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Овим Упутством се у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр, 108/2013, 142/2014 и 103/2015) и Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, достављају буџетским корисницима основне смернице, оквири и рокови за припрему финансијских планова и захтева за средствима из буџета Општине Кула за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019. годину.  ПРАВНИ ОСНОВ  Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о буџетском систему. Рокови за доношење Фискалне стратегије и достављање Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти, уређени су чланом 31. Закона о буџетском систему, односно буџетским календаром. На основу члана 40. Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему нацрта буџета локалне власти и обавештава директне и индиректне кориснике буџетских средстава о основним економским претпоставкама и смерницама за припрему буџета. Чланом 41. Закона о буџетском систему дефинисано је да су индиректни корисници средстава буџета локалне власти обавезни да припреме предлог финансијског плана на основу смерница које се односе на буџет локалне власти.  Указујемо на неопходност приказивања финансијских планова по програмском моделу сходно члану 112. Закона о буџетском систему (прелазне и завршне одредбе) у делу који се односи на програмски модел буџета. У погледу садржине предлога финансијског плана директних корисника средстава буџета локалне власти сходно се примењују одредбе члана 37. овог закона.  Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Кула за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019. годину садржи: 1) основне економске претпоставке и смернице за припрему Нацрта одлуке о буџету Општине Кула за 2017. и наредне две године, 2) опис планиране политике локалне власти у 2017. и наредне две фискалне године, 3) процену прихода и примања као и расхода и издатака за 2017. годину и наредне две фискалне године, 4) обим средстава који може да садржи предлог финасијског плана корисника 5) смернице за припрему планова корисника средстава буџета 6) поступак и динамика припреме нацрта буџета општине Кула за 2017. годину и предлога финансијских планова корисника средстава буџета општине кула   1) OСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2017. СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ  Економске претпоставке и смернице преузете су из претходне године, обзиром да Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину још није објављена од стране надлежног органа.   Имајућу у виду да се нацрт финансијског плана саставља пре усвајања Фискалне стратегије за годину на коју се процес припреме буџета односи (а то значи и пре достављања упутства за припрему нацрта буџета, односно одлуке о буџету) оквир за његову израду подразумева разматрање информација које су кориснику већ расположиве, а то су: - финансијски план претходне године; - план и/или програм очекиваних пословних активности (програм рада) и динамика њиховог извршења; - преглед пословних активности - дугорочни, односно капитални пројекти који су за - 
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почети у претходном периоду, а реализоваће се и у наредном планском периоду; - преглед планираних прилично извесних промена пословних активности по врсти и/или обиму; - параметри предвиђени у претходној Фискалној стратегији („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон) који се односе на пројекције две фискалне године (конкретно 2017. и 2018. годину), а које улазе у будући плански период - циклус буџетирања; - смернице и параметри предвиђени упутством за припрему нацрта буџета за 2016. годину, односно упутство из претходног трогодишњег буџетског циклуса.  Табела 1. Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије   

  У складу са овако дефинисаним стратешким развојним оквиром опредељена је економска политика за наредни средњорочни период. Основни циљеви економске политике у наредном средњорочном периоду фокусирани су на:   Наставак спровођења мера фискалне консолидације, одржавање макроекономске стабилности уз заустављање даљег раста дуга и успостављање тренда његовог смањења;  
 Јачање стабилности и отпорности финансијског сектора решавањем питања проблематичних кредита; и  
 Отклањање препрека привредном расту и подизању конкурентности спровођењем свеобухватних структурних реформи и наставак примене структурних реформи, посебно у домену јавних предузећа, као и подизање ефикасности јавног сектора.   Основни циљеви и приоритети фискалне политике у наредном периоду су:   оснаживање удела јавних расхода, фискалног дефицита и јавног дуга у БДП;   јачање пореске дисциплине која подразумева побољшање система наплате пореза и смањење 

сиве економије;   јачање дугорочне фискалне одрживости кроз спровођење структурних реформи, посебно 
реформи јавног сектора. 
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НАПОМЕНА: Обзиром да се доношење Фискалне стратегије и Упутства за припрему буџета локалне власти за 2017. и наредне две године очекује у наредном периоду, уколико се догоди да дође до одступања у величинама наведених параметара, у даљем поступку припреме буџета наведене пројекције макроекономских показатеља биће усаглашене. У складу са истим, корисници буџетских средстава биће благовремено обавештени како би извршили неопходне корекције у предлозима финансијских планова за 2017. и наредне две године.   2) ОПИС ПЛАНИРАНЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ КУЛА ЗА ПЕРИОД 2017.-2019. ГОДИНЕ  У периоду од 2017. до 2019. године Општина Кула ће обављати изворне, поверене и пренесене надлежности у складу са Уставом Републике Србије и Законом о локалној самоуправи, као и другим законским и подзаконским актима којим се регулише ова област. Сходно томе, Општина ће наставити са пословима: 
 урбанизма и просторног планирања; 
 изградње и одржавања локалне комуналне и саобраћајне инфраструктуре; 
 обављања комуналних послова, као што су прикупљање и одношење смећа, управљање отпадним водама, водоснабдевање и др.; 
 одржавања и изградње јавне расвете; 
 вођења бриге о зеленим површинама, локалним парковима и објектима за рекреацију; 
 заштита животне средине; 
 организације културних и спортских активности и манифестација; 
 обезбеђивање услова за рад локалних установа у култури; 
 вођења политике локалног економског развоја; 
 опорезивања, финансијског управљања и буџетирања; 
 пружање осталих услуга грађанима и привреди у складу са Законом.  

 
У складу са уставно-правним поретком земље, општина Кула ће обављати поверене и пренесене послове из области: 

 државне управе; 
 социјалне заштите; 
 здравствене заштите; 
 предшколског, основног и средњег образовања; 
 екологије и очувања животне середине. 
 рада инспекцијских служби и сл.  Поред вршења законом обавезујућих активности, Општина Кула ће радити у складу са приоритетима, стратешким циљевима и програмима који су дефинисани Ревизијом Стратегије одржвивог развоја Општине Кула за период од 2014. до 2020. године ("Службени лист општине Кула" број 6/2015). Ревизија Стратегије одрживог развоја општине Кула за период од 2014. до 2020. године  усвојена је на седници Скупштина општине Кула 02. априла 2015. године у којој је поред Стратешке платформе општине Кула 2014. – 2020,  дефинисан и  Локални развојни план општине Кула 2014. – 2017. са листом развојних пројеката.  
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Сходно садржају Прегледу капиталних пројеката општине Кула за период од 2016.  до 2018. године општина Кула је утврдила следеће капиталне пројекте који би требало да се реализују у периоду до краја 2017. године: 
 

Ред.  број Назив пројекта Предвиђени обим расхода  
Предвиђена динамика радова Тренутни статус пројекта Почетак Крај 

1. Изградња Дома Здравља у Кули 162 мил. 2016. 72 мил. 2017. 90 мил. 
Израђена пројектна техничка документација 

3. Изградња потисног вода Црвенка - Кула са канализационим мрежама  у Кули и Црвенки" 600 мил. 2016. 408 мил. 2017. 192 мил. У току је поступак јавне набавке 

  3) ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2017. И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ  У јеку расправе о нацрту Закона о финансирању локалне самоуправе као и стању јавних финансија на републичком нивоу, без Упутства Министарства финансија, велики је изазов извршити поуздану пројекцију прихода општине  за буџетску 2017. и наредне две године. Полазна основа за планирање обима буџета за 2017. годину су планирани приходи и примања из Одлуке о ребалансу буџета Општине Кула за 2016. годину, као и њихова процена извршења до краја 2016. године коригована за пројектовану инфлацију према подацима из Фискалне стратегије за 2017. и 2018. годину (3,9%).  Табела 2. Пројекција обима и структуре буџетских прихода у периоду од 2017.-2019.године 
Ред. бр. Конто  Назив конта  План прихода  2017. (пројекција) 

План прихода  2018. (пројекција) 
План прихода  2019. (пројекција) 

1 2 3 4 5 6 
  711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ       
1 711110 Порез на зараде 320,000,000.00 332,480,000.00 345,446,720.00 
2 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 40,000,000.00 41,560,000.00 43,180,840.00 
3 711140 Порез на приходе од имовине 0.00 0.00 0.00 
4 711160 Порез на приходе од осигурања лица 20,000.00 20,780.00 21,590.00 
5 711180 Самодоприноси 5,000,000.00 5,195,000.00 5,397,600.00 
6 711190 Порез на друге приходе 40,000,000.00 41,560,000.00 43,180,840.00 

    Укупно 711000: 405,020,000.00 420,815,780.00 437,227,590.00 
  713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ       
7 713120 Порез на имовину 123,000,000.00 127,797,000.00 132,781,083.00 
8 713310 Порез на наслеђе и поклон 5,000,000.00 5,195,000.00 5,397,605.00 
9 713420 Порез на капиталне трансакције 80,000,000.00 83,120,000.00 86,361,680.00 

    Укупно 713000: 208,000,000.00 216,112,000.00 224,540,368.00 
  714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ       

10 714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 16,000,000.00 16,624,000.00 17,272,336.00 
11 714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 2,000,000.00 2,078,000.00 2,159,042.00 
12 714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 200,000.00 207,800.00 215,904.00 
13 714560 Општинске и градске накнаде 40,000,000.00 41,560,000.00 43,180,840.00 

    Укупно 714000: 58,200,000.00 60,469,800.00 62,828,122.00 
  716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ       

14 716110 Комунална такса на фирму 16,000,000.00 16,624,000.00 17,272,336.00 
    Укупно 716000: 16,000,000.00 16,624,000.00 17,272,336.00 
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  733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ       
15 733150 Текући трансфери од др. нивоа власти у корист нивоа општина 216,000,000.00 224,424,000.00 233,176,536.00 
16 733250 Капитални трансф. од др. нивоа власти у корист нивоа општина 0.00     

    Укупно 733000: 216,000,000.00 224,424,000.00 233,176,536.00 
  741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ       

17 741150 Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина 7,000,000.00 7,273,000.00 7,556,647.00 
18 741510 Накнада за коришћење природних добара 30,000.00 31,170.00 32,385.00 
19 741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 100,000,000.00 103,900,000.00 107,952,100.00 
20 741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 4,000,000.00 4,156,000.00 4,318,084.00 

    Укупно 741000: 111,030,000.00 115,360,170.00 119,859,216.00 
  742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА       

21 742120 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике 100,000.00 103,900.00 107,952.00 
22 742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина 4,000,000.00 4,156,000.00 4,318,084.00 
23 742250 Таксе у корист нивоа општина 6,000,000.00 6,234,000.00 6,477,126.00 
24 742350 Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 2,000,000.00 2,078,000.00 2,159,042.00 

    Укупно 742000: 12,100,000.00 12,571,900.00 13,062,204.00 
  743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ       

25 743320 Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа републике 6,000,000.00 6,234,000.00 6,477,126.00 
26 743350 Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа општина 700,000.00 727,300.00 755,664.00 
27 743920 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа републике  100,000.00 103,900.00 107,952.00 

    Укупно 743000: 6,800,000.00 7,065,200.00 7,340,742.00 
  744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА       

28 744150 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина  100,000.00 103,900.00 107,952.00 
    Укупно 744000: 100,000.00 103,900.00 107,952.00 

  745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ          
29 745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 10,000,000.00 10,390,000.00 10,795,210.00 

    Укупно 745000: 10,000,000.00 10,390,000.00 10,795,210.00 
  772000 МЕМОРАНД. СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ       

30 772110 Меморанд. ставке за рефундацију расхода из претходне године 380,000.00 394,820.00 410,217.00 
    Укупно 772000: 380,000.00 394,820.00 410,217.00 
    Укупно класа 7: 1,043,630,000.00 1,084,331,570.00 1,126,620,493.00  4) ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈИ МОЖЕ ДА САДРЖИ ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА БУЏЕТСКУ ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА НАРЕДНЕ ДВЕ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ  До доношења Фискалне стратегије и Упутства за израду буџета локалне власти за 2017. годину, 

од стране надлежног Министарства, корисници буџетских средстава су дужни да у предлозима својих 
финансијских планова текуће расходе задрже у оквиру који је опредељен Одлуком o ребалансу буџета 
општине Кула за 2016. годину.  

Предлози финансијских планова буџетских корисника за 2017. години попуњавају се на основу 
достављеног обима средстава од стране Одељења за финансије. Од буџетских корисника се очекује да 
одговорно и у складу са својим потребама, као и могућностима укупног буџетског оквира, делотворно 
распореде предложени обим средстава по програмима, програмским активностима и пројектима. 
Приликом планирања буџета, сви буџетски корисници су дужни да се придржавају начела 
рационалности и штедње. У оквиру ограничених средстава, буџетски корисници као приоритет треба 
да планирају законске и уговорене обавезе (плате, накнаде, закључене уговоре, преузете обавезе и сл.) 

У складу са чланом 40. Закона о буџетском систему, Одељење за финансије и привреду је одредило трогодишње лимите за све буџетске кориснике који представљају највиши износ предлога финансијских планова.  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 за 2017. години, буџетски корисник подноси Захтев за додатна средства са детаљним образложењем и извором финансирања из кога ће се 
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финансирати додатне активности. О захтевима за додатним средствима одлучује Општинско веће на предлог Одељења за финансије. У предстојећој табели дат је трогодишњи обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана за буџетску годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године: 
Табела 3. – Лимити укупних расхода и издатака по корисницима за период 2017.– 2019. године 
Р. Бр. Корисник буџетских средстава Функција 2017 2018 2019 

1 Скупштина општине 110 18,000,000.00 18,702,000.00 19,431,378.00 
2 Председник општине  111 12,000,000.00 12,468,000.00 12,954,252.00 
3 Општинско веће 111 4,200,000.00 4,363,800.00 4,533,988.00 
4 Општинско правобранилаштво 330 2,000,000.00 2,078,000.00 2,159,042.00 
5 Општинска управа    548,100,000.00 569,475,900.00 591,685,459.00 

  - Општинска управа - функционисање 130 185,000,000.00 192,215,000.00 199,711,385.00 
   - Текућа и стална резерва 112 11,000,000.00 11,429,000.00 11,874,731.00 
  Развој заједнице 620 119,600,000.00 124,264,400.00 129,110,711.00 
  Управљање отпадним водама 520 10,000,000.00 10,390,000.00 10,795,210.00 
  Водоснабдевање  630 16,000,000.00 16,624,000.00 17,272,336.00 
  Јавна расвета 640 35,000,000.00 36,365,000.00 37,783,235.00 
  Развој пољопривреде 421 100,000,000.00 103,900,000.00 107,952,100.00 
  Друмски транспорт 451 34,000,000.00 35,326,000.00 36,703,714.00 
  Јавни дуг 170 33,000,000.00 34,287,000.00 35,624,193.00 
  Канцеларија за младе 160 3,000,000.00 3,117,000.00 3,238,563.00 
  Национални савети 090 1,500,000.00 1,558,500.00 1,619,281.00 
  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   60,200,000.00 62,547,800.00 64,987,164.00 
  - дечија заштита 090 43,000,000.00 44,677,000.00 46,419,403.00 
  - Избегла и ИРЛ 070 5,000,000.00 5,195,000.00 5,397,605.00 
  - Црвени крст 090 1,200,000.00 1,246,800.00 1,295,425.00 
  - Конкурс 090 11,000,000.00 11,429,000.00 11,874,731.00 
   ЗДРАВСТВО 740 10,000,000.00 10,390,000.00 10,795,210.00 
  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 160 17,930,000.00 18,629,270.00 19,355,809.00 
  - МЗ "Горњи град" Кула   3,600,000.00 3,740,400.00 3,886,275.00 
  - МЗ "Доњи град" Кула   1,620,000.00 1,683,180.00 1,748,824.00 
  - МЗ Црвенка   2,050,000.00 2,129,950.00 2,213,018.00 
  - МЗ Сивац   2,900,000.00 3,013,100.00 3,130,610.00 
  - МЗ Р. Крстур   2,590,000.00 2,691,010.00 2,795,959.00 
  - МЗ Крушчић   1,620,000.00 1,683,180.00 1,748,824.00 
  - МЗ Липар   2,250,000.00 2,337,750.00 2,428,922.00 
  - МЗ Нова Црвенка   1,300,000.00 1,350,700.00 1,403,377.00 
  ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕД. 560 42,000,000.00 43,638,000.00 45,339,882.00 
  ТУРИЗАМ 473 9,500,000.00 9,870,500.00 10,255,449.00 
  - Туристичка организ. Општине Кула   7,500,000.00 7,792,500.00 8,096,407.00 
  - Конкурси   2,000,000.00 2,078,000.00 2,159,042.00 
  КУЛТУРА 820 50,300,000.00 52,261,700.00 54,299,904.00 
  - Народна библиотека   12,500,000.00 12,987,500.00 13,494,012.00 
  - Културни центар   6,500,000.00 6,753,500.00 7,016,886.00 
  -  ДК Црвенка   4,800,000.00 4,987,200.00 5,181,700.00 
  - ДК Сивац    6,000,000.00 6,234,000.00 6,477,126.00 
  - ДК Руски Крстур   8,500,000.00 8,831,500.00 9,175,928.00 
  - конкурси   12,000,000.00 12,468,000.00 12,954,252.00 
  ПУ "Бамби" 911 115,000,000.00 119,485,000.00 124,144,915.00 
  ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 912 86,000,000.00 89,354,000.00 92,838,806.00 
  - ОШ "Иса Бајић" Кула   10,000,000.00 10,390,000.00 10,795,210.00 
  - ОШ "Петефи бригада" Кула   19,500,000.00 20,260,500.00 21,050,659.00 
  - ОШ "Вук Караџић" Црвенка   19,500,000.00 20,260,500.00 21,050,659.00 
  - ОШ "20. Октобар" Сивац   17,500,000.00 18,182,500.00 18,891,617.00 
  - ОШ "Петро Кузмјак" Р. Крстур   7,500,000.00 7,792,500.00 8,096,407.00 
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  - ОШ "Вељко Влаховић" Крушчић   5,200,000.00 5,402,800.00 5,613,509.00 
  - ОШ "Никола Тесла" Липар   4,500,000.00 4,675,500.00 4,857,844.00 
  - Школа за осн.музичко образ.   2,300,000.00 2,389,700.00 2,482,898.00 
  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 920 29,800,000.00 30,962,200.00 32,169,725.00 
  - Економско трговинска школа   9,000,000.00 9,351,000.00 9,715,689.00 
  - СТШ "Михајло Пупин" Кула   8,500,000.00 8,831,500.00 9,175,928.00 
  - Средња стручна школа Црвенка   6,300,000.00 6,545,700.00 6,800,982.00 
  - Гимн. "Петро Кузмјак" Р. Крстур   6,000,000.00 6,234,000.00 6,477,126.00 
   - Центар за социјални рад 070 16,000,000.00 16,624,000.00 17,272,336.00 
  СПОРТ 810 22,600,000.00 23,481,400.00 24,397,174.00 
   - Спортски Центар Црвенка   5,600,000.00 5,818,400.00 6,045,317.00 
  - конкурси   17,000,000.00 17,663,000.00 18,351,857.00 
  УКУПНО   1,043,630,000.00 1,084,331,570.00 1,126,620,493.00  
5) СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПЛАНОВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА  Приликом израде предлога финансијског плана треба имати у виду следеће параметре:  Планирање расхода за запослене (економска класификација 41)  Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у скаду са Законом о платама у државним огранима и јавним службама (Сл.гл.РС“, бр. 62/06,...99/2014), Законом о привременом уређивњу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл.РС“, бр. 116/2014 - умањење основице за 10%) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запосених у државним огранима („Сл.гл.РС“; бр. 44/08-пречишћен текст и 2/2012). 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...58/14). Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије 05 Број: 121-13957/2014 и 05 Број: 121-13956/2014 од 6. новембра 2014. године.  Корисници у предлогу финансијског плана у 2017. години могу планирати масу средстава потребну за исплату дванаест месечних плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, полазећи од укупног износа средстава за плате који је планиран Одлуком о ребалансу буџету за 2016. годину. За средстава која су потребна за исплату отпремнина потребно је навести планирани број запослених односно сачинити списак запослених који ће у току 2017. године остварити право на отпремнину и исказати потребу у средствима за исплату отпремнине.  Износ средстава за јубиларне награде мора се прецизно и одговорно планирати код свих буџетских корисника. У образложењу је потребно навести списак запослених који ће у 2017. години остварити право на јубиларну награду као и потребне износе. Запосленима за које се у току године испостави да имају право на исплату јубиларне награде, а не налазе се на списку, јубиларна награда ће након приложене одговарајуће правдајуће документације, бити исплаћена, с тим што ће се за тај износ умањити средства на другим економским класификацијама у финансијском плану корисника. У оквиру осталих расхода са групе конта 41, као и у претходним годинама, и у буџетској 2017. години, не треба планирати обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2017. години, као ни исплате награда и бонуса који према међународним стандардима представљају нестандардне односно нетранспарентне облике награда и бонуса.  
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Такође, корисници треба да узму у обзир и Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору који је на снази од 12.08.2015. године којим је предвиђено смањење броја запослених у јавном сектору  до 5% годишње у наредне три године. 
Планирање осталих расхода на економским класификацијама 42, 45, 48  У оквиру групе конта 42 треба сагледати могућност уштеде, пре свега у оквиру економских класификација 422-Трошкови путовања, 423-Услуге по уговору и 424-Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова (421-Стални трошкови).   Средства за сталне трошкове (економска класификација 421) планирати на основу     шестомесечног извршења у 2016. години и очекиваног нивоа извршења ових расхода до краја   године, увећано за пројектовану инфлацију за 2017. годину.   У оквиру субвенција (група конта 45)неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције имајући у виду мере фискалне консолидације које подразумевају смањење субвенција. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.  Средства за трансфере осталим нивоима власти (економска класификација 463) треба да се планирају максимално до износа који је био опредељен за 2016. годину. Ова средстава се планирају за издатке за основне школе, средње школе, Центар за социјални рад и Дом здравља, који су индиректни корисници буџета Републике Србије. Ови корисници треба да  доставе податке исказане према врстама расхода, који се у буџету збирно исказују на економској класификацији 463.  Удружења грађана подносе своје предлоге након расписивања јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и пројеката из области културе, спорта, друштвеног и хуманитарног рада (економска класификација 481)  Новчане казне и пенали по решењу судова (економска класификација 483) могу се повећавати само смањењем осталих економских класификација 

Планирање  издатака за капиталне пројекте (економска калсификација 51)  Набавкa административне опреме и других основних средстава за редован рад који се не сматрају капиталним инвестицијама у смислу вишегодишњих пројеката, потребно је планирати уз максималне уштеде само за набавку неопходних средстава за рад. Приликом планирања потребно је информисати се о свим алтернативним изворима финансирања као што су: сопствени приходи, конкурси и фондови међународних организација, републичких органа и других донатора. Важно је да корисници не исказују као капиталне издатке текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, већ да расходе за те намене (за молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме итд.) планирају на економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање, а само ако се ради о капиталном инвестиционом одржавању, средства треба планирати на контима групе 51, 52 и 54.  Капитални пројекти се односе на:  изградњу (куповину) зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу;  унапређење односно капитално одржавање постојећих зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу;  обезбеђивање земљишта;  пројектно планирање које је саставни део пројекта;  набавку опреме и машина и другу нефинансијску имовину.  
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Капиталним пројектима се увећава имовина јединице локалне самоуправе путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката, инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину. Услед сложених и бројних процедура приликом планирања, припреме и реализације капиталних пројеката, њихово пројектовање и изградња могу трајати више од годину дана, а самим тим углавном подразумевају вишегодишње издатке. Кaпитaлни прojeкти утичу нa будућe буџете, штo зaхтeвa пaжљивo плaнирaњe. 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.  У складу са чланом 54. Закона о буџетском систему буџетски корисници могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година под условом да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност надлежног органа.  Корисници су у обавези да, поред издатака за вишегодишње пројекте, искажу и капиталне издатке за једногодишње пројекте, односно за пројекте чија реализација траје годину дана. У циљу реалног планирања издатака капиталног пројекта, неопходно је да корисници образложе тренутни статус дозвола и сагласности (локацијска, грађевинска дозвола, сагласности одговарајућих јавних предузећа) које су неопходне за почетак извођења радова.  Такође, на основу свеобухватне процене потреба, пројекте је потребно рангирати по приоритетима, у складу са усвојеним стратешким документима, водећи рачуна да приоритет у финансирању имају већ започети пројекти. Сходно наведеном, буџетски корисници који планирају реализацију капиталних пројеката морају доставити списак капиталних пројеката са процењеном вредношћу на прописаним обрасцима: Преглед капиталних пројеката за период 2017-2019. године (Табела 5), како би након разматрања, били уврштени у План капиталних инвестиција. Општинско веће доноси закључак о капиталним пројектима који ће бити наведени у општем делу Одлуке о буџету општине Кула. Општинско веће ће се изјашњавати о поднетим предлозима финансијских планова и програмима рада у процесу утврђивања предлога Одлуке о буџету општине Кула за 2017. години.  
Предлози финансијских планова раде се на једнообразним табелама, које чине саставни део овог упутства, а које ће вам бити прослеђене у електронском облику путем електронске поште. Корисници који остварују сопствене приходе морају исказати и те приходе, а код расхода се мора исказати извор финансирања.  Предлог за израду финансијског плана за 2017. годину састоји се од:   

- Предлог плана прихода и примања за 2017. годину (Табела 1) 
- Захтева за додатна средства (користити Табелу 1) 
- Предлог расхода и издатака за 2017. годину (Табела 2) 
- Захтева за додатна средства (користити Табелу 2) 
- Плате месечно (Табела 3) 
- Планирана маса средстава за плате за 2017. годину (Табела 4) 
- Преглед капиталних пројеката за период од 2017-2019. године (Табела 5)  
- Нацрт плана јавних набавки и Нацрт плана набавки (наруџбеница) за 2017. годину на прописаним обрасцима  

 Сви делови треба да садрже писано образложење и финансијски исказан захтев, на табелама које су саставни део овог упутства.   Расходи који се финансирају из сопствених и осталих извора корисника, морају бити у висини реално процењеног остварења ових прихода у 2017. и наредне две године, односно мора 
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постојати равнотежа између планираних прихода и планираних расхода. За кориснике је исказивање расхода који се финансирају из других извора који нису буџетски (сопствени приходи, приходи од донација, средства од Министарстава и др.) посебно важно, обзиром да су у складу са Законом о буџетском систему, предвиђене посебне апропријације у Одлуци о буџету из наведених прихода. Услов за коришћење остварених сопствених прихода за одређену намену је да је расход планиран у буџету.   Планирање расположивих средстава - очекиваних прихода и примања треба вршити 
разграничено, односно по сваком извору финансирања појединачно. Потреба објективног, тачније 
крајње рестриктивног планирања прихода и примања односи се пре свега за извор 01 - Приходи из 
буџета. Планирање прихода и примања из других извора треба вршити само ако је њихов прилив 
прилично известан. Ово из разлога што промене апропријација из извора различитих од извора 01 не 
подлежу ограничењима, дакле могу се мењати током године, било у смислу повећања постојећих 
апропријација, било у смислу отварања нових. 

При изради нацрта финансијског плана пре свега, треба поћи од планирања средстава по основу 
већ закључених донаторских уговора, а потом планирати нова донаторска средства само уколико су 
она сасвим извесна. 

Израда нацрта финансијског плана, у делу планирања расхода и издатака спроводи се у складу са 
економском класификацијом, на шестом нивоу аналитике расхода и издатака (субаналитичка конта) 
према структури утврђеној Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 
буџетски систем. Нарочито скрећемо пажњу да је због реалног, истинитог и суштински исправног 
планирања активности свих корисника буџета општине Кула потребно да се у буџетском захтеву 
ставке расхода детаљно писмено образложе, како би буџет општине за 2017. и наредне две године био 
усклађен са „Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 
систем ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13 и 
63/13-исправка, 106/13, 120/13, 20/14 и 64/14).  

 
6) ПОСТУПАК И ДИНАМИКА ПРИПРЕМЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2017. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЛА  

У складу са буџетским календаром (Закон о буџетском систему, члан 32, став 2) дефинисани су 
следећи рокови у процесу припреме буџета и финансијских планова: 

(1) 1. август - локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему 
нацрта буџета локалне власти; 
(2) 1. септембар - директни корисници средстава буџета локалне власти достављају предлог 
финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије за буџетску и наредне две 
фискалне године; 
(3) 15. октобар - локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету 
надлежном извршном органу локалне власти; 
(4) 1. новембар - надлежни извршни орган локалне власти доставља предлог одлуке о буџету 
скупштини локалне власти; 
(5) 20. децембар - скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти; 
(6) 25. децембар - локални орган управе надлежан за финансије доставља министру одлуку о 
буџету локалне власти. 

 
Процес израде финансијских планова директних и индиректних корисника буџетских средстава 

хронолошки се спроводи у две фазе, а то су фаза израде предлога финансијског плана и фаза његовог 
усвајања након добијања сагласности о одобреним средствима - апропријацијама. Орган управљања на 
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нивоу индиректног корисника утврђује предлог финансијског плана, а потом доноси и финансијски 
план. 

Предлоге својих финансијских планова корисници средстава буџета општине Кула (заједно са 
Табелама 1, 2, 3, 4 и 5) дужни су да доставе Одељењу за привреду и финансије, најкасније до  15. 
септембра 2016. године.  Све табеле морају се доставити у штампаном путем писарнице и у 
електронском облику. Штампане табеле морају имати печат и потпис функционера корисника 
буџетских средстава. Приликом попуњавања табела треба водити рачуна о следећем: 

- Ради уштеде на папиру пре штапања потребно је сакрити све редове и колоне који нису 
потребни или су без вредности опцијом „hide“  (никако брисaти поља јер ће се збир 
пореметити). 

- Не попуњавају се колоне „Укупно” нити редови „Укупно”, обзиром да су у ове колоне већ 
унете формуле за збирове. 

- При уношењу износа наводе се само цели динарски износи, без износа пара. 
- Не уносе се зарези, односно тачке за одвајање хиљада с обзиром да су поља форматирана 

тако да се ови сепаратори аутоматски додељују по уношењу цифре. 
- Ако корисник има више програма, за сваки програм отворити посебан документ. У оквиру 

истог програма додавати листове за нове програмске активности и пројекте. 
- Корисници су у обавези да дефинишу индикаторе и циљеве за све програмске 

активности и пројекте које спроводе у наредном периоду (по листи униформних 
индикатора за градове и општине у Републици Србији). 

Одговорна лица свих буџетских корисника су дужна да сходно Закону о буџетском систему, поступе по овом упутству. Служба надлежна за израду буџета ће поштовати крајњи рок за доношење буџета, тако да се неблаговремено достављени предлози финансијских планова неће моћи разматрати.  За непоштовање буџетских ограничења и садржаја буџетског захтева, као и рокова за израду и достављање захтева, предвиђене су санкције у складу са чланом 103. Закона о буџетском систему.  За све додатне информације и упутства, можете се обратити Одељењу за привреду и финансије Општинске управе општине Кула (Одсек за буџет).   Прилози: обрасци за подношење предлога финансијских планова         


