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1. ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ 

НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ПИРОТА ЗА 2023. ГОДИНУ И НАРЕДНЕ ДВЕ 

ГОДИНЕ 
 

 У циљу израде предлога Вашег ревидираног финансијског плана за 2023. годину и 

наредне две фискалне године, достављамо Вам пројекције основних макроекономских 

показатеља из Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину који је дат Народној 

скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање 18.11.2022. године. 
 

Основне макрпекономске претпоставке 
 2022 2023 
Стопа реалног раста БДП,%  2,5  2,5  
БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)  7.082,5  8.025,1  
Извори раста: процентне промене у сталним ценама  
Лична потрошња  3,9  2,5  
Државна потрошња  0,4  -2,0  
Инвестиције у основна средства  0,0  2,4  
Извоз роба и услуга  12,3  4,9  
Увоз роба и услуга  12,8  4,0  
Допринос расту БДП, процентни поени  
Домаћа тражња  4,2 2,4 
Лична потрошња  2,7 1,8 
Државна потрошња  0,1 -0,3 
Инвестиције у основна средства  0,0 0,6 
Нето извоз  -1,7 0,1 
Промене у залихама  1,5 0,3 
Кретање цена, %  
Потрошачке цене (годишњи просек)  11,6  11,1  
Дефлатор БДП  10,2  10,6  
Кретања у спољном сектору (% БДП)  
Спољнотрговински биланс роба и услуга  -12,2  -10,9  
Салдо текућег рачуна  -9,0  -8,5  
Јавне финансије (% БДП)  
Фискални резултат опште државе  -3,8  -3,3  
Јавни дуг опште државе  56,9  56,1  
 

Кретање инфлације биће и у наредном периоду под негативним утицајем фактора 
екстерног карактера, пре свега, раста светских цена примарних производа, енергената и више 

увозне инфлације, те ће се и у 2023. години кретати изнад горње границе циља. Са постепеним 

ишчезавањем дејства наведених фактора предвиђа се враћање инфлације у оквире циљаних 
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вредности у првој половини 2024. године. На смиривање инфлације деловаће и ефекти 
досадашњег заоштравања монетарних услова, али и ефекти економских мера Владе усмерених 

на ограничавање цене основних животних намирница и енергената на домаћем тржишту. 

 

2. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ СРЕДЊЕРОЧНИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА 
 

Планирање масе средстава за плате и осталих расхода са групе конта 41 

 

У Члану 9. Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину стоји да ће се у 2023. 
години запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација 

за обавезно социјално осигурање плате повећати за 12,5%. 

Чланом 44. Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину локална власт у 
2023. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се 
финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата 

планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године, као и увећања плата из 
члана 9. овог закона.  

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника 
буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са апропријација економских 

класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 - Социјални доприноси на 
терет послодавца, а више се не финансирају, односно за масу средстава за плате запослених који су 
радили код тих корисника, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице 
локалне власти, код којих се плате запослених финансирају из буџета локалне власти са 

апропријација економских класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 - 
Социјални доприноси на терет послодавца. 

 Планирано је повећање неопорезивог дела бруто зараде са 19.300 на 21.712 динара, уз 

истовремено смањење стопе доприноса ПИО на терет послодавца за 1 п.п. 

Маса плата, односно зарада, планира се у складу са Законом о буџетском систему.  

Средства за плате се планирају између осталог на основу следећих параметара:  

- постојећег броја запослених;  

- увећања плата у одговарајућем проценту;  

- повећања неопорезивог износа зараде на 21.712 динара;  

- умањења доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца. 
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Уколико локална власт не планира у својим одлукама o буџету за 2023. годину и не 

извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на овај начин, министар надлежан за 
послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета 
Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, 
док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем из ст. 1. и 2. овог члана. 

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском 

систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 , 149/20, 118/21 и 

118/21-др. закон) у буџетској 2023. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, 

божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања 
материјалног положаја и услова рада, као и других 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), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и 

другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим 
јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.  

У 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава 

локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају 

нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.  

Уколико јединице локалне самоуправе не обезбеде у буџету и не исплате јубиларне 

награде запосленима у основним и средњим школама који то право стичу у 2023. години, 

министар надлежан за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за 
послове образовања, привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета 

Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде, у износу неисплаћених 

јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама из буџета јединице локалне 

самоуправе. 

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

планирати реално. 

НАПОМЕНА: Средства за исплату јубиларних награди планирати према стварном 
броју запослених који тo право остварују у 2023. години, јер у току 2023. године неће бити 

додавана средства за ову намену. 

 У току 2023. године одобраваће се пренамене између група конта 413 - 416; 

 
Група конта 42 – Коришћење услуга и роба 
 

 У оквиру групе конта 42 настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – 
Стални трошкови) а треба сагледати могућност уштеде, пре свега у оквиру економских 
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класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 – 
Специјализоване услуге.  

 У оквиру сталних трошкова, трошкове електричне енергије треба планирати са ценом 
увећаном за 10% од тренутно важеће цене. Скупштина града дала је сагласност на 

повећање цена комуналних услуга на територији града и то: услуге централног грејања 

за 12,5% од 01.11.2022. године, комуналних услуга за 6,3% од 01.11.2022. године и 
услуге водовода за 7% од 01.10.2022. године, 4% од 01.01.2023. године и 4% од 

01.05.2023. године, и у складу са тим планирати ове трошкове за 2023. годину.  

 У 2023. години неће се одобравати пренамена са групе конта 421; 

 

 Остале трошкове планирати у складу са Упутством за припрему буџета града Пирота за 

2023. са пројекцијама за 2024. и 2025. годину од 28.07.2022. године. 

 

На основу ових смерница потребно је доставити ревидирани Финансијски план за 2023. 

годину и наредне две фискалне године са попуњеним табелама Одељењу за привреду и 
финансије најкасније до 25. новембра 2022. године у писаном облику, са детаљним 

образложењем за сваки износ који се налази у финансијском плану - у супротном захтеви 

неће бити разматрани. Предлог треба доставити у табелама за припрему буџета по 

Програмској класификацији.  

 
 
 

С поштовањем, 

 
 Начелница        

      Одељења за привреду и финансије 
        Ивана Малиновић            

 


