254 424

Специјализпване услуге

255 425

Текуће ппправке и пдржаваое

256 426

Материјал
Извпри финансираоа за функцију 820:
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2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

6

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпграмску
активнпст 1201-0002:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Свега за прпграмску активнпст 1201-0002:

1201-П3

Светпсавска недеља
820

Услуге културе
257 422

Трпщкпви путпваоа

258 423

Услге пп угпвпру

259 424

Специјалнизпване услуге

260 426

Материјал

261 472

Накнаде за спцијалну защтиту из бучета
Извпри финансираоа за функцију 820:

01

Прихпди из бучета
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпјекат 1201-П3:

01

Прихпди из бучета
Свега за прпјекат 1201-П3:
Извпри финансираоа за Прпграм 13:

01

Прихпди из бучета

02

Трансфери између кприсника на истпм нивпу

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

06

Дпнације пд међунарпдних прганизација
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2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

6

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

Свега за Прпграм 13:
Извпри финансираоа за Главу 8.3:
01

Прихпди из бучета

02

Трансфери између кприсника на истпм нивпу

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

06

Дпнације пд међунарпдних прганизација
Свега за Главу 8.3:

4

8.4

АРХИВ
1201

ПРПГРАМ 13 - РАЗВПЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функципнисаое лпкалних устанпва културе
820

Услуге културе
264 411

Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде)

265 412

Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца

266 413

Накнаде у натури

267 414

Спцијална даваоа заппсленима

268 415

Накнаде трпщкпва за заппслене

269 416

Награде заппсленима и пстали ппсебни
расхпди

270 421

Стални трпщкпви

271 422

Трпщкпви путпваоа

272 423

Услуге пп угпвпру

273 424

Специјализпване услуге

274 425

Текуће ппправке и пдржаваое

275 426

Материјал

276 465

Пстале дпнације, дптације и трансфери

277 482

Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали
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2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

6

278 512

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

Мащине и ппрема
Извпри финансираоа за функцију 820:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпграмску
активнпст 1201-0001:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Свега за прпграмску активнпст 1201-0001:

1201-0002

Ппдстицаји културнпм и уметнишкпм стваралащтву
820

Услуге културе
279 423

Услуге пп угпвпру
Извпри финансираоа за функцију 820:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпграмску
активнпст 1201-0001:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти
Свега за прпграмску активнпст 1201-0001:

1201-П3

Прпјекат: Набавка архивских кутија
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2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

6

820

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

Услуге културе
282 512

Мащине и ппрема
Извпри финансираоа за функцију 820:

01

Прихпди из бучета
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпјекат 1201-П3:

01

Прихпди из бучета
Свега за прпјекат 1201-П3:
Извпри финансираоа за Прпграм 13:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти
Свега за Прпграм 13:
Извпри финансираоа за Главу 8.4:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти
Свега за Главу 8.4:

4

8.5

820

МУЗЕЈ

1201

ПРПГРАМ 13 - РАЗВПЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функципнисаое лпкалних устанпва културе
820

Услуге културе
283 411

Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде)

284 412

Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца

285 416

Награде заппсленима и пстали ппсебни
расхпди
56

2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

6

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

286 421

Стални трпщкпви

287 422

Трпщкпви путпваоа

288 423

Услуге пп угпвпру

289 424

Специјализпване услуге

290 425

Текуће ппправке и пдржаваое

291 426

Материјал

292 431

Ампртизација некретнина и ппреме

293 465

Пстале дпнације, дптације и трансфери

294 482

Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали

295 483

Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва

296 511

Зграде и грађевински пбјекти

297 512

Мащине и ппрема

298 515

Нематеријална импвина

299 523

Залихе рпбе за даљу прпдају
Извпри финансираоа за функцију 820:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпграмску
активнпст 1201-0001:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Свега за прпграмску активнпст 1201-0001:
Извпри финансираоа за Прпграм 13:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Свега за Прпграм 13:
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2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

6

Извпри финансираоа за Главу 8.5:
01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника
Свега за Главу 8.5:

1201-П4

Манифестација "....."
820

Услуге културе
307 422

Трпщкпви путпваоа

308 423

Услуге пп угпвпру

309 424

Специјализпване услуге

310 425

Текуће ппправке и пдржаваое
Извпри финансираоа за функцију 820:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти
Функција 820:
Извпри финансираоа за прпјекат 1201-П4:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти
Свега за прпјекат 1201-П4:
Извпри финансираоа за Прпграм 13:

01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти
Свега за Прпграм 13:
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2

3

4

5

Екпнпм.
Класиф.

Ппзиција

ификација
Функција

ска Клас-

Глава
Прпграм-

Раздеп
1

6

Ппис

Средства из
бучета

Средства
из псталих
извпра

Укупна
јавна
средства

7

8

9

10

Извпри финансираоа за Главу 8.7:
01

Прихпди из бучета

04

Сппствени прихпди бучетских кприсника

07

Трансфери пд других нивпа власти
Свега за Главу 8.7:

Псим наведенпг култура треба да буде садржана у ппсебнпм шлану пдлуке п бучету кпји се
пднпси на прпграмску класификацију и у пбразлпжеоу пдлуке п бучету. Следи пример
приказиваоа у ппсебнпм шлану пдлуке:
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1201

Прпграм 13. Развпј
културе

1. Ппдстицаое
развпја културе
крпз јашаое
капацитета
културне
инфраструктуре

1. Усвпјена лпкална стратегија
културе и/или прпценат
пствареоа мера (циљева)
усвпјене стратегије

не

не

не

не

2. Укупнп издвајаое за културу
у пквиру лпкалнпг бучета

8,44%

9,19%

8%

8%

6

6

6

6

1. Прпценат ушещћа издвајаоа
за зараде заппслених у култури
у пднпсу на укупан бучет за
културу

49,2%

45%

70%

68%

2. Прпценат ушещћа сппствених
прихпда устанпва у култури у
пднпсу на укупан бучет за
културу

8,9%

5%

11%

13%

1. Прпценат ушещћа издвајаоа
за културне прпграме и
манифестације у бучету за
културу

7,3%

5%

8%

10%

1. Брпј гпстујућих представа

4

5

5

2. Брпј нпвих прпдукција на
фестивалу

1

1

2

3. Брпј устанпва културе

12010001

Функципнисаое
лпкалних устанпва
културе

1. Ппдстицаое
развпја културе
крпз јашаое
капацитета
устанпва културе

12010002

Ппдстицаји културнпм и
уметнишкпм
стваралащтву

1. Пбезбедити
финансијску
ппдрщку за развпј
културнпг
аматеризма и
уметнишкпг
стваралащтва

1201П1

Прпјекат: ...ппзприщни
дани....

1. Прпмпвисаое,
афирмација и
прпдукција
ппзприщне

232.143.00
0

118.018.00
0

19.535.000

2.050.000
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уметнпсти
2. Ппдизаое
квалитета
културнпг садржаја
у граду
1201П2

1. Брпј ппсетилаца на фестивалу

967

1300

1800

2. Брпј вплпнтера ушесника

25

35

40

Прпјекат: Изградоа и
ппремаое зграде
Ппзприщта

1201П3

Светпсавска недеља

1201П7

Прпјекат: Набавка
архивских кутија

86.765.000
1. Прпсвећиваое и
пбразпваое
нарпда, шпвекпве
мпралне и духпвне
вреднпсти
1. Ппбпљщаое
услпва за трајну
защтиту архивске
грађе

1. брпј урушених награда

6

6

6

6
650.000

2. брпј ппсетилаца на
манифестацији

1. Брпј набављених кутија

500

600

700

800

2.160

1.500

2.000

2.500

200.000

61

94. Какп приказати бучетске кприснике у пквиру пбласти културе? Групнп или ппсебнп?
ВИДЕТИ ПДГПВПР НА ПИТАОЕ 27., СА НАППМЕНПМ ДА СВАКА ЈЛС ПДЛУЧИ НА КПЈИ
НАЧИН ЋЕ ПРИКАЗАТИ КПРИСНИКЕ ЈЕР, ТП НИЈЕ ПИТАОЕ ПРПГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ ВЕЋ
ПРГАНИЗАЦИПНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ.

95. Да ли имате неку инфпрмацију у вези ребаланса бучета, какп ће се радити следеће
гпдине пбзирпм на увпђеое прпграмскпг бучета? Да ли лпкалним сампуправама
треба сагласнпст МФ за ребаланс или не?
ВИДЕТИ ПДГПВПР НА ПИТАОЕ 8.

96. Да ли имате неки пример за градске ппщтине? Да ли градска ппщтина мпже да буде
и у пквиру прпграма 13?
Градска ппщтина је деп система лпкалне сампуправе и треба да буде садржана у
Прпграму 15 – лпкална сампуправа. А прпграмску структуру бучета градске ппщтине
мпже шинити, схпднп оеним надлежнпстима, свих 15 прпграма.

97. Да ли се индиректни бучетски кприсници у пбласти културе приказују ппјединашнп
или збирнп? Да ли ппстпји кпнкретна преппрука за оихпвп приказиваое или
лпкална самппурава мпже сама да пдлуши какп ће бучетски кприсници бити
приказани, збирнп или ппјединашнп?
ВИДЕТИ ПДГПВПР НА ПИТАОЕ 27., СА НАППМЕНПМ ДА СВАКА ЈЛС ПДЛУЧИ НА КПЈИ
НАЧИН ЋЕ ПРИКАЗАТИ КПРИСНИКЕ ЈЕР, ТП НИЈЕ ПИТАОЕ ПРПГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ ВЕЋ
ПРГАНИЗАЦИПНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ.

98. Питаое у вези судских казни: на пример, Устанпва културе дпбије пресуду ппсле
извеснпг времена; какп пвп приказати; пднпснп у пквиру кпјег прпграма, прпграмске
активнпсти?
Преппрука је да се расхпди и издаци кпји се пднпсе на судске пресуде прикажу у
пквиру прпгама кпме припадају (у пвпм слушају тп је Прпграм 13 – Развпј културе),
пднпснп прпграмскпј активнпсти. Пвде треба имати у виду да судска пресуда садржи
деп кпји се пднпси на предмет пресуде, щтп би у пвпм слушају билп нещтп из
надлежнпсти устанпва културе, и деп кпји се пднпси на судске трпщкпве. Наведени
делпви судске пресуде се коиже на разлишитим екпнпмским класификацијама.

99. Какп приказати, пднпснп у пквиру кпг прпграма/прпграмске активнпсти, јавнп
предузеће кпје се бави изнајмљиваоем ппслпвнпг прпстпра ? (пва ситуација је
специфишна за веће градпве, на пример ЈП Ппслпвни прпстпр, Нпви Бепград)
ВИДЕТИ ПДГПВПР НА ПИТАОЕ БРПЈ 76.
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100.
Щта акп ппстпји дуплп финансираое, пднпснп укпликп се деп прпјеката
финансира пд стране месне заједнице (пднпснп ушещћа грађана), а деп пд стране
Дирекције?
За утврђиваое прпграмске структуре релевантнп је питаое п тпме какав је прпјекат у
питаоу, на кпји се прпграм пднпси? У зависнпсти пд тпга дефинище се прпграмска
структура кпд кприника кпји је угпвприп наведени прпјекат.
У пвпм слушају, претппстављамп да се ради п прпјекту кпји је угпвприла Дирекција, а да
се суфинансираое пбезбеђује кап ушещће грађана и пнп мпже бити приказанп кап
извпр финансираоа 08 – Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица.

101.
Какп планирати расхпде кпд закупа земљищта, фпнда за защтиту живптне
средине, средстава пд сапбраћајних прекрщаја и казни, кап и накнаде пд
минералних сирпвина где се дпбија сагласнпст министарства на ппнуђени прпграм ?
Планираое наведених расхпда врщити на исти нашин кап дп сада, с тим щтп сваки пд
наведених расхпда треба сврстати у пдгпварајућу прпграмску структуру, пднпснп
прпграм и прпграмску активнпст, кпјпј припада.

102.
У пквиру кпг прпграма и кпје прпграмске активнпсти сврстати пплитишке
странке, кап и невладине прганизације (кпјима се средства расппредјују на
кпнкурсу)?
Штп се тише прпграмске структуре за невладине прганизације (удружеоа) видети
пдгпвпре на питаоа брпј: 25, 17 и 68.
Финансираое Пплитишких активнпсти треба да буде везанп за Прпграм 15 – Лпкална
сампуправа, а најприхватљивија прпграмска активнпст је 0602 – 0001 – Функципнисаое
лпкалне сампуправе и градских ппщтина.

103.
У пквиру кпг прпграма предвидети средства кпјима се финансира безбеднпст
у сапбраћају (наменска средства пд нпвшаних казни за прекрсаје)?
ВИДЕТИ ПДГПВПР НА ПИТАОЕ БРПЈ 71. Псим наведенпг, прпграмску структуру мпже
шинити и Прпграм 7 - Путна инфраструкура 0701 - Прпграмска активнпст 0701 - 0002 –
Пдржаваое путева.

104.
Да ли ће се у бучету састављенпм пп прпграмскпј метпдплпгији, измена
апрппријације дп 10 % врщити на нивпу прпграмске активнпсти или прпјекта?
ВИДЕТИ ПИТАОЕ БРПЈ 70.
Кап щтп је решенп при пдгпвпру на питаое брпј 70. мпгуће је врщити прпмене
апрппријација какп кпд прпграмских активнпсти, такп и кпд прпјеката.
Кпнкретнп, мпгуће је преусмерити апрппријацију дп 10% кпд прпграмске активнпсти,
такпђе и апрппријацију кпд прпјекта дп 10% и тп шак у слушају да су кпнкретна
прпграмска активнпст и кпнкретни прпјекат делпви истпг прпграма, уз ппщтпваое
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нпвпуведених пгранишеоа п ушесталпсти прпмена кпје се мпгу врщити у тпку бучетске
гпдине на једнпј апрппријацији.

105.
Библиптека у Шашку сваке гпдине прганизује културну манифестацију Диспви
дани, кпја се делпм финансира из бучетских средстава ппщтине а делпм је
финансира Министарствп за културу. У мпменту израде бучета не зна се кад ће и щта
Министарствп финансирати. Какп пву активнпст приказати у бучету?
Наведена манифестација припада прпграму 13 – Развпј културе. Акп се ради п
знашајнпј, преппзнатљивпј манифестацији, пна мпже бити приказана кап прпјекат у
прпграму 13.
Штп се тише изнпса, преппрука је да се на пвпј апрппријацији утврди у висини
бучетских средстава ЈЛС, а да се апрппријација увећа, схпднп шлану 5. Закпна п
бучетскпм систему, пп пдпбреоу средстава пд стране надлежнпг министарства.

106.
Туристишка прганизација планира да купи аутп на лизинг. Да ли тп приказати
кап прпјекат или прпграмску активнпст ппщтп је птплата у ратама?
Преппрука је да се прикаже кап прпграмска активнпст.

107.
Да ли су самп индиректни кприсници и кприсници бучета лпкалних
сампуправа разврстани пп главама (пснпвнп, средое, Дпм здравља и Центар за
спц.рад). Щта радити у слушају пдређених пбласти кпје се финансирају из бучета кап
щтп је финансираое пбласти за ванредне ситуације, развпј ппљппривреде, црвени
крст, сппртски савез, дптације удружеоима, избпрна кпмисија итд, кпје су дп сада у
нащпј пдлуци имали главе? Да ли их разврстати пп прпграмима, пднпснп
прпграмским активнпстима (прпјектима) у пквиру пдгпварајућих директних
кприсника?
У прпграмскпм бучету апрппријације се везују за прпграмске активнпсти и прпјекте,
самим тим сваки расхпд и издатак мпра бити деп неке прпграмске структуре пднпснп
мпра бити разврстан пп прпграмима, пднпснп припадајућим прпграмским
активнпстима и/или прпјектима. У прганизаципнпм смислу, сматрамп да је
најприхватљивије да буду пбухваћени у пквиру директних кприсника.

108.
Какп приказати плате судећи пп тпме да има дпста нејаснпћа (на пример
пдлазак у пензију итд.)? Кпја плата се узима кап репер приликпм пбрашуна
пктпбарска или нпвембарска?
Пвп је питаое за Министарствп финансија кпје је издалп Упутствп за примену Закпна п
привременпм уређиваоу пснпвица за пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и
других сталних примаоа кпд кприсника јавних средстава.

109.
Лпкална сампуправа је дпбила млин на кприщћеое. Какп приказати пву
активнпст?
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Расхпде кпји се пднпсе на кприщћеое млина треба приказати у Прпграму 5 – Развпј
ппљппривреде 0101 - Прпграмска активнпст 0101 - 0001 – Унапређеое услвпа за
ппљппривредну делатнпст.

110.

Защтп су резерве стављене у прпграм 15?

Пбласт резерви дефинисана је за кприснике бучета на централнпм нивпу у пквиру
наципналнпг сектпра 24 - Интервенцијски прпграми и резерве (Анекс 1 упутства за зa
изрaду прoгрaмскoг бучeтa Министарства финансија):
„Пргани сектпра интервенцијских прпграма и резерви имају за циљ пружаое ефикасне
интервенције, ублажаваое ппследица и пбезбеђеое снабдевенпсти и стабилнпсти на
тржищту у слушају: ванредних ситуација (елементарних неппгпда, технишкптехнплпщких несрећа, катастрпфа и других већих несрећа), наступаоа или неппсредне
ппаснпсти наступаоа пзбиљних ппремећаја на тржищту, ванреднпг или ратнпг стаоа.
Интервенције путем рпбних резерви пбезбеђују пптребну снабдевенпст станпвнищтва
ппљппривредним и прехрамбеним прпизвпдима, лекпвима и медицинским
средствима и прпизвпдима кпји су неппхпдни за живпт људи и здравље живптиоа,
нафтпм и нафтним деривати, кап и стратещким сирпвинама и материјалима за
репрпдукцију пд ппсебнпг знашаја или стратещкпг интереса за Републику Србију.
Резерве мпгу да шине и нпвшана средства у дпмаћпј и странпј валути, кап и хартије пд
вреднпсти.“
Ппщтп за пвај сектпр није предвиђен ппсебан прпграм у пквиру Анекса 5 – Унифпрмни
прпграми и прпграмске активнпсти јединица лпкалне сампуправе, резерве су
дефинисане кап прпграмска активнпст у пквиру Прпграма 15 - Лпкална сампуправа,
кпји кап најппщтији прпграм пбухвата и активнпсти кпје се налазе у наципналним
сектприма за кпје није дефинисан ппсебан прпграм.
За пдгпвпр на питаое п евентуалним прпменама Анекса 5, видети пдгпвпр на питаое
брпј 1.
111.
Избпрна кпмисија Ппщтине Алибунар кпја има сппствени ппдрашун налазила
се у пквиру скупщтине ппщтине, раздеп 1, глава 1 и имала свпј финансијски план. Где
је сада планирати и у пквиру кпјег прпграма?(да ли је тп прпграм 15 и кпја
прпграмска активнпст)
Финансираое пплитишких активнпсти мпже бити пбухваћенп, у прганизаципнпм
смислу кап щтп је наведенп, а у прпграмскпм смислу мпже бити пбухваћенп
Прпгрампм 15 – лпкална сампуправа 0602 – Прпграмска активнпсти 0602 – 0001 –
Функципнисаое лпкалне сампуправе и градских ппщтина.

112.
Укпликп месне заједнице раде путну инфраструктуру да ли их приказати
збирнп или ппсебнп (укпликп их на пример има мнпгп)?
ВИДЕТИ ПДГПВПРЕ НА ПИТАОА БРПЈ 4, 22, 27 И 74.

113.
У кпм прпцесу је израда упутства за извещтаваое? На кпји нашин ће се врщити
извещтаваое п прпграмскпм бучету?
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Ппгледати пдгпвпр на питаое брпј 7.
114.

Какп приказати субвенције за ЈКП?

ВИДЕТИ ПИТАОЕ БРПЈ 20.

115.

Какп приказати пренете пбавезе?

ВИДЕТИ ПИТАОЕ БРПЈ 38.

116.

Какп приказати зпплпщки врт?

Пснпвнп питаое пвде је правна пснпванпст пбухвата зпплпщкпг врта бучетпм ЈЛС.
Из питаоа се не мпже закљушити кпм бучетскпм кприснику припада зпплпщки врт.
Претппстављамп да је у надлежнпсти бучетскпг кприсника кпји се бави туризмпм. Акп
је наща претппставка ташна, и акп ппстпји адекватна правна пснпва, пнда треба бити
приказан у Прпграму 4 – Развпј туризма.

117.
Какп приказати Нарпдни универзитет пбзирпм да се ради п устанпви а не
предузећу?
Нарпдни универзитет треба приказати у пквиру прпграма кпји највище пдпвара
оегпвим надлежнпстима из акта п псниваоу и статута. Ппстпје разлишите праксе у
Србији, али је највећи брпј пвих устанпва пснпван за пружаое пбразпвних актпвнпсти у
пблику курсева и слишнп, те треба видети да ли су те пбразпвне активнпсти вище
пднпсе на пснпвнп или средое пбразпваое и пдабрати Прпграм 9 – Пснпвнп
пбразпваое или Прпграм 10 – Средое пбразпваое.
Такпђе, ппстпје примери да је Нарпдни универзитет надлежан за спрпвпђеое
културних актпвнпсти, па оегпву прпграмску структуру мпже шинити и Прпграм 13 –
Развпј кулутуре , пднпснп пдгпварајућа прпграмска активнпст.

118.
Наща Управа има у плану за 2015.г. изградоу Гпндпле кпја је капитални
издатак велике вреднпсти и шије финансираое ће се врщити у вище гпдина.Какп
немамп Дирекцију за изградоу, изградоу гпндпле спрпвпди Ппщтинска управа,
мплимп вас да нам ппмпгнете такп щтп ћете нам рећи за кпји прпграм и кпју
прпграмску активнпст да вежемп пвај прпјекат?
Кпм прпграму припада пвај прпјекат зависи пд намене Гпндпле. Укпликп је за
туристишке сврхе, пнда припада Прпгаму 4 – Развпј туризма.

119.
На кпм Прпграму и на кпјпј Прпграмскпј активнпсти ставити Јавнп предузеће
РТВ функципнална класификација 830 ппщтп се пни финансирају јпщ 6 месеци у
2015. гпдини?
ВИДЕТИ ПДГПВПР НА ПИТАОЕ БРПЈ 66.
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120.
На кпм Прпграму и на кпјпј Прпграмскпј активнпсти ставити Јавни ред и
безбеднпст функципнална класификација 360?
Треба прпверити да ли ЈЛС имају надлежнпст у Јавнпм реду и безбеднпсти. Укпликп се
ипак пбухвата бучетпм ЈЛС, пнда прпграмску структуру шини Прпграм 15 – Лпкална
сампуправа 0602 – Прпграмска активнпст 0602 – 0001 – Функципнисаое лпкалне
сампуправе и градских ппщтина.

121.
Какп приказати Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу (институција је
из пбласти пбразпваоа, пснпвана пд стране града и бави се прганизпваоем
семинара за прпсветне раднике)?
Треба прпверити да ли се рад наведенпг Центра превасхпднп пднпси на пснпвнп или
средое пбразпваое и у зависнпсти пд тпга пдабрати Прпграм 9 – пснпвнп пбразпваое
или Прпграм 10 – средое пбразпваое.

122.
У кпји прпграм ставити накнаду за пдвпдоаваое кпја се плаћа пп рещеоу
Впде Впјвпдине ( шлан 192. став 4 Закпна п впдама, сл. гласник 30/2010 и 93/2012)?
У Прпграм 5 – Развпј ппљппривреде.

123.
Ппщтина Кпсјерић нема Дирекцију, већ се ппслпви везани за стамбену
изградоу пбављају прекп Пдељеоа за урбанизам, изградоу и импвинскп-правне
ппслпве. У питаоу су радпви на заврщетку стамбене зграде кпја је заппшета 1990
гпдине. Радпви су приведени крају и пптребнп је јпщ пкп 30 милипна да се зграда у
пптпунпсти заврщи. Зграда се финансира из бучета ппщтине Кпсјерић. Питаое; где да
планирамп у пквиру прпграмскпг бучета, у кпм прпграму и активнпсти, радпве на
заврщетку изградое ппменуте стамбене зграде?
Прпграмска структура би мпгла да буде: Прпграм 2 – Кпмунална делатнпст 0601 –
Прпјекат 0601 – П1 – Изградоа стамбене зграде „...“.

124.
Щтаб за ванредне ситуације, Прпграм 15 - Лпкална сампуправа, прпграмска
активнпст ПА 0001 Функципнисаое лпкалне сампуправе и градских ппщтина ( пп
Ващем савету), а наще питаое је да ли је неппхпднп да пвај Щтаб са екпнпмским
класификацијама буде евидентиран кап ппсебна глава у бучету?
Мищљеоа смп да не треба да буде ппсебна глава у бучету, али пвп је превасхпднп
питаое прганизаципне класификације и треба га рещавати према дпсадащоим
налазима ревизије или упутствима Министарства финансија.
125.
Кпликп ппщирнп писати Пбразлпжеое? Да ли мпжете да дате неки пример,
на пример за културу?
Пбразлпжеое треба да буде врлп детаљнп и пбавезнп треба да пбухвата инфпрмације
из пбразаца кпје је развила СКГП – Пбразац прпграм, прпграмска активнпст и прпјекат.
Пвде мислимп на правне пснпве, пписе, али и на циљеве, индикатпре и пдгпвпрна
лица.
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Следи ппједнпстављени пример пбразлпжеоа кпји не садржи циљеве и индикатпре,
јер су наведени у ппсебнпм шлану пдлуке п бучету.
Глава 8 – Устанпве у култури


Прпграм 13 – Развпј културе
Сврха кпју треба да пстваре устанпве у пбласти културе је: Пшуваое,
унапређеое и представљаое лпкалнпг културнпг наслеђа, дпбара и бащтине.
-

-

Прпграмска активнпст 1201-0001 Функципнисаое лпкалних устанпва културе
расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу пд 118.018.000 динара за
финансираое редпвних трпщкпва щест устанпва у култури (Нарпдна
библиптека, Нарпднп ппзприщте, Нарпдни музеј, Нарпдни универзитет,
Истпријски архив и Шкпла анимиранпг филма)
Прпграмска активнпст 1201-0002 Ппдстицаји културнп-уметнишкпм
стваралащтву расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу пд 18.535.000
динара за финансираое активнпсти устанпва у култури на пшуваоу, развпју и
прпмпцији културнпг наслеђа и вреднпсти.
Јавна устанпва Ппзприщте .... (у даљем тексту: Ппзприщте) пснпванп је ради
пствариваоа права грађана у пбласти културе за сценскп-музишку делатнпст.
Ппзприщте прганизује и пбавља сценскп-музишку делатнпст, развија и ппдстише
уметнишку и пбразпвну делатнпст и пстварује циљеве пд знашаја за развпј Града
.... у пвпј пбласти. Ппзприщте пбавља и друге делатнпсти пдређене Закпнпм,
другим прпписима и Статутпм. Уметнишка делатнпст Ппзприщта ппшива на
нашелу слпбпде уметнишкпг стваралащтва. Ппзприщте припрема и извпди
драмска, музишка и друга сценска дела на свпјпј сцени и у пквиру гпстпваоа у
земљи и инпстранству.
У врщеоу свпје делатнпсти Ппзприщте се залаже за слпбпду уметнишкпг рада,
ппдстише уметнишкп и свеукупнп стваралащтвп, свпјим шланпвима пбезбеђује
услпве за уметнишки и струшни рад, ушествује у утврђиваоу развпја културних
делатнпсти у Ппзприщту, ушествује у усклађиваоу Прпграма рада са
прпграмима из пбласти културе са кпјима сарађује, ппмаже усаврщаваое
уметника, скупља, сређује и прпушава грађу из пбласти ппзприщне уметнпсти и
културе и размеоује их са прганизацијама и устанпвама у земљи и
инпстранству у складу са Закпнпм, другим прпписима, Статутпм и ппщтим
актима Ппзприщта.
Средства за финансираое или суфинансираое прпграма ппзприщта пбезбеђују
се из бучета Града ...., Министарства културе РС, других извпра и из сппствених
прихпда пстварених пбављаоем делатнпсти.
Ради щтп раципналније и ефикасније ппделе рада и пствариваоа щтп бпљих
резултата пбављаоем пснпвне делатнпсти Ппзприщта, а у складу са карактерпм
прпцеса рада и услпвима рада, у саставу Ппзприщта прганизују се сектпри, и тп:
- Уметнишки сектпр,
- Технишки сектпр и
- Сектпр струшних и ппщтих ппслпва.
ЈУ Ппзприщте „....“ има 25 заппслених радника.
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ЈУ Нарпдни музеј се бави прикупљаоем, защтитпм, истраживаоем, пбрадпм,
шуваоем, презентацијпм и интерпретацијпм културних ппкретних материјалних
и нематеријалних културних дпбара ради прпушаваоа, пбразпваоа шиме се
пбезбеђује задпвпљеое пптреба грађана у пбласти културе.
ЈУ Нарпдни универзитет, пснпвана је на пснпву шлана 7. став 1, шлана 20. став1.
ташка 16. и шлана 32.став 1. ташка 8. Закпна п лпкалнпј сампуправи (,,Сл.гласник
РС ", брпј 129/08), шлана 23. и 26.Закпна п култури (,,Сл.гласник РС",72/09),
шлана 4. и 13. Закпна п јавним службама (,,Сл.гласник РС", брпј
41/91,71/94,79/05,81/05 и 83/05), шлана 15. став1.ташка 15, шлана 16. став1,
шлана 33. став 1. ташка 9. и шлана 176. Статута града .... (,,Сл.гласник ....", брпј
17/08 и ,, Службени гласник ....", брпј 32/2010), и Пдлуке п измени и дппуни
Пдлуке п псниваоу ЈУ Нарпдни универзитет у .... брпј: 02-47/2011-13. Делатнпст
ЈУ Нарпдни универзитет јесте: Уметнишкп пбразпваое, уметнишкп
стваралащтвп, делатнпст галерија, издаваое коига, издавашка делатнпст и
псталп пбразпваое.Финансираое ЈУ Нарпдни универзитет врщи се : из бучета
псниваша, пд легата ,дпнација и сппнзпрства, из прпјектнпг финансираоа и из
других извпра у складу са закпнпм.Псниваш , прекп надлежнпг пргана даје
сагласнпст на Статут, прпграм рада и финансијски план.
ЈУ Истпријски архив пснпвап је Нарпдни пдбпр Среза .... 31. марта 1962. гпдине
на ппсебним седницама Срескпг већа и Већа прпизвпђаша дпнеп Рещеое бр.
03-687/1-62 п псниваоу Истпријскпг архива среза ....
Задатак Истпријскпг архива је да прикупља, шува, защтићује, пбрађује и
публикује архивску грађу и пмпгући оену наушну, службену и другу упптребу
кап и да унапређује архивистишку службу, сарађује са свим архивским
устанпвама у земљи у циљу унапређеоа архивске службе и размене искустава.
Прганизпваое излпжби и пбјављиваое публикација везаних за дпкументе и
фптпграфије кпје ппседује Архив, а све у циљу презентпваоа истприје ...... краја
је сврха рада Архива.
ЈУ Щкпла анимиранпг филма за сврху има: Пшуваое, унапређеое и
представљаое ликпвнпг културнпг наслеђа, дпбара и бащтине. Јавна устанпва
Шкпла анимиранпг филма егзистира пд 1986. гпдине. ШАФ је настап из великпг
ентузијазма на темељима Клуба љубитеља филмске уметнпсти. У ппшетку, ШАФ
је функципнисап у пквиру СИЗ-а Културе, кап деп КУД „Абращевић“ све дп 1994.
гпдине када се пп први пут региструје кпд СУП-а кап друщтвена прганизација.
Гпдине 2010, ШАФ се пререгистрпвап кпд Агенције за привредне регистре услед
ступаоа на снагу нпвпг Закпна п удружеоима. Пд марта 2011. гпдине, пп
Пдлуци Скупщтине града ...., пснпвана је Јавна устанпва у култури "Шкпла
анимиранпг филма" ..., какп би се у складу са Закпнпм п култури из 2009. гпдине
наставип несметан рад ШАФ-а. Кап Јавна устанпва ШАФ је регистрпван 03.
пктпбра 2011. гпдине кпд Привреднпг суда у Лескпвцу, щтп представља
знашајан мпменат у истприји ШАФ-а.
ШАФ кап институција је референтна дешија щкпла анимације не самп кпд нас
већ и у свету и расадник је свих слишних щкпла анимације у Србији. Србија је у
свету ппзната пп дпбрп развијенпм дешијем анимиранпм филму а ШАФ је
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нпсипц развпја пве уметнпсти. Заппслени на ШАФ-у су шланпви АСИФЕ кпја је
светскп удружеое аниматпра и ппд ппкрпвитељствпм је УНЕСКП-а. ШАФ, кап
щкпла, је шлан Asifa Workshop Group (AWG) кпја кппрдинира рад дешијих щкпла
у свету. Сарадоа са светским еснафским удружеоем је вепма дпбра щтп
пмпгућава дплазак ппзнатих аниматпра у .... у функцији предаваша. Пвп је
велики пптенцијал кпји уз развијаое традиципналних интернаципналних
манифестација, унапређеое регипналне сарадое, мпже дпвести дп пствареоа
визије да ппстане впдећи студип анимације за децу и младе на Балкану у
нареднпм перипду. Пнп щтп ШАФ најбпље ради и сам разлпг оегпвпг
ппстпјаоа је едукација деце и младих из пбласти анимације. Дп сада је крпз
ШАФ прпщлп вище пд 2000 деце. Тренутнп влада великп интереспваое у граду
за ШАФ. Брпј уписане деце изнпси пкп 60-так и пн сталнп варира, јер се деца
сталнп уписују а нека пдустају. Чланпви ШАФ-а имају мпгућнпст да стекну нпва
знаоа из пбласти анимације, неки су дпщли дп стадијума да мпгу да режирају и
аутпрске анимиране филмпве, а свакп има мпгућнпст да у складу са свпјим
сппспбнпстима ушествује у прпцесу снимаоа, мпнтаже и пзвушаваоа филма.
Циљ не треба бити щкплпваое филмских радника већ пкупљаое деце и младих
пкп неке идеје, ушити их анимацији (кпја се у свету увеликп кпристи кап дпдатнп
едукативнп средствп) заинтереспвати их да впле филмпве, па јпщ и да их праве.
На ШАФ-у се кпристе разне уметнишке фпрме (цртеж, анимација, филм,
графит...) кап инструмент кпјим се ппстиже сврха тимскпг рада деце и младих
на заједнишкпм прпјекту са јаснпм ппрукпм да су пни ти кпји граде будућнпст и
кпји би требалп активнп да ушествују у грађеоу не самп бпљег сутра већ и
креираоа духа щире заједнице. Укпликп у пвпм узрасту не утишемп на
разбијаое баријера и кпмплекса, кпји су шести у прпвинцији и средини кап щтп
је ...., тещкп да ћемп мпћи да утишемп на оих када пва циљна група буде у
зрелпм дпбу са већ фпрмираним ставпвима, увереоима, предрасудама...
Анимирани филм, филм и уметнпст свуда у свету представљају универзалан
нашин кпмуникације кпји не ппзнаје и не признаје билп какву припаднпст кап
квалитативну категприју. Прганизпваое интернаципналних манифестација,
гпстпваоа уметника, путпваоа пп фестивалима су у циљу пствариваоа мисије.
Креативнпст, снпви, мащта, заједнп са свим ранијим наведеним представљају
пснпвне вреднпсти ЈУ ШАФ.
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Прпјекат 1201-П1: „35. Бприни Ппзприщни дани“ расппређена је апрппријација
у укупнпм изнпсу пд 2.050.000 динара за финанисраое пвпг ппзприщнпг
фестивала. Бприни ппзприщни дани су један пд најстаријих ппзприщних
фестивала у Србији и једини ппзприщни фестивал на крајоем југу Србије. Тп је
јединствена прилика да љубитељи ппзприщта из .... и пкплине мпгу да виде
представе кпје збпг удаљенпсти ...... пд других културних центара немају
прилике да гледају.
Прпјекат 1201-П2: Изградоа и ппремаое зграде Ппзприщта расппређене су
апрппријације у укупнпм изнпсу пд 87.765.000 динара за изградоу и ппремаое
зграде Ппзприщта
Прпјекат 1201-П3: Светпсавска недеља расппређене су апрппријације у
укупнпм изнпсу пд 650.000 динара за финансираое трпщкпва манифестације и
награда најбпљим студентима и ушеницима. Светпсавска недеља се
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традиципналнп прганизује сваке гпдине ради пшуваоа и прпсвећиваоа
шпвекпве мпралне и духпвне вреднпсти. Трајаое манифестације је 30 дана.
Прпјекат 1201-П4: Екплпщки кутак и екплпщка едукација расппређене су
апрппријације у укупнпм изнпсу пд 700.000 динара за фпрмираое бптанишке
бащте, едукацију и пдржававаое мнифестација на птвпренпм прпстпру.
Екплпщки кутак је замищљен да се кпристи за разлишите видпве екплпщких
едукација, културне манифастације кпје би се пдржавале на птвпренпм кап щтп
су: Ликпвна кплпнија, Коижевна кплпнија, ппзприщне представе,
манифестација ,, Дани ....". Бптанишку бащту би кпристили за едукацију деце
предщкплскпг узраста и кап репрезентативнп местп где ће Град мпћи да дпведе
свпје гпсте. Прпјекат кпји смп испланирали за инвалиде (кап други прпјекат) ће
бити ппвезан са екплпщким куткпм
Прпјекат 1201-П5: Набавка архивских кутија расппређена је апрппријација у
изнпсу пд 200.000 динара за набавку ппреме за шуваое архивске грађе.
Безбеднп шуваое у виду защтитнпг пакпваоа разлишитих пблика архивске грађе
ппдразумева ппгпднп кпнструисану кутију пд квалитетнпг материјала, какп би
се максималнп прпдужип век трајаоа грађе, па стпга прпизилази пптреба
Архива да набави пкп 100 архивске кутије пд најбпљег материјала, јер лпщи
картпни и непдгпварајући лепкпви би мпгли бити узрпшници дпдатних
пщтећеоа.
Прпјекат 1201-П6: Манифестација „Златни пуж 2015.“ расппређене су
апрппријације у укупнпм изнпсу пд 825.000 динара, пд шега бучетских 290.000
динара за пдржаваое међунарпднпг фестивала анимиранпг филма.
Интернаципнална манифестација "Златни пуж" једина је такве врсте у Србији и
регипну. Стпга је требамп негпвати и развијати за дпбрпбит будућнпсти ШАФ-а,
кап и за град ...., јер би нащ град бип уврщтен у светску мапу Фестивалских
дешјих дпгађаоа и били би културнп птвпрени према свету са тенденцијпм да
свет дпђе кпд нас.
У
пквиру
манифестације
"Златни пуж" прганизујемп
бијеналнп
Интернаципналну дешју радипницу анимиранпг филма и Интернаципнални
фестивал дешјег анимиранпг филма у ..... Пкп 70 деце и младих активнп
ушествује на радипници у изради анимираних филмпва, а уз бпгат прппратни
прпграм: илпжбе цртежа, прпјекције филмпва, представљаое клубпва, щкпла и
студиа; уппзнаваое са културама других земаља ушесница, пбилазак
знаменитпсти града, излет у некпм пд пближоих излетищта; такпђе врхунски
инпстрани и дпмаћи аниматпри и предаваши држе разлишита предаваоа
(масстер клас) из пбласти аниације. Тпкпм трајаоа радипнице ушесници ураде
три анимирани и један дпкументарни филм. Тадпђе се трудимп да сваке гпдине
уведемп и пп неку нпвину, а у зависнпсти пд жеље и нтереспваоа деце и
младих. Дп сада је пдржанп 10 пваквих радипница. На фестивалу дешјег
анимиранпг филма активнп ушествује пкп 50 деце и младих са свпјим
ментприма из земље и инпстранстава. Прпјекције се пдржавају у вешероим
терминима, дпк се у тпку дана прганизују разна предаваоа, излпжбе, ппсете
знаменитпсти нащег града, ... Ппследое вешери прганизпванп је прпглащеое
ппбедника и свешана дпдела диплпма и награда. Дп сада су пдржана три
фестивала, у тпку су припреме за шетврти.
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