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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2022.ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. И 2024.ГОДИНУ
УВОД
Овим Упутством се, у складу са Законом о буџетском систему и Фискалном стратегијом за 2022.годину са пројекцијама за 2023. и
2024.годину, достављају буџетским корисницима, основне смернице, оквири и рокови за припрему финансијских планова и захтева за
средства у буџету општине у 2022.

1.

Програмска структура буџета

Унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања представља део реформе управљања јавним финансијама
којим се ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног
пружања квалитетних услуга јавне управе.
Упутство за израду програмског буџета, као и Анекс 5 којим је дефинисана униформна програмска струкура буџета ЈЛС за израду
одлуке о буџету ЈЛС за 2022. годину и документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних
индикатора могу се наћи на сајту Општине Велико Градиште и банеру БУЏЕТСКИ ПОРТАЛ.

Упутство за израду финансијског плана за 2022.годину са смерницама за 2023. и 2024.годину

1

Jул, 2021

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

2.
Опште напомене за припрему и изврешење одлуке о буџету локалне власти
Услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19 Одељење за финансије даје препоруку директним и
индиректним корисницима буџета да приликом припремања финансијских планова имају у виду финансирање свих мера из своје
надлежности које су неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања ове заразне болести, као и да приликом планирања расхода
изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.
У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа
родно одговорног буџетирања у буџетски процес. До 2024. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно
одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти, сходно члану 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 103/15 и 72/19), путем плана његовог постепеног увођења који доноси орган надлежан
за буџет јединице локалне самоуправе.
Израда грађанског буџета, као инструмента за повећање транспарентног исказивања на који начин и у које сврхе се користе јавна
средства, представља својеврстан водич за грађане којима треба да се приближе надлежности и начин финансирања послова који се
обављају у нашој општини. У циљу информисања и појашњења грађанима о начину трошења и за које сврхе се троше буџетска средства,
Одељење за финансије на једноставан и разумљив начин приказује буџет грађанима са информацијама о буџетским приходима и
примањима, расходима и издацима, изворима финансирања, буџетским корисницима и сл. и објављује га на сајту Општине Велико Градиште
и банеру БУЏЕТСКИ ПОРТАЛ.
Имајући у виду обавезу корисника буџета да на основу праћења спровођења програма, у складу са Упуством за праћење и
извештавање о учинку програма, израђују годишњи извештај о учинку програма (за последњу завршену фискалну годину), односно
извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће фискалне године (полугодишњи извештај) и достављају надлежном органу у
роковима предвиђеним буџетским календаром неопходно је, да би се адекватно мерио учинак потрошње и добијале информације које се
користе за унапређење ефективности и ефикасности јавне потрошње, да се приликом дефинисања показатеља тежити ка томе да они
задовоље критеријум СМАРТ. Индиректни корисници дужни су да на својим интернет страницама објављују годишње финансијске
извештаје и годишњи извештај о учинку програма, у складу са општим правилима о транспарентности.
У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему образложење финансијских планова садржи, између осталог, програмске
информације које чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи
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у средњорочном периоду, као и показатеље учинака за праћење постизања наведених циљева.

3. Основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога финансијских планова буџетског корисника и одлуке
о буџету општине Велико Градиште са средњорочним пројекцијама и инструкцијама у вези планирања прихода буџета
Фискална политика у 2022. години
Глобална криза која је погодила светску економију као последица пандемије коронавируса неминовно се одразила и на привреду
Србије. Међутим, достигнута фискална
равнотежа и ценовна и финансијска стабилност у претходном периоду омогућиле су креирање свеобухватног економског пакета
подршке привреди и становништву чиме је очувана макроекономска стабилност и створене основе за убрзани опоравак. Истовремено,
успешан процес имунизације становништва, уз обезбеђену доступност вакцина свим старосним групама, у значајној мери утиче на
побољшање епидемиолошке ситуације и постепено попуштање рестриктивних мера. На тај начин стварају се предуслови и за потпуни
опоравак појединих услужних делатности које су највише биле погођене епидемијом попут туризма, угоститељства, забавних и
рекреативних услуга, али и за додатно убрзање раста осталих делова привреде, а посебно индустрије и грађевинарства. Мере које у свом
фокусу имају ублажавање последица епидемије остају приоритет креатора економске политике и у наредном периоду. Поред тога,
напори су усмерени на интензивирање реформских процеса, како би се обезбедио континуитет побољшања привредног окружења,
напретка на међународним листама конкурентности и даљег подизања кредитног рејтинга земље. Како би се подржао економски раст и
осигурао одрживији и еколошки прихватљивији развој један од приоритета Владе биће и имплементација зелених пројеката и подршка
програму зеленог раста. Такође, опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину
позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те се под утицајем ових фактора раст БДП Србије у 2022. години пројектује на 4%. Услед
дејства привремених фактора инфлација ће се у наредном једногодишњем периоду кретати око циљане вредности.
Основне макроекономске претпоставке за 2022. годину
БДП, млрд РСД
Стопа номиналног
раста

2021
5938,1

2022
6342,1

8,7

6,8
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БДП, %
Стопе реалног раста

6,0

4,0

2,6

2,5

БДП,%
Инфлација, просек
периода,%

Извор: Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

У 2022. години, економска и фискална политика зависиће од развоја пандемије и успеха на пољу борбе против ње. Циљеви
фискалне политике свакако су усмерени на одржање фискалнестабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП. Средњорочни фискални
оквир предвиђа постепено смањење дефицита опште државе на ниво од 1,0% БДП до 2024. године и пад учешћа јавног дуга на 55,5%
БДП. У 2022. години предвиђен је дефицит у износу од 3% БДП. Захваљујући мерама фискалне консолидације у претходном периоду
створен је фискални простор који је омогућио богатe пакетe мера у склопу борбе против ефеката кризе изазване пандемијом током 2020.
и 2021. године. У наредној години не очекује се истоветан утицај пандемије који би захтевао сличан пакет мера, али биће обезбеђене
одређене резерве у случају новог погоршања економских кретања. Расположив фискални простор у 2022. години биће опредељен за
наставак улагања у капиталне инвестиције и здравствени систем, умерено повећање пензија и плата у јавном сектору као и наставак
пореског растерећења привреде. Ове мере и њихове фискалне импликације дизајниране су тако да не угрозе стабилност јавнихфинансија и
темпо смањења јавног дуга, затим да одрже животни стандард становништва и помогну привредни развој, али и да осигурају
флексибилност реакције на евентуалне нове ударе кризе.
4. Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за
2022.годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године
Имајући у виду величину потребног фискалног прилагођавања, у овом упутству утврђују се смернице за планирање појединих
категорија расхода и издатака, као и ограничења расхода и издатака корисника буџетских средстава.
Лимити расхода за буџетске кориснике општине Велико Градиште за 2022.годину, дати су на бази сагледавања потребних
средстава за рад и функционисање буџетских корисника, створених обавеза и могућности смањења појединих расхода у оквиру директних
и индиректних буџетских корисника, као и најављених законских прописа од стране Владе Републике Србије а које ће бити у смислу
растерећења привреде, односно смањења појединих јавних прихода.
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Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Пренета средства из претходне године

64,194,993

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

628,452,500

ПОРЕЗИ

283,040,000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

148,570,000

711111

Порез на зараде

108,200,000

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу, по решењу Пореске управе

711122

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу
самоопорезивања и по решењу Пореске управе

711147

Порез на земљиште

711184

Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу

711191

Порез на остале приходе

711192

Порез на непријављен приход уведен унакрсном проценом

711193

Порез на приходе спортиста и спортских радника

700000
710000
711000

713000

Коначан
план за
2022.годину

план 2021

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

.
550,935,000
286,145,000
156,732,000
115,000,000.00

200,000
7,150,000
22,000,000

100,000.00
7,500,000.00
23,000,000.00

130,000

130,000.00

10,000

1,000.00

9,880,000

Процена за
2023.годину

1,000.00
10,000,000.00

Процена за
2024.годину
.

.

550,935,000

550,935,000

286,145,000

286,145,000

156,732,000

156,732,000

115,000,000.00
100,000.00
7,500,000.00
23,000,000.00
130,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000,000.00

115,000,000.00
100,000.00
7,500,000.00
23,000,000.00
130,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000,000.00

1,000,000

1,000,000.00

100,900,000
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713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица

65,000,000

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица

20,000,000

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске
управе

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске управе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714000

2,500,000
11,400,000
2,000,000

65,000,000.00
21,000,000.00
2,500,000.00
8,500,000.00
1,000,000.00

21,570,000

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)

10,000

714513

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина

10,100,000

714533

Средства за увођење, функционисање и унапређење система за праћење,
контролу и регулисање саобраћаја

714543

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта

714552

Боравишна такса

6,000,000

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

4,000,000

714549

Накнада за емисије CO2

714565

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе

800,000

714566

Накнада за коришћење простора на јавној површини за оглашавање

200,000

714567

Накнада за коришћење простора на јавној површини за заузеће грађевинским
материјалом

100,000

714593

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова

18,913,000

10,000.00

9,000,000.00

10,000

1,000.00

300,000

400,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00

30,000

1,000.00
1,000,000.00

20,000
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400,000.00
100,000.00
1,000.00

65,000,000.00
21,000,000.00
2,500,000.00
8,500,000.00
1,000,000.00
18,913,000

10,000.00

9,000,000.00
1,000.00
400,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
1,000.00
1,000,000.00
400,000.00
100,000.00
1,000.00

65,000,000.00
21,000,000.00
2,500,000.00
8,500,000.00
1,000,000.00
18,913,000

10,000.00

9,000,000.00
1,000.00
400,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
1,000.00
1,000,000.00
400,000.00
100,000.00
1,000.00
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716000
716111

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ДРУГИ ПОРЕЗИ

12,000,000

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

12,000,000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

730000

242,002,500

12,500,000
12,500,000.00

12,500,000
12,500,000.00

12,500,000
12,500,000.00

199,750,000

199,750,000

-

-

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

1,800,000

199,750,000
-

732151

Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општине

1,800,000

-

-

-

731251

Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општине

-

-

-

-

199,750,000

199,750,000

732000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

240,202,500

733151
733152

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општине

193,220,000

733251

Капитални наменски трансфер

33,350,000

733154

Текући наменски трансфери у ужем смислу

13,632,500

733000

ДРУГИ ПРИХОДИ

740000

-

192,550,000.00
-

7,200,000.00

103,410,000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

9,270,000

741151

Приходи буџета општинеод камата на средства консолидованог рачуна
трезора укључена у депозит банака

1,000,000

741511

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина

2,000,000

741522

Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта

3,100,000

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности

741532

Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и
прикључних возила на
уређеним и обележеним местима

741000

199,750,000

65,040,000
6,100,000
800,000.00
1,900,000.00
1,200,000.00

100,000

100,000.00

192,550,000.00
-

7,200,000.00

192,550,000.00
-

7,200,000.00

65,040,000

65,040,000

6,100,000

6,100,000

800,000.00
1,900,000.00
1,200,000.00

100,000.00

800,000.00
1,900,000.00
1,200,000.00

100,000.00

-

Упутство за израду финансијског плана за 2022.годину са смерницама за 2023. и 2024.годину
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ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

741596

Накнада за коришћење дрвета
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

742000

3,000,000
70,000

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у
корист нивоа оптине

742126

Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист
Републике

742152

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета

8,600,000

742153

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине

3,000,000

742154

Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист
нивоа Општине

-

742155

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у
општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог
буџета

2,250,000

742156

Приходи остварени по основу пружања боравка у предшколским установама

9,000,000

742251

општинске административне таксе

1,500,000

742255

Такса за озакоњење

3,000,000

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

28,000,000

742351

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине

10,000,000

742370

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације

743324

100,000.00

66,450,000

742151

743000

2,000,000.00

42,200,000

500,000

300,000.00

2,000,000.00
100,000.00
42,200,000
300,000.00

2,000,000.00
100,000.00
42,200,000
300,000.00

-

5,000,000.00
1,400,000.00

2,000,000.00
9,000,000.00

2,500,000.00
22,000,000.00

5,000,000.00
1,400,000.00

2,000,000.00

9,000,000.00

2,500,000.00
22,000,000.00

5,000,000.00
1,400,000.00

2,000,000.00
9,000,000.00

2,500,000.00
22,000,000.00

600,000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

6,000,000

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима

5,000,000

6,140,000
5,000,000.00

Упутство за израду финансијског плана за 2022.годину са смерницама за 2023. и 2024.годину

6,140,000
5,000,000.00

6,140,000
5,000,000.00
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743351

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том
поступку

743353

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова

743924

Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна
последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

744000
744151

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
општина

744251

Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист
нивоа општина

20,000
900,000

5,300,000

Остали приходи у корист нивоа општина

15,380,000

745153

Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа
у корист нивоа општине

771111

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

800000
810000

7,100,000
7,000,000.00
100,000.00

-

116,640,000
16,640,000

811000

Примања од продаје непокретности

15,000,000

823000

Примања од продаје робе за даљу продају

Примања од продаје земљишта
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

1,000,000.00
100,000.00

3,500,000

40,000.00
1,000,000.00
100,000.00
3,500,000

3,500,000.00
7,100,000
7,000,000.00
100,000.00

3,500,000.00
7,100,000
7,000,000.00
100,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105,000,000

105,000,000

-

-

105,000,000

105,000,000

105,000,000
-

1,640,000
100,000,000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
841000

3,500,000.00

200,000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

840000

3,500,000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

790000

100,000.00

40,000.00

810,000

745151

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

1,000,000.00

6,110,000

15,580,000

770000

40,000.00

80,000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745000

900000

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

105,000,000
100,000,000

105,000,000.00

-

Упутство за израду финансијског плана за 2022.годину са смерницама за 2023. и 2024.годину

-

105,000,000.00
-

105,000,000.00
-
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910000
911351
920000

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

-

-

-

-

Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи у
корист нивоа општина

-

-

-

-

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

-

-

-

-

655,935,000

655,935,000

655,935,000

655,935,000

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ

745,092,500

3+7+8+
9

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

809,287,493

plan 2021.g.
Razdeo
1
program 2101
Funkc.kl. 110

procena
2022.g.

655,935,000

655,935,000

procena
2023.g.

procena
2024.g.

SKUPŠTINA
aktivnost 0001

Ukupno za funkc.kl.

110

6,740,000
6,740,000

Ukupno za
razdeo

SKUPŠTINA

6,740,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

8,250,000
8,250,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

8,250,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

420000

1

KORISCENJE ROBA I USLUGA

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

Razdeo 2 PREDSEDNIK
program 2101
aktivnost 0002
Funkc.kl. 111
420000
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za
razdeo

2

111
PREDSEDNIK

KORISCENJE ROBA I USLUGA

Упутство за израду финансијског плана за 2022.годину са смерницама за 2023. и 2024.годину
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Razdeo
3
program 0602
Funkc.kl. 330

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
aktivnost 0004
420000

Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za
razdeo

3

Razdeo

4

program 0901
Funkc.kl. 020

OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

program 0901
Funkc.kl.

KORISCENJE ROBA I USLUGA

020

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA
VLASTI

Ukupno za funkc.kl.

program 0901
Funkc.kl. O70

115,000
115,000

115,000

115,000

115,000

115,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

17,300,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

17,300,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU
IZ BUXETA

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

O40

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

aktivnost 0009 Podrška izbeglim i interno raseljenim licima
472000

Ukupno za funkc.kl.

115,000
115,000

aktivnost 0006 Učenički standard
472000

Ukupno za funkc.kl.

115,000
115,000

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
463000

program 0901
Funkc.kl. O40

115,000
115,000

OPŠTINSKA
UPRAVA
aktivnost 0003 Podrška starima - domaćice
420000

Ukupno za funkc.kl.

KORISCENJE ROBA I USLUGA

330

O70

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU
IZ BUXETA

program
0901
aktivnost
0003
Dnevne
usluge u
zajednici

Упутство за израду финансијског плана за 2022.годину са смерницама за 2023. и 2024.годину
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Funkc.kl.

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

090
481000

Ukupno za
funkc.kl.

090

0
0

0

0

0

1,800,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,800,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

41,417,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

99,500,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

5,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

154,917,000

155,000,000

155,000,000

155,000,000

2,000,000
500,000

2,000,000
0

2,000,000
0

2,000,000
0

40,000,000

41,000,000

41,500,000

41,500,000

42,500,000

43,000,000

43,500,000

43,500,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

800,000

800,000

800,000

800,000

400,000

400,000

400,000

400,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

aktivnost 0005 Podrška realizaciji programa Crvenog krsta

program 0901
Funkc.kl. 090

481000

DOTACIJE NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA

090

Ukupno za funkc.kl.

program 0602
Funkc.kl. 130

aktivnost 0001 Funkcionisanje Lokalne samouprave
420000
482000
481000
483000

KORISCENJE ROBA I USLUGA
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I
PENALI
UDRUZENJA U CRKVE
NOVCANE KAZNE I PENALI PO
RE{EWU SUDOVA

130

Ukupno za funkc.kl.

program 0602
Funkc.kl. 130

aktivnost 0003 Servisiranje javnog duga
441000

OTPLATA DOMACIH KAMATA

444000

PRATECI TROSKOVI ZADUZIVANJA
OTPLATA GLAVNICE DOMACIM
KREDITORIMA

611000

130

Ukupno za funkc.kl.

program 0701
Funkc.kl.

DISTROFICARI, SLEPI, GLUVI…

aktivnost 0001 Unapredjenje i bezbednost saobraćaja
360
420000

Ukupno za funkc.kl.

program 1501
Funkc.kl. 411

aktivnost 0002 Mere aktivne politike zapošljavanja
420000
451000

Ukupno za funkc.kl.

KORISCENJE ROBA I USLUGA

360

411

KORISCENJE ROBA I USLUGA
SUBVENCIJE JAVNIM
NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I
ORG

Упутство за израду финансијског плана за 2022.годину са смерницама за 2023. и 2024.годину
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program 1501
Funkc.kl. 411

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

aktivnost 0003 Podrška ekonomskom razvoju i promociji preduzetništva
420000

Ukupno za funkc.kl.

program 0101
Funkc.kl. 421

program 0101
Funkc.kl. 421

program 0701
Funkc.kl. 451

program 1102
Funkc.kl. 550

Ukupno za funkc.kl.

program 1102
Funkc.kl. 560

program 1101

2,800,000
2,800,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

5,758,000
5,758,000

3,000,000
3,000,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

KORISCENJE ROBA I USLUGA

12,920,000
12,920,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

451

3,600,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

700,000

700,000

700,000

700,000

4,300,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

1,500,000
2,400,000
3,900,000

1,500,000
1,500,000
3,000,000

1,500,000
1,500,000
3,000,000

1,500,000
1,500,000
3,000,000

8,100,000
8,100,000

7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000

aktivnost 0004 Zoohigijena
KORISCENJE ROBA I USLUGA
NOVCANE KAZNE I PENALI PO
RE{EWU SUDOVA

550
aktivnost 0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada
420000

KORISCENJE ROBA I USLUGA

451000

SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA

560
aktivnost 0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene
420000

Ukupno za funkc.kl.

KORISCENJE ROBA I USLUGA

421

483000

program 0401
Funkc.kl. 560

2,800,000
2,800,000

aktivnost 0002 Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture

420000

Ukupno za funkc.kl.

2,800,000
2,800,000

aktivnost 0002 Mere podrške ruralnom razvoju

420000
Ukupno za funkc.kl.

KORISCENJE ROBA I USLUGA

421

420000
Ukupno za funkc.kl.

2,800,000
2,800,000

aktivnost 0001 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici
420000

Ukupno za funkc.kl.

KORISCENJE ROBA I USLUGA

411

KORISCENJE ROBA I USLUGA

560
aktivnost 0001 Prostorno i urbanističko planiranje

Упутство за израду финансијског плана за 2022.годину са смерницама за 2023. и 2024.годину

13

Jул, 2021

Funkc.kl.

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

620
4,200,000
4,200,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

6,200,000
6,200,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

2,200,000
2,200,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

5,500,000
5,500,000

5,500,000
5,500,000

5,500,000
5,500,000

5,500,000
5,500,000

4,036,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,036,000
740
aktivnost 0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i

4,000,000

4,000,000

4,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

29,000,000

29,000,000

29,000,000

29,000,000

29,100,000

29,100,000

29,100,000

29,100,000

420000
Ukupno za funkc.kl.

program 1101
Funkc.kl. 620

620
aktivnost 0003 Upravljanje građevinskim zemljištem
541000

Ukupno za funkc.kl.

program 1102
Funkc.kl. 620

program 1102
Funkc.kl. 630

aktivnost 0002 Održavanje javnih zelenih površina

program 1102
Funkc.kl. 640

aktivnost 0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće

program 1801
Funkc.kl. 740

aktivnost 0001 Upravljanje / održavanje javnim osvetljenjem

program 1301
savezima
Funkc.kl. 810

640

420000
481000
Ukupno za funkc.kl.

program 1301
Funkc.kl. 810

KORISCENJE ROBA I USLUGA

aktivnost 0001 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite
464000

Ukupno za funkc.kl.

KORISCENJE ROBA I USLUGA

630

420000
Ukupno za funkc.kl.

KORISCENJE ROBA I USLUGA

620

420000
Ukupno za funkc.kl.

ZEMQI{TE

620

420000
Ukupno za funkc.kl.

KORISCENJE ROBA I USLUGA

DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA
OBAVEZNO SOCIJALNO OSIG

KORISCENJE ROBA I USLUGA
DOTACIJE NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA

810
aktivnost 0002 podrška predškolskom i školskom sportu
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472000

810

Ukupno za funkc.kl.

program 2002
Funkc.kl. 912

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

aktivnost 0001 Funkcionisanje osnovnih škola
420000

VELIKO GRADISTE

7,525,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

420000

SREDNJEVO

3,980,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

420000

MAJILOVAC
MUZICKA SKOLA

2,689,000
1,077,000

2,500,000
1,000,000

2,500,000
1,000,000

2,500,000
1,000,000

15,271,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

4,836,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,836,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

347,238,000

337,200,000

337,200,000

337,200,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

10,860,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

14,046,000
14,046,000

13,500,000
13,500,000

13,500,000
13,500,000

13,500,000
13,500,000

14,046,000

13,500,000

13,500,000

13,500,000

420000

912

Ukupno za funkc.kl.

program 2003
Funkc.kl. 920

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU
IZ BUXETA

aktivnost 0001 Funkcionisanje srednjih škola
420000

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA
VLASTI

920

Ukupno za funkc.kl.
Ukupno

Glava
MESNE ZAJEDNICE
4.01
program 0602
aktivnost 0001 Funkcionisanje Mesnih zajednica
Funkc.kl. 160
OPŠTE JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU
420000
KORISCENJE ROBA I USLUGA
10,860,000
OPŠTE JAVNE USLUGE
Ukupno za funkc.kl.
10,860,000
160
NEKLASIFIKOVANE NA
DRUGOM MESTU
Ukupno za
glavu

4.01

MESNE ZAJEDNICE

Glava
TURISTIčKA ORGANIZACIJA OPšTINE VELIKO
4.02
GRADIšTE
program 1502
Funkc.kl. 473
TURIZAM
420000
Ukupno za funkc.kl.

KORISCENJE ROBA I USLUGA

473
TURIZAM
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE VELIKO
GRADIŠTE

Ukupno za
glavu

4.02

Glava
4.03

JU SPORTSKI CENTAR
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program 1301
Funkc.kl. 810
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za
glavu

4.03
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USLUGE REKREACIJE I SPORTA
420000

KORISCENJE ROBA I USLUGA

7,846,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

810

USLUGE REKREACIJE I
SPORTA

7,846,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

7,846,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

2,396,000
2,396,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,396,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

4,836,000
4,836,000

4,400,000
4,400,000

4,400,000
4,400,000

4,400,000
4,400,000

4,836,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

3,180,000
3,180,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,180,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

10,210,000
10,210,000

9,500,000
9,500,000

9,500,000
9,500,000

9,500,000
9,500,000

JU SPORTSKI CENTAR

Glava
NARODNA BIBLIOTEKA VUK KARADZIĆ
4.04
program 1201
Funkc.kl. 820
USLUGE KULTURE
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za
4.04
glavu

420000

KORISCENJE ROBA I USLUGA

820

USLUGE KULTURE

NARODNA BIBLIOTEKA VUK KARADZIĆ

Glava
JU KULTURNI
4.05
CENTAR
program 1201
aktivnost 0002 jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva
Funkc.kl. 820
USLUGE KULTURE
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za
4.05
glavu

420000

KORISCENJE ROBA I USLUGA

820

USLUGE KULTURE

JU KULTURNI CENTAR

Glava
JU NARODNI MUZEJ
4.07
program 1201
Funkc.kl. 820
USLUGE KULTURE
420000

KORISCENJE ROBA I USLUGA

820

USLUGE KULTURE

Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za
4.06
glavu

JU NARODNI MUZEJ

Glava
4.08
Funkc.kl.

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

PREDŠKOLSKA USTANOVA MAJSKI CVET
911

Ukupno za funkc.kl.

420000

KORISCENJE ROBA I USLUGA

911

PRED[KOLSKO OBRAZOVAWE
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glavu
Ukupno za
razdeo

Razdeo

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

PREDŠKOLSKA USTANOVA MAJSKI CVET

4.07

5

9,500,000

9,500,000

400,612,000

384,800,000

384,800,000

384,800,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

SREDSTVA REZERVE

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

KORISCENJE ROBA I USLUGA

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

427,717,000

410,915,000

410,915,000

410,915,000

aktivnost 0009 Tekuća budzetska rezerva
110
499000

SREDSTVA REZERVE

110

Ukupno za funkc.kl.

program 0602
Funkc.kl.

9,500,000

OPŠTINSKA
UPRAVA
OPŠTINSKO VEĆE

4

program 0602
Funkc.kl.

10,210,000

aktivnost 0010 Stalna budzetska rezerva
110
499000

110

Ukupno za funkc.kl.

program 0602
aktivnost
0003 Podrška radu izvršnih organa
vlasti i skupštine
Funkc.kl. 110
420000
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za
5
razdeo
Ukupno za
1
RJ

110
OPŠTINSKO VEĆE
BUDZET OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE

Предлог финансијског плана за 2022.годину мора да представља процену финансијских потреба корисника буџетских средстава, као
и извора средстава из којих ће се ове потребе финансирати.

У наведени оквир, као и ранијих година улазе расходи на групи конта 42, остали расходи се планирају
невезано за наведени оквир у складу са Законом и стварним потребама
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Корисници буџетских средстава израђују предлоге финансијских планова за буџетску годину са пројекцијама за наредне две
фискалне године, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који
захтева плаћање у више година.
Посебно је важно да буџетски корисници у предлогу свог финансијског плана, осим буџетских, искажу и друге изворе
финансирања ( донације и сл.). Буџетски корисници у 2022.години не исказују сопствене приходе, већ се наведени приходи уплаћују на
прописане рачуне за уплату јавних прихода и то извор 01.
Напомена: Исказивање извора финансирања 07- Приходи од Републике и 05-08 –Донације, могу се исказивати у финансијским
плановима, само ако постоји закључен Уговор или споразум да ће део или цео пројекат бити финансиран из других извора.
Сви буџетски корисници су у обавези да се придржавају утврђених лимита приликом израде предлога финансијских
планова. Уколико одређени лимит није довољан за реализацију планираних програма и активности у 2022.години, буџетски корисник
подноси Захтев за додатна средства, са детаљним образложењем и извором финансирања из кога ће се финансирати додатне активности.
Захтев за додатна средства- активности које не могу бити усклађене са ограничењем средстава за текуће издатке, са предлогом
приоритета, које треба размотрити у поступку доношења буџета потребно је урадити на обрасцима за Програмски буџет (сваки захтев
посебно по приоритету). Захтев за додатна средства пружа кориснику буџетских средстава могућност да евентуално тражи средства за
финансирање активности и услуга, које по процени корисника буџетских средстава представљају приоритетне области које треба узети у
обзир у планирању буџета за 2022.годину, а за које није утврђен обим средстава у довољном износу или није уопште утврђен.
Корисник може поднети више од једног захтева за додатно финансирање. За сваки захтев за додатна средства треба доставити
појединачно детаљно писано образложење. Сваки од захтева мора бити означен бројем који представља приоритете тог захтева (нпр.
захтев број 1 требало би да означава највиши приоритет корисника буџетских средстава).
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Планирање масе средстава за плате запослених у 2022. години
1.

Законско уређење плата

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”,
број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19и 157/20).
Плате запослених код директних корисника буџета уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним
службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06...113/17 - др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17др.закон и 23/18, 95/18- др. закон, 86/19 – др.закон и157/20).
Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не
примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима,
већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01... 157/20др.закон, 19/21 и 48/21).
2.

Законом уређена основица за обрачун плата

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код директних и индиректних корисника буџета примењују се основице према
закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
3.

Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2022. годину

Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину, а
евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне
стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе зазапослене за 2022. годину.
Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.
Средства која су била планирана за новозапошљавање у 2022. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ
раде.
Као и у претходним годинама, и у буџетској 2022. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних,
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годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада
предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, као и друга
примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17 и
95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. години и новчаних честитки за децу
запослених.
Такође, у 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава,
награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и
бонуса.
Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно.

У току 2022.године неће се одобравати пренамене са групе конта 41.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗИ
Група конта 41 – Расходи за запослене
Директни и индиректни корисници су у обавези да у финансијске планове за 2022. годину, искажу број запослених на
неодређено и одређено време, за које су у буџету општине Велико Градиште обезбеђена средства.
Табела 1. је табела са податком о броју запослених у 2021. години и планираним бројем запослених у 2022. години, на економским
класификацијама 411 и 412, по изворима финансирања.
Табела Т1 се аутоматски попуњава подацима из табела Т1.1, Т1.2 и Т1.3 које је потребно попунити.

Т1 - Укупан број запослених чије се плате финансирају из свих извора на економским класификацијама 411 и 412;

Т1.1 - Број запослених чије се плате финансирају из извора 01 на економскимкласификацијама 411 и 412;

Т1.2 - Број запослених чије се плате финансирају из извора 04 на економскимкласификацијама 411 и 412;

Т1.3 - Број запослених чије се плате финансирају из извора 05-08 наекономским класификацијама 411 и 412.
Табеле Т1.1, Т1.2 и Т1.3 попуњавају се тако што се попуњавају колоне ''број запослених на неодређено време'' и ''број запослених
на одређено време'' и то само у редовима са празним ћелијама. Осенчене ћелије се не попуњавају.
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Указујемо да је обавезно да образложење финансијског плана садржи Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства), у којој је неопходно
попунити, на економским класификацијама 411 и 412, по изворима, следеће:

маса средства за плате исплаћена за период I-VI у 2021. години и планирана пројекција за период VII-XII у 2021. години
у складу са одредбама члана 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину

маса средства за плате исплаћена за јун 2021. године и

планирана средства за плате за 2022. годину.
Приликом попуњавања Табеле 2. попуњавају се само колоне са масом средстава за плате по изворима, тако што се уноси износ масе
средстава само у редовима са празним ћелијама, а осенчене ћелије се не попуњавају. Колоне са бројем запослених се аутоматски
попуњавају подацима из табеле Т1.
Табела 3. је табела са бројем запослених чије се плате исплаћују из буџета са осталих економских класификација.
Табела 4. представља приказ планираних и исплаћених средстава у 2021. години и планираних средстава у 2022. години на
економској класификацији 416, као и пратећи број запослених по овом основу. Напомињемо да се у овој табели приказују
планирана/исплаћена средства за јубиларне награде и/или по другом основу, при чему је потребно у табели нагласити који је основ у
питању (награде и сл.).
Табела 6. односи се на преглед исплаћених средстава на економским класификацијама 413-416 у 2021. години, као и планираним
средствима у 2022. години.
Табела 7. односи се на преглед броја запослених на неодређено и одређено време у 2022. години, по кварталима. Након истека
сваког квартала потребно је да попуњену табелудоставите Одељењу за финансије на e mail finansije@velikogradiste.rs
Штампани формат табела Прилога 1- Преглед броја запослених и средстава за плате, треба имати печат и потпис одговорног лица.
Група конта 42 - Коришћење услуга и роба
У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2022.
години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови).Препорука је да буџетски корисници у
буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о
привремено повременим пословима и др).
Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19 и 41/21).
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Група конта 45 - Субвенције
У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом планирања
средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.
Група конта 48 - Остали расходи
Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској
класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима
је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречилостварање доцњи.

5. Смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину
У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници расходе за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме (за
молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме, замена санитарија, радијатора и сличне послове), којима се
чувa упoтрeбнa врeднoст зграда, објеката и опреме у стaњу кoje je билo у трeнутку изгрaдњe, oднoснo рeкoнструкциje и којима се не
увећава њихова инвестициона вредност планирају на апропријацији економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање, док се
средства за капитално одржавање (знaчajни, дугoрoчни рaдoви нa рeнoвирaњу и унaпрeђeњу пoстojeћих oбjeкaтa и опреме, адаптација,
реконструкција, санација и др.) планирају на контима класе 5.
Приликом планирања и реализације капиталних пројакта корисници треба увек да имају у виду период који је потребан за
реализацију пројеката и динамику плаћања који прати исти, те да сходно наведеном размотре могућност вишегодишњег финансирања
истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета.
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Такође, приликом приказивања издатака за капиталне пројекте у буџету за 2022. годину и наредне две године, потребно је
приказати не само оне капиталне пројекте који ће бити започети у 2022. години, већ и оне који су започети у претходним годинама а чија
је реализација у току и при томе навести све релевантне податке везане за исте (годину почетка финансирања, годину завршетка
финансирања, укупну вредност пројекта, изворе финансирања, тј. приходе из буџета, трансфере од других нивоа власти итд..
Капитални пројекти и њихов значај
Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за
општину, односно локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за
изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.
Капиталним пројектима се увећава имовина локалне власти путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката
инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.
Капиталним пројектом се поред изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре сматра и
улaгaње у куповину зграда и објеката, као и другу нeфинaнсиjску имoвину чији је век трајања, односно коришћења дужи од једне године,
независно од тога да ли је капитални пројекат исказан као посебан пројекат унутар програма или као издатак у оквиру одређене
програмске активности у буџету.
Капитално одржавање је одржавање које осигурава одрживост резултата, исхода ефеката капиталних пројеката и доприноси
продужетку очекиваног употребног века добра повећава његову вредност.

Вишегодишње планирање капиталних пројеката
У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три године у општем делу Одлуке о буџету локалне
власти, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева
плаћање у више година.
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ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
Ово упутство и прилози са табелама налазе се на интернет страници Општине Велико Градиште као и на банеру БУЏЕТСКИ
ПОРТАЛ.
Финансијске планове, са образложењем достављате Одељењу за финансије, канцеларија број 17 у писаној форми.
Непотпуна, не благовремена документација неће бити узета у разматрање.
Саставни део финансијског плана је образложење као и предмери предрачуни радова и материјала или опреме. Такође, уколико је
нешто наложено од стране инспекције, или вишег нивоа власти потребно је за то тражити додатна средста и у прилогу доставити записник
или неки други документ где се наводе потребне мере.
ПОСТУПАК И ДИНАМИКА ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ И ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
На основу упутства за припрему нацрта буџета и средњорочних планова, корисници буџетских средстава израђују предлог
средњорочног и годишњег финансијског плана.
Предлог финансијског плана обухвата:
1) Расходе и издатке за 2022.г. и две наредне године, исказане по буџетској класификацији као и по програмској
класификацији.
2) Детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања.
3) Јубиларне награде и отпремнине
4) Број запослених
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5) Излазне резултате програмског дела буџета за првих 6 месеци 2021.године
Сваки образац као и образложење мора бити потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом. Захтеви без
образложења неће бити узети у разматрање, као ни захтеви за капиталне инвестиције који не садрже пратећу документацију,
сматраће се непотпуним.
Повећање обима средстава могуће је само уколико наведете одакле, смањење и повећање може да се врши на нивоу
индиректних корисника.
Напомињемо да се табеле не смеју мењати или допуњавати на било који начин.
СВА ДОКУМЕНТА КОЈА НАМ ШАЉЕТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА САЧУВАТА(ПРЕИМЕНУЈЕТЕ) СА
НАЗИВОМ ВАШЕ УСТАНОВЕ, У СУПРОТНОМ СМАТРАЋЕМО ДА НАМ ИСТЕ НИСТЕ ДОСТАВИЛИ.
Рок за подношење предлога финансијских планова корисника буџета је 26.јул 2021.године.
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