
1.    Обавезе непокривене буџетом су обавезе које настају када директни корисник (носилац 

раздела у буџету) преузима обавезе , закључивањем уговора или на неки други начин, изнад 

утврђених апропријација у буџету. Свака преузета обавеза изнад апропријација утврђених у 

буџету третирају се као обавезе које су непокривене буџетом и не постоји категоризација према 

врсти расхода или издатака. Преузимање обавеза изнад апропријација утврђених у буџету није у 

складу са Законом о буџетском систему. 

На захтев Градоначелника, Секретаријат за финансије је тражио од сваког буџетског корисника да 

утврди да ли, и по ком основу, постоје преузете обавезе, које нису планиране на расходној страни 

буџета, а односе се на период до 2013. године. 

На основу тога утврђена је структура обавеза непокривених буџетским приходима, које су због 

обима расхода захтевале дужи период покрића од једне буџетске године. 

Укупан износ ових обавеза износио је 14.491.402.238,00 динара 

 

Структура ових обавеза: 

-          Секретаријат за саобраћај-Дирекција за јавни превоз                         дин. 6.578.182.672,00 

(ек.клас. 451 и 454-Обавезе за текуће субвенције ГСП-у и приватним превозницима) 

-          Секретаријат за социјану заштиту                                           дин. 4.114.752.050,00 

(ек.клас. 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета а односи се на Обавезе према ЈКП 

„Инфостан“ ) 

 

-          Секретаријат за образовање и дечју заштиту                                     дин. 2.572.661.310,00 

(ек.клас. 463 –трансфери за основне и срење школе и 421- стални трошкови за неплаћене рачуне 

према за комуналне услуге за предшколске установе) 

 

-          Секретаријат за комуналне и стамбене послове                        дин. 1.169.254.936,00 

(ек.клас. 423-услуге по уговору, а односи се на неизвршена плаћања Према јавним комуналним 

предузећима Града: ЈКП „ Зеленило-Београд“ и ЈКП „Градска чистоћа“. 

 

-          Остали корисници                                                                  дин.       56.551.270,00 

 

Другим речима, ове обавезе је Град Београд преузео, а није имао обезбеђена средства за њих, 

нити их је имао евидентиране у буџету. С обзиром на то да ове обавезе морају да се измире, у 

протекле две године Град их је плаћао и закључно са ребалансом који следи крајем јуна 2016., оне 

ће бити исплаћене у целости. 



2.    Обим преузетих обавезе, као што је наведено, захтевао је дужи период од једне буџетске 

године, али су ове обавезе постале приоритетне у планирању за све буџетске кориснике у 2014. и 

наредним годинама, односно до краја 2016. године,  како се у Ребалансу буџета Града који ће 

бити у јуну 2016.г. предлаже. 

 

3.    Средства за измиривање ових обавеза искључиво су резултат штедње код свих буџетских 

корисника, као и контрола пословања свих ЈП чији је оснивач Град. Ни један динар нових кредита 

није узет у овом периоду. 

 

4.    Реални суфицит – дефицит као појам у Закону о буџетском систему није дефинисан, он је 

оперативна категорија која поред планираних расхода у буџету узима у обзир и преузете обавезе 

које буџетом нису обухваћене. Дакле, по дефиницији буџетски суфицит или дефицит је разлика 

између планираних прихода и примања, и расхода и издатака, а реални дефицит Закон не 

препознаје, јер забрањује преузимање обавеза изнад одобрених апропријација. 

 

5.    Важећи план буџета је буџет који је Скупштина Града донела и који се извршава. Законом о 

буџетском систему утврђено је на који се начин фискални дефицит процентуално исказује и тај 

проценат је ограничен за јединице локалне самоуправе јер се као такав консолидује и утиче на 

дефицит опште државе. У 2015. години податак је требало дати за последњи ребаланс, међутим 

до грешке је дошло јер је у тренутку израде извештаја важећи план буџета био управо први 

ребаланс за 2015.годину. Ради Ваше информације, буџетски дефицит по последњем ребалансу 

износио је 7.526.796.959,00 динара а што износи 10,0%. У 2016. години дефицит је утврђен у 

износу од 3.887.216.445,00 динара, што износи 4,7% (приходи износе 82.960.571.375,00 динара). 


