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101 ПИТАЊЕ
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РЕЧ АУТОРА
Поштовани читаоци,
Пред Вама је публикација „101 питање јавних финансија“ коју сам
израдио испред Института за развој и иновације, а у оквиру пројекта
„Разумеј јавне!“ који је реализован уз подршку Амбасаде Сједињених
Америчких Држава у Београду.
Циљ публикације је да великом броју читалаца представи одговоре о
101 најважнијем питању из области јавних финансија у Републици
Србији. Избор питања која су обрађена је моја истраживачка одлука и
слобода; а све у складу са претходних 7 година радног искуства у
бављењу и проучавању јавних финансија.
Одговори на постављена питања из јавних финансија су конципирани
тако да се најпре да одговор који је примерен малом матуранту, тј.
особи која завршава основну школу. Одговори на овом нивоу су
прилагођени тако да су кратки, објашњени кроз пример и не у
потпуности стручно прецизни. То је била нагодба између разумљивости
и техничке прецизности стручног објашњења. Други ниво објашњења
се односи на ниво грађанина. Иако је публикација намењена свим
грађанима Републике Србије, реч грађанин у овом контексту значи
одрасла особа која се стручно не бави јавним финансијама, али којој су
потребна знања из области јавних финансија како би активно
учествовала у процесу доношења одлука у демократском друштву и
процесима. Трећи ниво објашњења питања у публикацији је посвећен
новинарима. Детаљност на овом нивоу је највећа, и посебно се
указује на изворе података који се могу детаљније истраживати.

Посебно је било изазовно припремити ниво одговора за новинаре у
циљу да се ефекти читања публикације увећају кроз савладавање и
разумевање извора података о јавним финансијама. Кроз наш рад
новинаре видимо као кључне играче у унапређењу знања грађана
Републике Србије о начину прикупљања и трошења њиховог новца.
Трудио сам се да редослед питања прати ниво битности појмова за
разумевање јавних финансија, али и области које утичу на кретања у
јавним финансијама. Тако се најпре постављају питања везана за нивое
државе, као би се разумела организација државе и јавних финансија.
Затим следе питања везана за приходе и расходе, фискалну политику
и креирање буџета. Наставља се са питањима везаним за јавни дуг,
тржиште рада и монетарну економију, док се на крају дају одговори на
питања везана за техничке и специфичне појмове јавних финансија.
Завршава се са групом одговора везаних за институције које имају
важну улогу у систему јавних финансија.
Захвалност за помоћ у изради дугујем Тиму сарадника у Институту за
развој и иновације и представницима Амбасаде Сједињених Америчких
Држава у Београду који су дали подршку да се ова публикација изради.
Све изнето у овој публикације представља моја лична виђења, за шта
сносим стручну и моралну одговорност, и не представља званичне
ставове донатора.

Ненад Јевтовић,
дипломирани економиста и
директор Института за развој и иновације
У Београду, децембра 2021. године
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6. Шта је јавно предузеће?
7. Шта је државно предузеће?
8. Шта су јавне финансијске
---институције?
9. Шта је порез?
10. Шта је ПДВ?
11. Шта је акциза?
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55. Шта су државне обвезнице
-----(еврообвезнице)?
56. Шта су државни записи?
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-----рада?
60. Шта је запосленост?
61. Шта је незапосленост?
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85. Шта је потенцијална стопа раста
-----БДП-а?
86. Шта је десезонирање података?
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92. Шта је Евростат?
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101. Шта су јавне финансије?

1. ШТА ЈЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА?

МАЛА МАТУРА

Децентрализација представља поделу послова у
држави; као када се тата и мама договоре ко плаћа
које рачуне, и ко је одговоран за који део кућног
буџета.

Децентрализација представља уређење односа
између нивоа власти – у случају Републике Србије
уређење односа централног нивоа власти и локалног
нивоа власти.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Битно је разликовати нивое власти у Републици Србији
због разумевања фискалних односа у прикупљању и
расподели пореза, као и дефиниције јавног дуга и тога
шта она подразумева. Када се говори о децентрализацији битно је посматрати буџете свих нивоа власти,
као и свих делова државе који чине јавни сектор.
Податке о извршењу прихода и расхода по нивоима
власти, али и консолидовано за сектор државе,
објављује на месечној бази Министарство финансија
Републике Србије и временска серија података постоји
од 2005. године.
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2. ШТА ЈЕ ЈАВНИ СЕКТОР?

МАЛА МАТУРА

Јавни сектор су школе, болнице, полиција, локално
комунално предузеће, вртићи, државне банке,
Народна банка Србије, и други делови наше економије
који чине државу и којима управља држава.

Јавни сектор је део националне економије који
обухвата све оно што је држава и правна лица која су
у власништву државе – обухвата општи ниво државе,
јавна предузећа и јавне финансијске институције.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Приходи и расходи општег нивоа државе се могу
пратити кроз месечне консолидоване извештаје
Министарства финансија, као и друге документе попут
Фискалне стратегије где се могу наћи пројекције
прихода и расхода општег нивоа државе и његових
делова. Док се приходи и расходи других делова јавног
сектора морају истраживати и потраживати директно
код тих ентитета. Тако биланс стања и успех неког
јавног предузећа које не припада општем нивоу
државе се може наћи у бази Агенције за привредне
регистре.
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3. ШТА ЈЕ ОПШТИ НИВО ДРЖАВЕ?

Општи ниво државе чине болнице, полиција, локално
комунално предузеће, вртићи, предузеће које гради
путеве и фонд који баки и деки исплаћује пензије.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Општи ниво државе састоји се од централног нивоа
државе (буџет Републике, организације обавезног
социјалног осигурања и два јавна предузећа; Путеви
Србије и Коридори Србије) и локалног нивоа државе
(аутономне покрајине, општине и градови).

Јавна предузећа сем Коридора Србије и Путева Србије
не припадају општем нивоу државе, и подаци о њиховом
пословању, приходима и расходима се не објављују у
оквиру консолидованог биланса државе и података које
објављује Министарство финансија. Стриктно гледано,
према Закону о буџетском систему, општи ниво државе
обухвата све субјекте који су одговорни за пружање,
претежно, нетржишних услуга и прерасподелу дохотка и
богатства на свим нивоима државе; обухвата буџет
Републике Србије, буџете локалних власти, ванбуџетске
фондове, укључујући и фондове социјалног осигурања
на свим нивоима власти, као и нетржишне и непрофитне
институције које су контролисане и финансиране од
стране државе на свим нивоима власти.
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4. ШТА ЈЕ ЦЕНТРАЛНИ НИВО
ДРЖАВЕ?
Централни ниво државе чине болнице, полиција,
предузеће које гради путеве и фонд који баки и деки
исплаћује пензије.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Централни ниво државе обухвата буџет Републике,
организације обавезног социјалног осигурања (ООСО) и
два јавна предузећа Путеви Србије и Коридори Србије.
Постоје четири организације обавезног социјалног
осигурања, и то су: Републички фонд за пензијско и
инвалидско осигурање (ПИО фонд), Републички фонд
за здравствено осигурање (РФЗО), Национална служба
за запошљавање (НСЗ) и Фонд за социјално осигурање
војних осигураника (Фонд СОВО).

Битно је приметити да Народна скупштина Републике
Србије доноси одлуке везане за приходе и расходе
централног нивоа власти. Она то ради кроз усвајање
буџета Републике за одређену годину и давање
сагласности на финансијске планове организација
обавезног социјалног осигурања. Одлуке о давању
сагласности на програм пословања ЈП Путеви Србије
и ЈП Коридори Србије даје Влада Републике Србије.
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5. ШТА ЈЕ ЛОКАЛНИ НИВО ДРЖАВЕ?

Локални ниво државе чине локално комунално
предузеће, вртићи и на пример стадион или
кошаркашка хала у некој општини.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Локални ниво државе у Републици Србији чине две
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
тј. општине и градови. Локални нивои власти имају
своје буџете које доноси њихова скупштина. За
разлику од Републике где Скупштина Републике
Србије доноси закон о буџету за одређену годину, на
локалном нивоу се доносе одлуке о буџету.

Важно је као и код Републичког буџета анализирати
одлуке о буџету локалних нивоа власти и из њих
сазнати како се средства троше. Одлуке о буџету су
сличне структуре као и Републички буџет и састоје се
од општег и посебног дела. У посебном делу се могу
пронаћи информације о буџетским корисницима, као и
категоријама на које троше средства; од тога колико
издвајају на плате, колико издвајају за услуге по
уговору до нпр. износа казни које би требало да плате.
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6. ШТА ЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Јавно предузеће ради послове који су битни за све у
улици, као што је пошта и поштари који доносе писма,
железница којом се возимо или предузеће које брине о
водоводу.

Јавно предузеће обавља делатности од општег интереса.
Може бити основано од стране Републике, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе. У зависности
од тога ко га је основао, тај орган и доноси одлуке о
управљачкој структури.
У Закону о јавним предузећима је дефинисано да су
делатности од општег интереса: рударство, енергетика,
ваздушни, железнички и поштански саобраћај, затим
телекомуникације, издавање службеног гласила Републике Србије и издавање уџбеника, нуклеарни објекти,
наоружање и војна опрема, управљање добрима које се
односи на воде, путеве, шуме, пловне реке, језера, обале,
бање, дивљач, заштићена подручја и др; управљање
отпадом и другим областима. Органи јавног предузећа су
надзорни одбор и директор. Када место директора није
попуњено може се именовати вршилац дужности.
Функција вршиоца дужности не може бити обављана у
периоду дужем од годину дана и исто лице не може бити
два пута именовано за вршиоца дужности директора.
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7. ШТА ЈЕ ДРЖАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ?

Државно предузеће је предузеће чији је власник држава,
а не једна или више особа као код приватног предузећа.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Државна предузећа су она у којима држава тј. неки од
њених нивоа власти имају већинско власништво или
контролу над управљањем. Дефиниција државног
предузећа је шира од дефиниције јавног предузећа, јер
обухвата и она предузећа која послују по тржишним
принципима као и предузећа која су још у процесу
приватизације.

Појмове јавно и државно предузеће не би требало
користити као синониме, јер свако јавно предузеће је
државно предузеће, али свако државно предузеће није
јавно предузеће. Као пример може се узети Телеком
Србија који је државно предузеће јер Република Србија
има контролу над управљањем кроз удео у овом
акционарском друштву; али послује по тржишним
принципима и није јавно предузеће. У случају ових
предузећа извор података о пословању је Агенција за
привредне регистре, и ова предузећа нису део буџетског
система па да се њихови приходи и расходи могу
пратити по буџетској класификацији и њихове буџете
не усваја неки од нивоа власти.
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8. ШТА СУ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ?
Јавне финансијске институције су Народна банка
Србије и друге државне банке.
МАЛА МАТУРА

Јавне финансијске институције у Србији су Народна
банка Србије, као и банке, осигуравајућа друштва и
остале финансијске институције у државном
власништву.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Извор података у вези са пословањем ових
институција су документа које достављају јавности и
државним органима на увид. На пример, годишњи
буџет тј. приходи и расходи Народне банке Србије
нису део буџета Републике, јер се она не финансира
из буџета Републике. Такође, као најважнија јавна
финансијска институција Народна банка Србије
представља и једног од главних произвођача података
и анализа важних за праћење макроекономских
трендова и јавних финансија.
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9. ШТА ЈЕ ПОРЕЗ?

МАЛА МАТУРА

Порез је новац који од тате, маме и свих комшија
прикупља држава како би радили вртићи, школе,
болнице и како би се изградиле ствари које користе сва
деца, попут игралишта у парку.

Порески приход тј. порез је јавни приход који држава
убира од пореских обвезника, а без обавезе да изврши
заузврат неку услугу. Порески приходи се сливају у
буџет Републике Србије и буџете локалних власти.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Важно је нагласити да се наплатом пореских прихода
бави Пореска управа. То је орган управе Министарства
финансија који кроз свој рад осим прикупљања пореза
врши и пореске контроле и друге функције. Податке о
износу прикупљених пореза по нивоима државе
месечно објављује Министарство финансија Републике
Србије у делу о макроекономским и фискалним
подацима. Поређењем пореских прихода у односу на
исти период претходних година може се доћи до
закључка о привредним и економским кретањима.
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10. ШТА ЈЕ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ (ПДВ)?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Када тата и мама купе чоколаду од 120 динара, 20
динара представља порез на додату вредност. То је
порез од кога држава прикупи највише новца и зато је
веома важно тражити рачун у продавници.

Порез на додату вредност је посматрано у уделима
најзначајнији порески приход Републике. Овај порез се
обрачунава на промет добара и услуга и на увоз
добара. Општа стопа ПДВ-а је 20%, док се одређена
добра и услуге опорезују по посебној пореској стопи од
10%.

Требало би истраживати како се креће вредност
C-efficiency коефицијента наплате пореза на додату
вредност. Овај коефицијент говори о ефикасности
наплате ПДВ-а; његова вредност од нпр. 0,75 значи да
је 75% од потенцијалног ПДВ-а наплаћено и завршило
у државној каси, док је остатак у сивој зони.
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11. ШТА ЈЕ АКЦИЗА?

Акциза је порез који тата и мама плаћају када купују
гориво, алкохол, кафу, цигарете и када плаћају рачуне
за струју.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Акциза је порез који се плаћа на 1) деривате нафте;
2) биогорива и биотечности; 3) дуванске прерађевине,
укључујући и дуванске прерађевине које се при
употреби греју али не сагоревају; 4) алкохолна пића;
5) кафу; 6) течности за пуњење електронских цигарета;
7) електричну енергију за крајњу потрошњу. Акциза се
обрачунава по јединици производа.

Приход од акциза је други најважнији приход у буџету
Републике (први је порез на додату вредност). Акцизе
се ближе уређују Законом о акцизама. Износ акциза
утврђује Влада Републике Србије на основу Закона о
акцизама и објављују се у Службеном гласнику.
Целокупан приход од акциза припада буџету Републике.
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12. ШТА СУ ДОПРИНОСИ?

Доприноси су новац који тата и мама плаћају од плате да
би једног дана примали пензију, да би могли да иду код
доктора, и да би се помогло онима коју су незапослени.
МАЛА МАТУРА

Доприноси за обавезно социјално осигурање су јавни
приходи који се користе за финансирање пензијског и
инвалидског осигурања, здравственог осигурања и
осигурања за случај незапослености.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Доприноси су наменски јавни приходи што значи да је
њихова намена на шта ће се потрошити утврђена у
тренутку њиховог прикупљања. Такође, износ доприноса
који се прикупи није довољан за функционисање
фондова обавезног социјалног осигурања тј. за исплату
пензија, здравственог осигурања и надокнада за
незапосленост, па се из буџета Републике дотирају
средства ка овим фондовима. Ове дотације које су у
економској класификацији подведене под шифру 464 су
значајан расход буџета и износе око 15% укупних
расхода, и највећи део се исплаћује преко буџетског
корисника Министарства финансија.

12

13. ШТА ЈЕ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК
ГРАЂАНА?
То је порез на приходе, попут плата или других
прихода, који плаћају тата и мама у буџет Републике,
покрајине или града.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Порез на доходак грађана плаћају физичка лица на
остварене: 1) зараде; 2) приходе од самосталне
делатности; 3) приходе од ауторских права, права
сродних ауторском праву и права индустријске
својине; 4) приходе од капитала; 5) приходе од
непокретности; 6) капитални добици; 7) остали
приходи.
Порез на доходак представља приход буџета
Републике и локалног нивоа власти тј. покрајина или
општина и градова. Највећи део прихода на доходак
грађана потиче од пореза на зараде, а преко 70% од
прикупљених пореза на зараде припада буџетима
градова и општина. Порез на зараде се обрачунава
тако што се од основице за плаћање пореза одузме
неопорезиви део, па се на тај износ обрачунава стопа
пореза од 10%.
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14. ШТА ЈЕ ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА
ДОХОДАК ГРАЂАНА?
То је порез који тата и мама уплаћају у буџет уколико
зарађују годишње три пута више новца од годишње
просечне плате.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Годишњи порез на доходак грађана је врста пореза који
плаћају физичка лица која су у календарској години
остварила доходак већи од троструког износа просечне
годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици
Србији за коју се утврђује порез (бруто 1).
Годишњи порез на доходак грађана плаћа се 10% на
износ од троструке до шестоструке просечне годишње
зараде; а на део преко тога 15%. Приликом обрачуна
постоје и одбици – 40% за самог обвезника од зараде по
запосленом исплаћене у Републици у години за коју се
утврђује порез и 15% за издржавано лице. Док се порез
на доходак обрачунава на месечном нивоу уз исплату
зараде, годишњи порез на доходак грађанин сам
пријављује тј. физичко лице је дужно да поднесе пореску
пријаву са тачним подацима најкасније до половине маја
за претходну годину. Пореска ослобађања, кредити као и
остале важне параметре спровођења овог пореза
дефинише Закон о порезу на доходак грађана.
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15. ШТА СУ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ?

Непорески приходи су новац који држава наплаћује
грађанима за услуге које пружа, попут одношења смећа,
издавања личне карте, или наплате казне за прекршаје.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Непорески приходи су врста јавних прихода који се
наплаћују за коришћење јавних добара (накнаде),
пружање одређених јавних услуга (таксе), због кршења
уговорних или законских одредби (пенали и казне) као и
приходи који се остварују употребом јавних средстава.

Накнаде се могу увести за коришћење добара која су
законом посебно утврђена као природно богатство,
односно добра од општег интереса и добра у општој
употреби. Таксе се наплаћују за непосредно пружање
јавне услуге или радње од стране корисника јавних
средстава; уводе се законом којим се утврђује њихова
висина или се тим законом даје право органу локалне
власти да утврди њену висину. Казне се наплаћују због
прекршаја које појединац или правно лице чине.
Приходи настали употребом јавних средстава настају
као приходи од камате или на пример приходи од
издавања пословног простора у државном власништву.
Извор дефиниција о непореским приходима је Закон о
буџетском систему и закони на које он упућује.
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16. ШТА СУ СУБВЕНЦИЈЕ?

Субвенција и субвенционисање је када фирма која има
аутобус за превоз ђака до школе наплаћује карту, али и
добија новац из буџета да би радила тај посао.
МАЛА МАТУРА

Субвенције су финансијска помоћ од стране државе која
се добија за одређену намену у виду бесповратних
средстава (нпр. новац за самозапошљавање), или у виду
ослобађања од одређених пореских обавеза.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Из буџета Републике се додељује највећи износ субвенција, и оне су као расход буџета приказане у општем делу –
збирно и по областима у које одлазе (привреду, пољопривреду, железницу, путеве, туризам и категорију остале
субвенције). Посебан део буџета у коме су расходи
приказани према корисницима је најдетаљнији извор о
расподели субвенција које се воде под шифром која
почиње бројевима 45. Недостатак је што се износ
субвенција које корисник буџетских средстава додељује
не приказује по правним лицима које га добијају, већ
збирно. Такође, субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама и њихов распоред и
коришћење средстава се врши у складу са посебним
актом Владе, па је за праћење потребно анализирати
додатни акт Владе Републике Србије.
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17. ШТА СУ НЕТО БУЏЕТСКЕ
ПОЗАЈМИЦЕ?

МАЛА МАТУРА

Нето буџетске позајмице су позајмице у оквиру државе
које је потребно вратити до краја године, као када тата и
мама позајме деки или баки 1000 динара, и они им то
врате до краја године.

Нето буџетске позајмице су краткорочне позајмице из
буџета Републике или локалних власти које је потребно
вратити у буџет до краја године.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Нето буџетске позајмице или како се још називају буџетски кредити најчешће се дају за обезбеђење текуће
ликвидности или докапитализацију државних предузећа
и банака. Информације о висини планираних нето буџетских позајмица се могу наћи у оквиру закона о буџету
Републике или одлуци о буџету локалног нивоа власти,
на позицији „Издаци за набавку финансијске имовине (у
циљу спровођења јавних политика)“ у оквиру Рачуна
прихода и примања, расхода и издатака. У извештају о
извршењу Министарства финансија, извршење нето
буџетских позајмица исплаћених из буџета Републике у
оквиру консолидованог биланса, је ниже него у извештају
о извршењу буџета Републике; услед тога што се
позајмице из буџета Републике другим нивоима власти у
консолидованом билансу не приказују као буџетске
позајмице, већ су обухваћене на другим позицијама.
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18. ШТА ЈЕ ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Фискална политика су све одлуке државе колико ће и
на шта трошити, и како ће скупљати новац за то; као у
породици када тата и мама доносе одлуке о трошењу
новца и томе како ће га прикупити.

Фискална политика су све одлуке или радње које
спроводи Влада, аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе у погледу јавних прихода и расхода
(као и примања и издатака), а у циљу утицања на
привредна кретања и остваривање циљева фискалне
политике.

Фискална политика може бити експанзивна и рестриктивна. Експанзивна у ужем значењу подразумева повећање
јавних расхода и/или смањење пореских оптерећења, а
рестриктивна подразумева смањење расхода и/или
повећање намета привреди и грађанима. Такође, према
Закону о буџетском систему антициклична фискална
политика подразумева да је фискални дефицит већи од
циљног у годинама када је стопа раста бруто домаћег
производа мања од потенцијалне, док у годинама када је
стопа раста БДП-а већа од потенцијалне, фискални
дефицит је мањи од циљног или се остварује суфицит.
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19. ШТА СУ ФИСКАЛНИ РИЗИЦИ?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Фискални ризици су ситуације које могу довести до
великог пада прихода и раста расхода. Као у породици
када би неко остао без посла, па се смањили приходи
породице, или се десила нека штета на кући.

Фискални ризици представљају догађаје који могу утицати
на смањење прихода, повећање расхода, и повећање
дефицита (или смањење суфицита) као и на имовину и
дуг државе, а све у односу на оно што је планирано
буџетом и Фискалном стратегијом.

Једна од улога Фискалног савета је да процењује
фискалне ризике, док у оквиру Министарства финансија
постоји Сектор за праћење фискалних ризика. У циљу
праћења фискалних ризика Министарство финансија има
Јединствену методологију за праћење фискалних ризика
која анализира 1) ризике пословања јавних предузећа;
2) ризике извршења надлежности јединица локалне
самоуправе; 3) фискалне ризика по основу судских
поступака; 4) ризике елементарних непогода. Фискални
ризици се детаљно анализирају у оквиру Фискалне
стратегије, а мишљење на њу даје Фискални савет. Она
представља значајан извор информација о фискалним
ризицима, поред самог Извештаја о фискалним ризицима.
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20. ШТА ЈЕ БУЏЕТСКИ СИСТЕМ?

МАЛА МАТУРА

Буџетски систем су правила по којима функционише
буџет државе, као када тата и мама поставе правила у
породици о прављењу, трошењу и сабирању породичног
буџета.

ГРАЂАНИН

Буџетски систем чине буџет Републике Србије, буџети
локалне власти и финансијски планови организација за
обавезно социјално осигурање. Буџетски систем
обезбеђује свеобухватне, релевантне и поуздане
информације о раду Владе.

НОВИНАР

Буџетски систем представља заједнички правни оквир
који се дефинише Законом о буџетском систему, а по
коме се припремају поменути буџети и којим је уређена
заједничка буџетска класификација – па су приходи и
расходи Републике, локалног нивоа власти и фондова
ОСО упоредиви и погодни за поређење, буџетску
контролу и ревизију и пренос статистичких извештаја и
података са једног нивоа буџета на други. Пример
правила које поставља буџетски систем јесте заједничка
класификација буџетских прихода и расхода, па се
расходи на зараде у буџетима свих нивоа власти код
корисника средстава означавају класификацијом 411.
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21. ШТА ЈЕ БУЏЕТ?

Буџет је план прихода и расхода у држави. Као када тата
и мама планирају како да у наредних годину дана
зараде и потроше новац у оквиру породице.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Републички буџет је закон којим се процењују годишњи
приходи и расходи, и који усваја Народна скупштина на
предлог Владе Републике Србије; Попут Републичког
буџета постоје и буџети локалних власти и њих на
предлог локалне извршне власти усваја скупштина
аутономне покрајине или града или општине.

Поред наведеног, буџет се састоји од два рачуна:
1) рачуна прихода и примања и расхода и издатака у
оквиру кога се између осталог могу видети приходи и
примања, расходи и издаци, као и то колики је укупан
фискални суфицит или дефицит; 2) рачун финансирања
у оквиру кога се може видети како се дефицит
финансира или суфицит употребљава. Главни извор
података за анализу буџета је закон о буџету Републике
Србије који се доноси за одређену годину, или одлука о
буџету локалног нивоа власти. Поред тога, извор о
извештавању и писању о буџету је оцена предлога
закона о буџету коју припрема Фискални савет.
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22. ШТА ЈЕ РАЧУН ПРИХОДА И
ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Рачун прихода и примања, расхода и издатака је преглед
укупних прихода и трошкова које ће држава имати у
наредних годину дана, и показује да ли ће трошити више
или мање од онога што приходује.

Рачун прихода и примања, расхода и издатака је део
општег дела буџета где су приказани укупни приходи и
примања, укупни расходи и издаци (обе позиције без
посматрања финансијске имовине), као и укупан
фискални суфицит или дефицит.
У оквиру њега су приказани приходи и примања и
расходи и издаци буџета Републике или локалне власти;
чијим се поређењем тј. рачунском операцијом
одузимања види да ли постоји буџетски суфицит или
дефицит. Када се на тај износ додају издаци везани за
спровођење јавних политика – за отплату главнице
(активиране гаранције) и набавку нефинансијске
имовине (нето буџетске позајмице) долази се до укупног
фискалног суфицита или дефицита. У случају буџета
Републике Србије пракса је да постоји буџетски дефицит, који у збиру са активираним гаранцијама и нето
буџетским позајмицама чини укупан фискални дефицит
буџета Републике. То је износ недостајућих средстава у
буџету Републике који се мора финансирати.
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23. ШТА ЈЕ РАЧУН ФИНАНСИРАЊА?

Рачун финансирања показује како ће држава финансирати мањак новца који постоји у државном буџету, или
како ће уложити вишак новца ако га буде у буџету.
МАЛА МАТУРА

Рачун финансирања је део општег дела буџета где се
приказује на који начин се финансира укупан фискални
дефицит, или како се употребљава укупан фискални
суфицит уколико постоји.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Позиције у оквиру рачуна финансирања су: 1) Примања
од задуживања (држава позајмљује новац или емитује
хартије од вредности) и продаја финансијске имовине
(приватизација или наплата кредита које је држава дала
некоме), и то су средства која се сливају у буџет; 2)
Издаци за отплату главнице (враћање главнице по
основу раније узетих кредита или емитованих хартија од
вредности) и набавку финансијске имовине (нпр.
куповину комерцијалних хартија од вредности) и то су
средства која се одливају из буџета. У случају буџета
Републике Србије пракса је да постоји укупни фискални
дефицит који ће се финансирати кроз ново задуживање,
које је веће него што је враћање претходних задуживања,
и то се види кроз позицију нето финансирања која је
позитивна у оквиру рачуна финансирања.
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24. КО СУ КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА?
Корисници буџетских средства су сви они који троше
буџетска средства, као у породици сви који троше
средства из укупног породичног буџета.
МАЛА МАТУРА

Корисници буџетских средстава су директни и индиректни
корисници буџета Републике и буџета локалне власти.

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Директни корисници буџетских средстава су органи и
организације Републике Србије, односно органи и службе
локалне власти. У Закону о буџету за 2021. годину
постојало је укупно 60 директних корисника попут
Народне скупштине Републике Србије, Председника до
Комисије за контролу државне помоћи. Индиректни
корисници буџетских средстава јесу: правосудни органи,
месне заједнице; установе основане од стране Републике
Србије и локалне власти, над којима оснивач, преко
директних корисника буџетских средстава врши
управљање и финансирање. Поред корисника буџетских
средстава требало би разликовати и кориснике јавних
средстава који поред поменутих директних и индиректних
корисника чине и кориснике средстава организација за
обавезно социјално осигурање, Народна банка Србије
као и правна лица која дефинише Закон о буџетском
систему.
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25. КАКО СЕ УСВАЈА БУЏЕТ?

Буџет се усваја тако што Влада Републике Србије
предложи план трошкова и прихода за наредну годину,
а Народна скупштина гласа да ли ће га прихватити.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Буџет Републике Србије предлаже Влада Републике
Србије у виду предлога закона, а након што га у складу са
Законом о буџетском систему припреми. Народна
скупштина га усваја већином гласова. На нивоу локалне
власти доноси се у форми одлуке о буџету, на предлог
извршног органа власти.
Процес доношења буџета започиње 15. фебруара када би
министар финансија требало да достави прве инструкције
буџетским корисницима; а завршава се према буџетском
календару најкасније до 15. децембра (одлука о буџету
локалног нивоа власти до 20. децембра). Доношење
закона или одлуке о буџету представља крај процеса који
траје током године; и праћење самог краја процеса
доношења буџета је праћење последњег чина доношења
закона како ће се јавна средства прикупљати и трошити.
Уз предлог закона о буџету доставља се и претходно
припремљена Фискална стратегија; као и предлози
одлука о давању сагласности на финансијске планове
организације за обавезно социјално осигурање и
финансијски планови организација за обавезно
социјално осигурање

25

26. ШТА ЈЕ ПРИВРЕМЕНО
ФИНАНСИРАЊЕ?
Привремено финансирање је ситуација када се на време
не донесе буџет, као када се тата и мама не договоре о
кућном буџету за следећу годину.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Привремено финансирање се спроводи у случају када
Народна скупштина, или скупштина локалног нивоа
власти, не донесе буџет у року утврђеном буџетским
календаром. Врши се најдуже у времену од прва три
месеца фискалне године.

Привремено финансирање се врши до износа од највише
једне четвртине износа планираних расхода и издатака у
буџету од претходне фискалне године, изузев за исплату
расхода пензијског и инвалидског осигурања, које се врши
до нивоа извршених расхода у задњем кварталу претходне године. Одлуку о привременом финансирању доноси
Влада када је реч о Републичком буџету, и даје сагласност
на одлуку о привременом финансијском плану организација ОСО; док на локалу то врши извршни орган локалне
власти. По истеку привременог финансирања плаћене и
преузете обавезе у том периоду, у складу са актом о
привременом финансирању, укључују се у буџет или план
организација ОСО за текућу годину. Период привременог
финансирања може се продужити за још три месеца, ако
се буџет не донесе ни до 15. марта текуће буџетске
године, тако да укупно траје шест месеци.
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27. ШТА ЈЕ ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Фискална стратегија је документ у коме држава анализира
и планира економију за наредне 3 године. Као када
породица планира шта ће се дешавати у будућности са
стварима везаним за породични буџет.

Фискална стратегија је документ који Влада подноси
Народној скупштини. У њој се наводе циљеви фискалне
политике Владе и даје оцена одрживости фискалне
политике. Фискална стратегија се припрема за наредну
буџетску годину са пројекцијама за две наредне.

Фискална стратегија представља значајан извор информација у погледу пројекција и предвиђања економског
окружења у земљи и иностранству. Нацрт Фискалне
стратегије припрема министар и подноси Влади ради
разматрања до 15. априла, пре него што се овај нацрт
достави Фискалном савету до 30. априла, а који има рок
до 15. маја да изнесе своје мишљење. Са прибављеним
мишљењем Фискалног савета, министар припрема
предлог Фискалне стратегије. Закон о буџетском систему
дефинише да ако нека препорука Фискалног савета није
ушла у Фискалну стратегију, то се обавезно констатује и
наводе се разлози за такву одлуку, а достављено
мишљење Фискалног савета у целини се прилаже уз
Фискалну стратегију.
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28. ШТА СУ ФИСКАЛНА ПРАВИЛА?

Фискална правила су ограничења које би држава требало
да поштује како не би имала проблема са буџетом у
будућности.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Фискална правила представљају постављање
ограничења у вођењу фискалне политике, како би се
ојачала буџетска дисциплина, побољшала координација
између различитих нивоа власти и смањила несигурност
када је у питању будућа фискална политика.

Фискална правила се односе на општи ниво државе и она
могу бити општа и посебна. Општим фискалним
правилима одређује се циљни средњорочни фискални
дефицит који не сме да пређе 1%; као и максимални
однос дуга према БДП-у без реституције од 45%. Посебна
фискална правила обезбеђују да се смањи фискални
дефицит у односу на БДП, највећим делом остваривањем
преко смањења текућих јавних расхода. Циљ је да се
промени структура јавне потрошње у правцу смањења
текућих расхода и повећања јавних инвестиција. Посебна
фискална правила одређују кретање плата и пензија, као
и начин обухвата јавне инвестиције при рачунању фискалног дефицита и јавних расхода и издатака почев од 2011.
године. Кроз правила се тежи да учешће плата општег
нивоа државе у БДП-у износи до 7%, односно учешће
пензија до 11%.
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29. ШТА СУ ФИСКАЛНА ПРАВИЛА ЗА
ЛОКАЛНУ ВЛАСТ?
Фискална правила су ограничења која би требало да
поштују општине, градови и покрајине када праве буџет
за наредну годину.
МАЛА МАТУРА

Фискална правила за локалну власт се односе на то да
фискални дефицит локалне власти може настати само
као резултат јавних инвестиција, и да не може бити
већи од 10% прихода у тој години.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Извршни орган локалне власти може да поднесе захтев
Министарству за одобрење за прекорачење фискалног
дефицита само ако је то резултат реализације јавних
инвестиција. Захтев за прекорачењем се подноси
Министарству најкасније до 1. маја текуће године, за
наредну буџетску годину. Министарство је дужно да
најкасније до 30. јуна одговори локалним властима на
захтев уз одговарајуће образложење. Ако локална
власт прекорачи лимит за дефицит у одређеној години,
без одобрења Министарства, министар обуставља
пренос трансферних средстава из буџета Републике
Србије, односно део пореза на зараде и порез на добит
предузећа у наредној буџетској години који припада
локалној власти и то за износ колико је износило
прекорачење.
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30. ШТА ЈЕ БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР?

То је распоред активности у припреми и доношењу
буџета, као када породица одреди датуме о планирању
кућног буџета за следећу годину.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Буџетски календар представља временски распоред
активности за припрему и доношење буџета и
финансијских планова организација за обавезно
социјално осигурање. Процес припреме и усвајања буџета
би требало да почне 15. фебруара, а да се заврши 15.
децембра усвајањем Закона о буџету.

Неки од кључних датума су 15. април када министар
финансија у сарадњи са министарствима и институцијама
надлежним за економску политику и привредни систем
доставља Влади на претходно разматрање Фискалну
стратегију. Министар финансија 15. октобара доставља
Влади нацрт закона о буџету Републике Србије, нацрте
одлука о давању сагласности на финансијске планове
организације ОСО; 1. новембра Влада усваја предлог
закона о буџету Републике Србије и представља га
Народној скупштини, заједно са предлозима одлуке о
давању сагласности на финансијске планове организација
ОСО. Буџетски календар доношења буџета локалног
нивоа власти је нешто једноставнији, и ближе је
описан у Закону о буџетском систему.
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31. ШТА ЈЕ АПРОПРИЈАЦИЈА?

МАЛА МАТУРА

Апропријација је износ који породица планира да
потроши током године за одређену намену попут
куповине новог телевизора, џепарца за децу или
одласка на летовање.

Апропријација представља износ новца који је кроз
Закон о буџету или Одлуку о буџету дозвољен Влади
или локалној власти за трошење у одређене намене.
Апропријацију троше буџетски корисници.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Закон о буџетском систему препознаје сталну
апропријацију којом се утврђују средства за отплату
дуга и дате гаранције. Квота је ограничење у потрошњи
апропријације за одређени период. У посебном делу
буџета Републике или буџета локалних нивоа власти
апропријације по корисницима се могу посматрати по
томе ком програму, функцији и економској класификацији
припадају. У оквиру апропријације која је додељена
може се десити да ће расподела њених средства бити
накнадно утврђена одлуком извршног органа власти и
тада тај документ представља извор за информисање
о расподели средстава.
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32. ШТА ЈЕ ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

То је новац који се оставља за непланиране трошкове, као
када тата и мама оставе са стране новац који ће им
требати ако поскупљају намирнице или је потребно на
летовање потрошити више новца.

Део планираних прихода не распоређује се унапред, већ
се стављају као текућа буџетска резерва. Новац текуће
буџетске резерве користи се за непланиране сврхе за које
нису утврђене апропријације (износ новца) или за сврхе
за које се у току године покаже да апропријације (износ
новца) нису довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4%
укупних планираних прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о
употреби текуће буџетске резерве доноси Влада
Републике Србије или надлежни орган локалне власти и
распоређују се током године директним буџетским
корисницима. Средства текуће резерве буџета Републике
Србије могу се користити и за извршавање обавеза
буџета локалне власти услед смањеног обима прихода
буџета локалне власти и других разлога које није било
могуће предвидети у поступку припреме и доношења
буџета, а који могу довести до угрожавања текуће
ликвидности буџета локалне власти.

32

33. ШТА ЈЕ СТАЛНА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

То је новац који се оставља за отклањање последица
ванредних околности, као када тата и мама оставе са
стране новац који ће им требати ако се деси нешто лоше
попут пожара или поплаве у кући.

Део планираних прихода не распоређује се унапред, већ
се стављају као стална буџетска резерва. Стална буџетска
резервација користи се за финансирање расхода и издатака Републике или локалног нивоа власти у отклањању
последица природних непогода и ванредних околности.

Стална буџетска резервација опредељује се највише до
0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби
текуће буџетске резерве доноси Влада Републике Србије
или надлежни орган локалне власти. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се
Народној скупштини или скупштини локалног нивоа власти уз завршни рачун буџета. Стална буџетска резерва се
користи за ванредне околности као што су земљотрес,
поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град,
животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и
друге елементарне непогоде, односно друге ванредне
догађаје, који могу угрозити живот и здравље људи или
проузроковати штету већих размера.
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34. ШТА ЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА?

МАЛА МАТУРА

Ребаланс буџета је ситуација попут оне када тата и мама
мењају план како ће зарадити и потрошити новац до краја
године јер нису добро планирали на крају прошле године
или су се десиле непредвиђене ствари.

ГРАЂАНИН

Ребаланс буџета је измена претходно донетог закона о
буџету, или одлуке о буџету када говоримо о локалном
нивоу власти. Одвија се по истој процедури као и доношење претходног документа уз исту улогу Владе Републике
Србије, Народне Скупштине и Фискалног савета.

НОВИНАР

Ребаланс буџета је сигнал који говори да приходи и
расходи нису добро планирани и да су претпоставке на
основу којих су претходни буџет или претходни ребаланс
направљени биле нереалне и погрешно постављене. На
локалном нивоу власти, чести ребаланси одлука о буџету
могу указивати и на недостатак капацитета буџетске
администрације у припреми предлога одлуке о буџету.
Приликом анализе ребаланса буџета или одлуке о буџету
посебно је битно ставити фокус на нове претпоставке на
којима се ребаланс захтева, и да ли су оне реалне и
оствариве за разлику од претходних. Разлози за доношење ребаланса буџета могу бити и тешко предвидиве
ситуације и шокови на економским тржиштима какви су
Светска економска криза или криза изазвана пандемијом
КОВИД-19 вируса.
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35. ШТА ЈЕ ЗАВРШНИ РАЧУН?

Завршни рачун је извештај о трошењу новца у претходној
години, као када тата и мама сведу рачун шта су зарадили
и потрошили у оквиру кућног буџета претходне године.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Завршни рачун је финансијски извештај о извршењу
буџета за претходну годину, и на различитим нивоима
власти се доноси у различитој форми. Завршни рачун
представља извештај о приходима и расходима из
претходне године који су се стварно десили, и његовим
поређењем са Законом о буџету долази се до разлика
између планираног и извршеног.

Завршни рачун буџета Републике се усваја у форми
закона који припрема и предлаже Влада, а разматра га
Народна Скупштина. Мишљење на завршни рачун за
одређену годину даје Државна ревизорска институција.
На локалном нивоу власти, као и код фондова ОСО
завршни рачун се усваја у форми одлуке, а усвајају га
скупштина локалног нивоа власти или управни одбори
фондова ОСО. Свеукупни документ који је извор података
за извршење буџета општег нивоа државе без јавних
предузећа Коридори Србије и Путеви Србије је
консолидовани извештај Републике Србије, и њега по
Закону о буџетском систему Влада представља Народној
скупштини ради информисања.
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36. ШТА ЈЕ ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ?

Грађански буџет је оно што би требало свакоме, па и
деци, да поједностави разумевање прикупљања и
трошења заједничког новца у држави или граду.
МАЛА МАТУРА

Грађански буџет је начин да се појмови, приходи,
расходи, и процедуре Републике или локалног нивоа
власти представе на јасан и разумљив начин грађанима
који су и једини власници буџета.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Грађански буџет представља важан извор информација
и корисних графичких приказа које новинари могу
користити у припреми вести везаних за буџет. Осим тога,
требало би нагласити да грађански буџет може бити и
средство манипулације грађана о јавним финансијама,
јер је усмерен ка широком аудиторијуму па се у оквиру
њега нека основна начела разумевања јавних
финансија занемарују или злоупотребљавају.

36

37. ШТА ЈЕ ДРЖАВНА ГАРАНЦИЈА?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Државна гаранција је обећање да ће држава вратити дуг
неког дела државе, уколико он то сам не учини. Као када
тата и мама гарантују да ће вратити новац који је неко од
чланова породице позајмио, ако тај члан породице не
врати сам тај новац.

Државна гаранција је инструмент осигурања којим
Република Србија гарантује испуњење неке обавезе. Када
да гаранцију на кредит неког јавног предузећа уколико оно
није способно да врати тај кредит, гаранција се активира и
исплаћује се дуг из буџета Републике.

Информација о износу процењених нових гаранција које
ће издати Република Србија током буџетске године се
може наћи у општем делу Закона о буџету Републике за
одређену годину, и то на позицији ,,Издаци за отплату
главнице (у циљу спровођења јавних политика)”. Према
Закону о јавном дугу, гаранције представљају део јавног
дуга Републике. Гаранција се локалном нивоу власти или
правном лицу издаје на предлог Министарства финансија,
а Влада утврђује основу за давање гаранција. Министарство финансија учествује од почетка поступка на свим
преговорима о задуживању локалних власти и правних
лица када се тражи гаранција Републике, и доставља
Влади извештај са преговора; са нацртом уговора о
кредиту и текстом гаранције коју даје
Република.
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38. ШТА ЈЕ ЛИНИЈСКИ БУЏЕТ?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Линијски буџет је када тата и мама приликом планирања
буџета породице за наредну годину наведу колико ће
бити потрошено за плаћање струје, колико за куповину
хране, колико за гориво за аутомобил, и тако даље по
врстама расхода.

Линијски буџет је начин приказивања расхода по врстама
трошкова, тј. приказивања расхода по економској
класификацији (плате, услуге по уговору, трошкови
путовања, итд).

Линијски исказан буџет је погодан за контролу трошења,
јер буџетски корисник приликом буџетирања средстава
планира колико новца ће потрошити на одређену врсту
трошка и према томе се прати да ли је целокупан износ
извршен и ако јесте онда се то сматра успешним. Овакав
вид буџетирања је тешко довести у спрегу са дугорочним
циљевима које има Република, покрајине или јединице
локалне самоуправе; и да ли расходи како су планирани
и како се извршавају доприносе остварењу циљева који
постоје и да ли су усклађени са потребама грађана.
Једини начин у оквиру линијски оријентисаног буџета на
који се може посматрати како трошкови утичу на
функционисање државе и друштва јесте преко
функционалне класификације.
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39. ШТА ЈЕ ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ?

МАЛА МАТУРА

Програмски буџет је када тата и мама приликом планирања буџета породице наведу колико ће бити потрошено за
школовање, за унапређење квалитета становања, за
безбедност породице, итд. по циљевима које породица
има због потреба родитеља, деце и деке и баке.

Програмски исказан буџет представља расходе буџета
који су исказани кроз програме, програмске активности и
пројекте у оквиру сектора у којима различити нивои
државе делују.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Програмски начин буџетирања за разлику од линијског
клaсификуje рaсхoдe и издатке прeмa уже дефинисаним
нaдлeжнoстимa и мерама кoрисникa буџета. Прикaзуje у
кoje конкретне сврхe сe срeдствa трoшe; нa кojи нaчин je
тaквa пoтрoшњa пoвeзaнa сa средњорочним циљeвимa
државе; кaкви рeзултaти сe oствaруjу. Утврђени сектори у
кojимa делују различити нивои власти представљају
oснову зa планирање и управљање секторским политикама и буџетом, као и oквир зa утврђивaњe стрaтeшких
приoритeтa и циљeвa Влaдe. Програмски начин буџетирања је захтевнији и тражи веће капацитете државне
управе да би се измерио учинак пoтрoшње јер је потребно да се утврде програми и циљеви онога ко користи
буџет, да се направе показатељи и да се они мере, прате
и да се извештава о њима, као и да се вреднује ефекат
спровођења одређене јавне политике.
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40. ШТА СУ ПРОГРАМ, ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТ?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Када је циљ породице да деца похађају факултет, тада
мама и тата праве буџет у ком је један од програма високо
образовање. У оквиру тог програма породица
расподељује новац за активности и пројекте који
доприносе томе да деца студирају.

Програм је скуп мера које корисници буџетских средстава
спроводе у складу са својим кључним надлежностима и
утврђеним средњорочним циљевима. Састоји се од
програмских активности и/или пројеката. Програм се
утврђује и спроводи од стране једног или више корисника
буџетских средстава и није временски ограничен.

Када се примењује програмско буџетирање, програми су
на вишем хијерархијском нивоу, a на нижем су прoгрaмскe
aктивнoсти и прojeкти који им припадају. Прoгрaмскa
aктивнoст je тeкућa и континуирана дeлaтнoст корисника
буџета чијим спровођењем сe постижу циљeви кojи
дoпринoсe достизању циљева прoгрaмa. Прojeкaт jе
временски ограничен пoслoвни пoдухвaт корисника буџета,
са јасно дефинисаним исходом, односно променом која се
жели постићи, потребним ресурсима и управљачком
структуром. Циљеви прoгрaмa се желе oствaрити у срeдњeм рoку (3–5 година). У прoгрaмском буџету aкцeнaт је
нa учинку активности финaнсирaних из буџeтa.
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41. ШТА ЈЕ БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Буџетска инспекција представља проверу да ли су
средства из буџета потрошена на предвиђен начин, као
када тата или мама проверавају да ли је новац који су
дали деци потрошен на оно за шта су га добили.

Функција буџетске инспекције је инспекцијска контрола
примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава
корисника буџетских средстава, организација, предузећа,
правних лица и других субјеката који троше буџетски
новац.

Буџетску инспекцију обавља Министарство финансија и то
над свим корисницима буџетских средстава, док на нивоу
покрајина и јединица локалне самоуправе то чине службе
које оснивају надлежни органи тог нивоа власти. Буџетска
инспекција или служба након спроведене инспекцијске
контроле саставља записник о инспекцијској контроли и
прво предлаже мере за отклањање констатованих незаконитости и неправилности, а касније налаже мере ако их
буџетски корисник није исправио. Извор информација о
раду буџетске инспекције је Министарство финансија, на
чијем сајту се објављује програм рада и извештај о раду
буџетске инспекције за одређену годину. Министар
доставља годишњи извештај о раду буџетске инспекције
Влади, која га подноси Народној скупштини до 31. марта
текуће за претходну буџетску годину.
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42. ШТА СУ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ?

Капитални пројекти су изградња аутопута, реновирање
хидроелектране или изградња фабрике за пречишћавање
воде у неком граду.
МАЛА МАТУРА

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног
одржавања зграда и грађевинске инфраструктуре од
интереса за Републику Србију, покрајине и градове и
општине.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Новац који се улаже у капиталне пројекте подразумева и
услуге пројектног планирања које су саставни део
пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и
пројекте који подразумевају улагања у опрему, машине и
другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног
интереса. У поступку предлагања средњорочних
приоритета јавних инвестиција, односно у поступку
припреме буџета локалне власти, буџетски корисници су
обавезни да у роковима предвиђеним буџетским
календаром; Министарству финансија, или локалном
органу управе надлежном за финансије, доставе предлоге
капиталних пројеката. Након чега се то оцењује,
одобрава, прати спровођење и извештавање о
реализацији капиталних пројеката. Такође постоји база
капиталних пројеката коју ближе дефинише и њоме
управља Министарство финансија.
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43. ШТА ЈЕ КАПИТАЛНИ БУЏЕТ?

Капитални буџет је план трошења новца на капиталне
пројекте као што су изградња аутопута, нове школске
зграде или новог базена.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Капитални буџет представља план издатака за
капиталне пројекте који припремају буџетски корисници
на период од три године, тј. годину за коју се буџет
доноси и наредне две.

У општем делу предлога или Закона о буџету Републике
за одређену годину се може пронаћи преглед капиталних
издатака из којих се финансирају капитални пројекти.
Капитални издаци су поређани по буџетским корисницима, приказани су њихови износи за годину на коју се
буџет односи и за наредне две. Такође, јасно су
представљени пројекат и програм коме капитални
издаци припадају.
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44. ШТА ЈЕ КОНСОЛИДАЦИЈА И
КОНСОЛИДОВАНИ БУЏЕТ?

МАЛА МАТУРА

Консолидација се ради како би се у обрачунима избегло
двоструко рачунање. На пример, ако тата и мама старијем детету
дају 100 динара за слаткише и оно то подели са млађим братом
или сестром који их потроши такође на слаткише, не може се
рећи да се на нивоу породице потрошило 150 динара на
слаткише, већ су консолидовани трошкови на слаткише 100
динара.

Консолидовани буџет, приходи или расходи јесу они из којих су
искључени међусобни трансфери. То је посебно битно када се
посматрају нивои државе, па се након консолидације могу
посматрати приходи, расходи и резултат на исправан начин.

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Консолидовани подаци се могу пронаћи у табелама које
објављује Министарство финансија. Ти подаци, извештаји и
табеле се могу пронаћи на сајту, у делу документа, макроекономски подаци. Табеле 3. и 4. су посебно значајне за анализу јер је и
табеларно означено шта одређени ниво државе подразумева, па
је корисно у циљу разумевања нивоа државе. Од посебног
значаја су категорије нето трансфери, резултат и примарни
резултат. У оквиру категорије нето трансфери се може сазнати за
одређени ниво државе да ли је више примио или другом нивоу
државе проследио новца. У консолидованим табелама најједноставније је сагледати какав је резултат фондова ОСО и колико се
средстава ка њима трансферише како би функционисали. Категорија примарни резултат је израчуната тако што су из укупних
прихода искључени приходи по основу камата, а из укупних
расхода искључени расходи за камате.
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45. ШТА ЈЕ ЈАВНИ ДУГ?

Јавни дуг је дуг државе; као што је породични дуг све
оно што породица дугује јер је претходно позајмљивала
новац.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Јавни дуг представља збир директног задуживања када
се Република задужује како би надоместила недовољно
средстава за планиране расходе; и индиректног
задуживања када Република даје гаранције на
задуживање локалне власти или правног лица да ће она
платити обавезе у њихово име ако они то не могу да
учине.

Највећи део јавног дуга представља јавни дуг
Републике. Такође, потребно је разликовати Јавни дуг
Републике који представља збир директног задуживања
и издатих гаранција и који је дефинисан Законом о
јавном дугу; и Јавни дуг општег нивоа државе који
представља збир директног задуживања и издатих
гаранција свих нивоа државе и који је дефинисан
Законом о буџетском систему.
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46. ШТА ЈЕ ЗАКОН О ЈАВНОМ ДУГУ?

Закон о јавном дугу дефинише како се држава и њени
делову задужују, као и ко је одговоран да прати и
спроводи позајмљивање новца.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Законом о јавном дугу уређују се услови, начин и
поступак задуживања Републике Србије, аутономних
покрајина, организација обавезног социјалног осигурања),
као и јавних предузећа и других правних лица, чији је
оснивач Република. Такође, овај закон дефинише давање
гаранција Републике Србије, начин и поступак управљања јавним дугом и вођење евиденције о јавном дугу.

Закон о јавном дугу је основни извор дефиниција појмова
уско везаних за задуживање. Закон је донет 2005. године,
и на снази је уз измене и допуне које су накнадно
унешене. Законом се предвиђа како се нивои власти
задужују, а њиме је и дефинисан правни оквир рада
Управе за јавни дуг.
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47. ШТА ЈЕ КАМАТА?

Када тата и мама позајме 1000 динара у банци, они поред
тих 1000 динара враћају банци још 50 динара зато што су
користили позајмљени новaц – тих 50 динара је камата.
МАЛА МАТУРА

Камата представља накнаду тј. цену која се плаћа за
коришћење позајмљених средстава. Камата изражена у
процентима представља номиналну каматну стопу по
којој држава позајмљује средства.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Tреба разликовати номиналну и реалну каматну стопу. До
висине реалне каматне стопе се долази тако што се
номинална коригује стопом инфлације. На пример ако је
номинална стопа 9%, а инфлација је износила 5%, реална
каматна стопа је приближно 4%. За јавне финансије је
битна висина каматне стопе по којој се држава задужује; и
она зависи од врсте кредита тј. задуживања; рока на који
се средства уступају; услова на тржишту; стопе
инфлације; кредитног рејтинга земље, итд. Износ отплате
камата и пратећих трошкова задуживања за одређену
годину може се пронаћи у Закону о буџету. Овај јавни
расход би требало разликовати од издатка за отплату
главнице кроз који се отплаћује главница кредита кроз
који се држава задужила.
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48. ШТА ЈЕ ЕУРИБОР?

То је каматна стопа по којој једна банка позајмљује новац
другој.
МАЛА МАТУРА

ЕУРИБОР (енг. EuroInterbankOfferedRate) представља
дневну просечну стопу по којој првокласне европске банке
нуде на зајам новчана средства једна другој. Ова
референтна каматна стопа се утврђује на европском
међубанкарском тржишту.

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

ЕУРИБОР се обрачунава дневно на међубанкарске
позајмице са роком од недељу дана, месец, три месеца и
годину дана. Банке у Србији код кредитирања за
позајмице у еврима, користе ЕУРИБОР као референтну
основну цену новца, на коју додају њихову профитну
маржу. Како се мења ЕУРИБОР мења се и каматна стопа
онога који се задужио, па је износ новца који враћа већи.
Слично ЕУРИБОРУ, постоји и ЛИБОР стопа (енгл. LondonInterbankOfferedRate) која представља дневну
референтну каматну стопу по којој банке једна другој
позајмљују новац на лондонском међубанкарском
тржишту. Пандан ЕУРИБОРУ и ЛИБОРУ у Републици
Србији је БЕЛИБОР (енг. BelgradeInterbankOfferedRate)
који је референтна каматна стопа по којима првокласне
српске банке међусобно нуде позајмице у динарима.
Банке у Србији БЕЛИБОР најчешће користе као основну
цену новца код кредитирања у динарима, на шта додају
профитну маржу.
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49. ШТА ЈЕ ЛИКВИДНОСТИ?

Ликвидност је ситуација када тата и мама успевају да све
рачуне плате на време, тако је и држава ликвидна када
плате, пензије и дечији додатак исплаћује на време.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Ликвидност је способност да се доспеле обавезе измире у
предвиђеном временском року. Републички буџет или
буџети локалних нивоа власти су ликвидни када обавезе
предвиђене буџетом извршавају по утврђеном плану.

Законом о буџетском систему је предвиђена могућност
задуживања због текуће ликвидности која подразумева
уговарање краткорочних кредита или емитовање
краткорочних хартија од вредности како би се превазишла
краткорочна неликвидност. Управа за трезор, која је део
Министарства финансија, је задужена за планирање
ликвидности буџета Републике; док на локалу ово ради
орган локалне управе задужен за финансије.
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50. ШТА ЈЕ КРЕДИТ?

Кредит је новац који тата и мама позајмљују из банке, и
који им враћају заједно са каматом. То исто ради и држава.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Кредит је споразум по коме се Република Србија, локални
нивои власти или правно лице задужују за одређени износ
новца и преузимају обавезу да тај новац врате уз плаћање
камате за тај износ. Узимање кредита је један од начина
којим се држава задужује.

Врло је битно под каквим се условима држава задужује.
То зависи од бројних фактора попут кретања светских
каматних стопа, дужине отплате кредита, тога да ли је
кредит део међудржавног споразума, итд. Оно што
најважније утиче на услове задуживања, пре свега
каматну стопу, је кредитни рејтинг који нека земља има.
Кредитни рејтинг показује способност државе да у
предвиђеном року врати кредит и испуни обавезе из
уговора о кредиту. Стање јавних финансија и задуженост
утичу на оцену кредитног рејтинга земље које додељују
специјализоване агенције за то, међу којима су
најпознатије: Moody's, Standard & Poor's и Fitch.
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51. ШТА СУ ПРОГРАМСКИ И
ПРОЈЕКТНИ ЗАЈАМ?

МАЛА МАТУРА

Програмски или пројектни зајам је кредит који држава
добија за тачно одређену намену. Као када тата и мама
од банке добију кредит који троше само на промену
врата и прозора у кући.

Програмски или пројектни зајам држава добија од неке
међународне финансијске организације или стране
владе за спровођење тачно одређеног програма или
пројекта.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Извор података о самом зајму тј. његовој висини и
условима под којима се држава задужила, али и
осталим члановима споразума је Закон о потврђивању
споразума о зајму који доноси Народна скупштина
Републике Србије. Такође, преглед програмских и
пројектних зајмова, као и износ до ког их Република
Србија може одобрити за одређену годину се може
пронаћи у Закону о буџету за одређену годину, и то у
члану број 3.
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52. ШТА ЈЕ ЗАДУЖИВАЊЕ?

Као и у случају породице, држава се задужује када су јој
расходи већи од прихода, или како би вратила старе
дугове.
МАЛА МАТУРА

Задуживање државе се одвија кроз узимање кредита или
емитовање државних хартија од вредности, све како би се
надоместио недостатак новца за текуће функционисање
државе или инвестирање.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Разлози због којих се држава задужује су: финансирање
буџетског дефицита или дефицита текуће ликвидности
буџета, због рефинансирања обавеза на основу јавног
дуга и за финансирање инвестиционих и програмских
пројеката. Такође, задуживање је и када Република Србија
издаје гаранције другим нивоима власти или правним
лицима. О дугорочном задуживању и питањима везаним
за гаранције одлучује Народна скупштина, док Влада
одлучује о емитовању дугорочних државних хартија од
вредности; и то за финансирање пројеката и износа
наведених у закону о буџету за одређену годину. Министар
финансија одлучује о узимању краткорочних кредита за
финансирање буџетског дефицита, текуће ликвидности и
за рефинансирање доспелих обавеза на основу јавног
дуга, као и о емитовању краткорочних државних хартија
од вредности. Задуживање се дефинише Законом
о јавном дугу.
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53. ШТА ЈЕ ЗАДУЖИВАЊЕ ЗБОГ
ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Држава се задужује због текуће ликвидности како би
превазишла то што привремено нема новца да плати
обавезе. Овако нешто раде и тата и мама у кућном
буџету када се задуже како би платили на пример
одлазак на море, па касније до краја године врате дуг.

Задуживање због текуће ликвидности подразумева
узимање краткорочних кредита или издавање
краткорочних хартија од вредности како би се на време
платиле обавезе које су пристигле и избегло кашњење
због временске неусклађености прихода и расхода.

Задуживање за финансирање текуће ликвидности јесте
узимање кредита, односно емитовање државних хартија
од вредности ради финансирања неусклађених кретања
у приходима и расходима буџета у току буџетских
година. Укупан дуг по основу задуживања због текуће
ликвидности се мора вратити до 31. децембра те године.
У току буџетске године, задуживање за финансирање
текућих ликвидности не сме прећи 5% од укупно
остварених прихода у претходној буџетској години.
Република и локални нивои власти се задужују због
текуће ликвидности.
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54. ШТА СУ ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ (ХОВ)?

МАЛА МАТУРА

Државне хартије од вредности су начин на који
држава позајмљује одређени износ новац, и који
после одређеног времена враћа. Поред тога држава
плаћа и камату.

Државне хартије од вредности јесу краткорочне и
дугорочне хартије од вредности које емитује
Република.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Oпште услове за емисију и продају државних хартија
од вредности када се први пут продају уређује Влада
Републике Србије. Државне хартије од вредности
емитују се у нематеријализованом облику. Извор
информација о емитованим државним хартијама од
вредности, аукцијама које су одржане, учешћу
држаних хартија од вредности у јавном дугу и дугу
опште државе је Управа за јавни дуг. Управа за јавни
дуг на месечном нивоу објављује извештај у виду
анализе јавног дуга и дуга опште државе. Поред тога,
ова институција доставља и све остале релевантне
информације везане за државне хартије од
вредности.
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55. ШТА СУ ДРЖАВНЕ ОБВЕЗНИЦЕ
(ЕВРООБВЕЗНИЦЕ)?
Државне обвезнице су начин на који држава позајмљује
новац на период дужи од две године, некад на овај начин
позајми новац који враћа тек за 20 година.
МАЛА МАТУРА

Државне обвезнице су дужничке хартије од вредности
које се емитују и продају на период дужи од две године,
и могу се емитовати на домаћем и страном тржишту.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Државне обвезнице које се емитују на страном тржишту
и у страној валути називају се еврообвезнице. Држава
Србија до 2021. године има емитоване еврообвезнице у
доларима и еврима. Преглед емитованих еврообвезница,
приноса на њих и самог проспекта који ближе описује
одређену емисију евробвезница се може наћи на сајту
Управе за јавни дуг.
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56. ШТА СУ ДРЖАВНИ ЗАПИСИ?

Државни записи су начин на који држава позајмљује
новац на период до једне или две године.
МАЛА МАТУРА

Државни записи су краткорочне државне хартије од
вредности.

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Државни записи се емитују на период до једне године
(три месеца или шест месеци) или до две године (53
недеље, 18 месеци или 24 месеца). Државни записи се
користе како би се финансирао буџет Републике.
Називају се још Трезорски записи, и представљају
нискоризичне хартије од вредности. Извор података о
информацијама везаним за државне записе попут тога
колика је стопа приноса оних коју су их купили је сајт
Управе за јавни дуг.
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57. КАКО СЕ ПРОДАЈУ ДРЖАВНЕ
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Државне хартије од вредности се продају тако што
државна институција задужена за продају обавести
купце да се оне продају, и купци се надмећу ко ће их
купити.

Државне хартије од вредности (записи и обвезнице)
емитује Република Србија, а продају се методом
аукција, кроз систем Аукцијске платформе трезора.
Аукције се обично организују два пута недељно радним
данима.

Јавни позив за аукцију се шаље овлашћеним
учесницима три дана пре аукције, а на дан пре аукције
мора бити регистрована код Централног регистра
хартија од вредности. Списак овлашћених учесника се
налази на сајту Управе за јавни дуг. Поред наведеног
требало би рећи да је улога Централног регистра
хартија од вредности тачно и сигурно евидентирање,
као и салдирање трансакција везаних за финансијске
инструменте међу којима су и државне хартије од
вредности.
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58. ШТА ЈЕ АНКЕТА О РАДНОЈ
СНАЗИ?
Анкетом о радној снази се сазнаје колико људи ради и
колико људи жели да ради, а не може да нађе посао.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Анкета о радној снази је истраживање које се редовно
спроводи и на основу кога се првенствено прикупљају
подаци о броју запослених, незапослених и неактивних
људи. На основну прикупљених података се
израчунавају стопе за поменуте контингенте радне
снаге, али и бројни други показатељи. Истраживање
спроводи Републички завод за статистику.

Методологија Анкете о радној снази је усклађена са
оним што препоручује Међународна организација рада
и Еуростат, па је тако у оквиру Еуростатове базе
података могућа упоредивост података тржишта рада у
Србији и другим земаљама у Европи. Приликом
посматрања базе података Анкете о радној снази у
Србији требало би бити опрезан у погледу
упоредивости серија података, што значи да уколико је
дошло до промене методологије и није урађено
прерачунавање претходних података на основу нове
методологије, подаци су временски неупоредиви.
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59. ШТА СУ АКТИВНОСТ И
НЕАКТИВНОСТ НА ТРЖИШТУ РАДА?
Активни људи на тржишту рада су они који раде или
траже посао, а неактивни су на пример ђаци и баке и
деке пензионери.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Активно становништво чине запослени и незапослени,
док неактивно становништво чине сви остали.
Неактивно становништво чине ученици, студенти,
пензионери, лица која обављају кућне послове, дакле
сви они који нису имали плаћен посао, а нису га
тражили. Стопа активности и неактивности се рачуна
као удео активних или неактивних људи у укупном
становништву старијем од 15 година.
Требало би приметити да у збиру стопа активности и
неактивности су 100%. Такође, потенцијално активно
становништво је битан појам услед све већих потреба
за новим људима на тржишту рада. Потенцијално
активно становништво чине људи који траже посао, али
нису у могућности да у року од две седмице почну да
раде, као и лица која су у могућности да одмах почну да
раде, али која активно не траже посао. У овај
контингент укључена су и тзв. обесхрабрена лица, тј.
лица која не траже посао зато што су уверена да га
не могу наћи, иако су у могућности да одмах почну
да раде уколико би им посао био понуђен.
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60. ШТА ЈЕ ЗАПОСЛЕНОСТ?

Према истраживању Анкете о радној снази тата и мама
су запослени ако раде на послу бар један сат и плаћени
су за то.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Запослени су према Анкети о радној снази (АРС) они
коју су у посматраној седмици када су анкетирани
радили најмање један сат неки плаћени посао (у новцу
или натури); као и лица која су имала запослење, али
која су у тој седмици била одсутна са посла. Стопа
запослености представља удео броја запослених у
укупном броју становника старијих од 15 година.

Запослени се према АРС-у деле на самозапослене,
запослене код послодавца и помажуће чланове
домаћинства. Треба приметити да Анкета о радној
снази као запослене рачуна и оне коју нису пријављени
званично да раде, тј. послодавац не уплаћује порезе и
доприносе у њихово име. Запослени се деле на
формално запослене (оне који имају уговор о раду) и
неформално запослене (оне који немају уговор о раду).
Приликом анализе података требало би искористити
потенцијале велике базе података које Анкета о радној
снази омогућава и анализирати стопу запослености
жена, младих, регионалне разлике, као и запосленост
према нивоу образовања.
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61. ШТА ЈЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТ?

Незапосленост је ситуација када тата или мама немају
посао, а траже га и одлазе на разговоре за посао.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Незапослени су према Анкети о радној снази они коју у
посматраној седмици нису обављали плаћен посао, а
тражили су га претходних месец дана и спремни су да
почну да раде у наредне две седмице. Стопа незапослености представља удео незапослених у броју
активних становника, тј. броју оних који раде или који
траже посао.

Требало би приметити да се сабирањем стопе
запослености и незапослености не добија збир 100%, јер
се стопе запослености и незапослености рачунају у
односу на различиту посматрану базу – стопа запослености као број запослених у односу на укупно становништво старије од 15 година, док стопа незапослености као
број незапослених у односу на активно становништво.
Такође, број незапослених из Анкете радне снаге не би
требало поредити са бројем незапослених пријављених
код Националне службе за запошљавање јер су то
неупоредиви извори који дефиницију незапослености
посматрају другачије; и један је административни извор
података, а други је анкета тј. истраживање.
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62. ШТА ЈЕ НЕЕТ СТОПА?

То је ситуација када брат или сестра нити иду у школу
или на факултет, нити раде.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

НЕЕТ стопа представља учешће лица старости од 15
до 24 године, у укупној популацији тог узраста, која нити
су запослена, нити су на школовању и обуци. Уз стопу
незапослености младих један је од кључних
показатеља положаја младих на тржишту рада.

Број младих који су у НЕЕТ положају указује да су
људски потенцијали тог броја младих људи
неискоришћени и да су ти млади људи не само у лошем
положају на тржишту рада већ је могуће и да су у веома
лошем социјалном положају. Подаци о броју младих у
НЕЕТ положају објављују се у Анкети о радној снази
коју Републички завод за статистику спроводи
квартално. НЕЕТ стопа је показатељ који је упоредив
међу земљама које спроводе Анкету о радној снази по
истој методологији и ова стопа може бити корисна при
праћењу ефеката економских политика које се креирају
у циљу унапређења положаја младих, као што је
програм Моја прва плата или локалне субвенције за
запошљавање и самозапошљавање младих.
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63. ШТА ЈЕ РЕГИСТРОВАНА
ЗАПОСЛЕНОСТ?
Тата и мама су регистровани запослени када фирма где
раде плаћа порез и доприносе за њихову плату у буџет.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Регистровани запослени су људи који уплаћују доприносе
обавезног социјалног осигурања, тј. за које фирме
уплаћују ове доприносе. Податке о броју регистрованих
запослених припрема Републички завод за статистику, а
на основу базе Централног регистра обавезног социјалног
осигурања (ЦРОСО) и базе Статистичког пословног
регистра.

Појам регистроване запослености се разликује од појма
запослености према дефиницији из Анкете о радној снази.
Очекивано је да Анкета о радној снази показује већи број
запослених јер обухвата и оне запослене за које се не
плаћају доприноси већ раде на ,,сиво”, као и помажуће
чланове домаћинства. Ове људе регистрована незапосленост не посматра као запослене, већ само строго оне
за које су уплаћени доприноси. Поред наведеног, два
основна извора података о стању на тржишту рада се
разликују и по методу прикупљања података, временском
периоду у ком се спроводе и периодици спровођења. Ова
два извора би требало комбиновати у извештавању и
анализирању стања на тржишту рада, али их не би
требало упоређивати једно наспрам другог услед
бројних методолошких разлика.
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64. ШТА ЈЕ НЕТО ЗАРАДА?

То је плата коју тата и мама приме на крају месеца на
рачун у банци.
МАЛА МАТУРА

Нето зарада је износ који се запосленом исплаћује по
одбитку пореза и доприноса које он сноси, а које у његово
име плаћа послодавац.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Запослени сноси плаћање пореза и доприноса који су
према закону приписани њему, и према важећем закону у
2021. години 10% пореза на доходак, 14% за доприносе
пензијско инвалидског осигурања, 5,15% доприносе за
здравствено осигурање и 0,75% доприносе за осигурање
од незапослености. Требало би разумети да готово увек
запослени и послодавац преговарају о нето плати тј. о
оном износу који ће запослени на крају сваког месеца
добити; међутим рачуноводствени обрачун полази од
бруто зараде или како се у пракси често каже бруто 1
зараде која се састоји од нето зараде и пореза и доприноса који падају на терет запосленог. Кроз пример се ово
може објаснити тиме да рачуновођа у фирми креће у
обрачун од бруто 1 зараде која износи 60.000 динара, и
порези и доприноси на терет запосленог би по важећем
закону у 2021. години износили 16.110 динара што
рачуновођа у име радника уплаћује држави, а остатак тј.
нето плату од 43.890 динара на рачун
запосленог у банци.

64

65. ШТА ЈЕ БРУТО ЗАРАДА?

То је износ колико фирма укупно плаћа што тата или
мама раде у тој фирми.
МАЛА МАТУРА

Бруто зарада или рачуноводственим језиком речено
бруто 2 зарада тј. укупан трошак плате, подразумева
поред нето зараде и укупне порезе и доприносе на зараду
који се плаћају држави.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

У рачуноводственој пракси разликују се термини бруто 1 и
бруто 2 зарада, док се у говору усталило да када се каже
бруто плата то се односи на бруто 2 тј. укупан трошак за
плату који има послодавац. Рачуновођа у фирми креће у
обрачун од бруто 1 зараде која износи на пример 60.000
динара, и порези и доприноси на терет запосленог би по
важећем закону у 2021. години износили 16.110 динара и
то фирма у име радника уплаћује држави, а остатак тј.
нето плату од 43.890 динара на рачун запосленог у банци.
Такође, рачуновођа обрачунава на основу бруто 1 зараде
и доприносе који падају на терет послодавца –11,5% за
доприносе пензијско инвалидског осигурања и 5,15%
доприносе за здравствено осигурање који износе у овом
примеру 9.990 динара. Када се сабере бруто 1 плата од
60.000 динара са доприносима које плаћа послодавац у
износу од 9.990 динара долази се до укупног трошка који
послодавац има за запосленог а то је
износ од 69.990 динара (бруто 2).
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66. ШТА ЈЕ МИНИМАЛНА ЗАРАДА?

То је најмања плата коју запослени може да добије.

МАЛА МАТУРА

Минимална плата је законски минимум који послодавац
може запосленом уплатити као нето плату за
стандардни учинак и време проведено на послу.
Минимална плата се утврђује сваке године.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Минимална цена рада утврђује се одлуком Социјалноекономског савета који чине представници синдиката,
послодаваца и Владе. Ако Социјално-економски савет
не донесе одлуку у року од 15 дана од дана почетка
преговора, одлуку о висини минималних цена рада
доноси Влада Републике Србије у року од 15 дана.
Минимална цена рада утврђује се најкасније до 15.
септембра текуће године, а примењује се од 1. јануара
наредне године. Минимална цена рада не може се
утврдити у нижем износу од минималне цене рада
утврђене за претходну годину.
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67. ШТА ЈЕ ПРОСЕЧНА ЗАРАДА?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Просечна зарада у граду или земљи се рачуна тако што
се саберу зараде свих запослених и поделе са бројем
запослених, као у породици ако мама има месечну плату
80.000 динара, а тата 70.000, просечна је 75.000 динара.

Просечна зарада се израчунава на основу износа
обрачунатих зарада за одређен месец који послодавци
доставе Пореској управи и броја запослених који је
изражен у пуном радном времену. Тако да у обрачун
просечне зараде у Републици Србији који објављује
Републички завод за статистику не улазе зараде које се
исплаћују на неформалан начин (,,на руке”) и на које се
не плаћају порези и доприноси.

Број запослених у пуном радном времену значи да се
запослени који ради 5 сати дневно, и запослени који ради
3 сата дневно рачунају еквивалентом пуног радног
времена као један запослени. У истраживању о зарадама
(у складу са Законом о раду и Законом о порезу на
доходак грађана) под зарадом се подразумевају све
исплате запосленима на које се плаћају порези и
доприноси. Зарадом се не сматрају накнаде по основу
уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана,
накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и
одлазак са посла, за време проведено на службеном путу
у земљи и иностранству, као ни остала примања за која
се не плаћају порези и доприноси.
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68. ШТА ЈЕ МЕДИЈАЛНА ЗАРАДА?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Ако поређамо особе од оне са највишом платом до оне са
најнижом, медијална плата је она коју има особа која је у
средини низа – половина има већу плату од њега, а
половина мању.

Медијална зарада је она зарада од које 50% запослених
зарађује више, а 50% мање. Медијална зарада се
израчунава тако што се све зараде посматрају у
опадајућем или растућем поретку, и она која је тачно на
пола низа представља медијалну.

Од када се од 2018. године објављују подаци о медијалној
заради у Републици Србији, она је значајно мања од
просечне зараде. Ово је последица тога да велики број
људи прима ниске зараде, па знатно више од 50%
запослених је испод просечне зараде. Такође, приликом
анализе просечних зарада требало би узети у разматрање и недостатке статистичких показатеља као што су
просек, модус и медијана. На пример, уколико у 5 општина са истим бројем запослених, просечна плата у четири
од пет износи 30.000 динара, а у петој је просечна плата
80.000 динара; просечна плата кад се посматра свих пет
износи 40.000 динара. Ово указује на искривљену слику,
па је потребно сагледати медијалну зараду, као и модалну зараду која представља најчешћи
износ зараде који запослени примају.
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69. ШТА ЈЕ МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА?

Монетарна политика су одлуке које доносе руководиоци
Народне банке Србије како се цене не би превише
мењале тј. биле стабилне.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Монетарна политика је једна од економских политика, и
њу спроводи Народна банка Србије. Основни циљ
монетарне политике јесте постизање и одржавање
стабилности цена. Овај циљ монетарне политике је
дефинисан и Законом о Народној банци Србије.

Како би остварила стабилности цена, Народна банка
Србије спроводи режим циљања инфлације и то
изражава нумерички. Циљ је да годишња процентуална
промена индекса потрошачких цена за период до краја
2023. године износи 3,0%, уз дозвољено одступање на
више или на ниже од 1,5 процента поена. Да би ово
постигла Народна банка Србије користи инструменте
монетарне политике, од којих је основни референтна
каматна стопа. Остали инструменти монетарне политике
имају помоћну улогу – доприносе утицају референтне
каматне стопе на тржиште, као и развоју финансијских
тржишта. Ти инструменти су: операције на отвореном
тржишту; обавезна резерва; кредитне и депозитне
олакшице (сталне олакшице); и интервенције на
девизном тржишту.
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70. ШТА ЈЕ РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА
СТОПА?
Референтна каматна стопа је основна каматна стопа на
основу које се формирају све друге каматне стопе.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Референтна каматна стопа је каматна стопа коју Народна
банка Србије (НБС) наплаћује од банака и плаћа банкама по
основу трансакција на новчаном тржишту. Референтну
каматну стопу утврђује Извршни одбор НБС. Она представља основни инструмент у вођењу монетарне политике.

НБС полази од тога да су у случају економије Србије
најважнији трансмисиони канали у вођењу монетарне
политике каматне стопе и канал девизног курса. Тако висина
референтне каматне стопе коју утврди Народна банка
Србије директно утиче на каматне стопе на тржишту новца
и, индиректно, на каматне стопе банака ка привреди и
грађанима. Смањење референтне стопе треба да наведе
пословне банке да смање каматне стопе на кредите
привреди и грађанима; јер им је принос мањи када новац
који имају пласирају у репо операције код НБС по смањеној
референтној каматној стопи. Обрнуто је када се референтна
стопа повећава. Промена референтне каматне стопе утиче
и на девизни курс, и њен раст доводи до тога да како је тада
улагање у динаре атрактивније долази до веће тражње за
динарима и апрецијације курса динара. Ипак, НБС наводи
да у пракси ефекти референтне стопе на девизни курс су
испреплетени деловањем бројних других фактора.
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71. ШТА ЈЕ НАРОДНА БАНКА
СРБИЈЕ?
Народна банка Србије (НБС) је институција која брине о
томе да цена чоколаде, пецива и других производа у
продавници буду стабилне тј. да се не мењају превише.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

НБС је самостална и независна јавна институција која
обавља функције утврђене Законом о Народној банци
Србије и другим законима, а за свој рад је одговорна
Народној скупштини Републике Србије. Основни циљ НБС је
постизање и очување ценовне стабилности. Поред тога, не
доводећи у питање остваривање ценовне стабилности,
Народна банка Србије доприноси очувању и јачању
стабилности финансијског система.

Органи Народне банке Србије су: 1) Извршни одбор; 2)
гувернер; 3) Савет гувернера. Извршни одбор чине гувернер
и вицегувернери Народне банке Србије које бира и
разрешава Народна скупштина Републике Србије. Поред
осталог, Извршни одбор утврђује референтну каматну стопу
и друге каматне стопе које НБС примењује у спровођењу
монетарне политике. Гувернер руководи пословањем
Народне банке Србије и организује њен рад. Савет
гувернера чине пет чланова, укључујући и председника, које
бира Народна скупштина на предлог одбора Народне
скупштине надлежног за послове финансија. Чланови
Савета бирају се на пет година, с правом поновног избора.
Савет доноси одлуке већином гласова од укупног броја
чланова.
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72. ШТА ЈЕ ДЕВИЗНИ КУРС?

МАЛА МАТУРА

Девизни курс показује колико динара је потребно дати за
куповину једног евра. Па када је курс на пример 117 динара
за један евро, то говори колико је динара потребно за
куповину једног евра.

Девизни курс је цена једне валуте изражена у другој валути. У
случају српског динара, то је цена динара изражена у
јединицама стране валуте.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Потребно је разликовати средњи и тржишни курс. Народна
банка Србије сваког радног дана, по правилу до 18 часова,
објављује званични средњи курс динара према евру, који се
примењује од 8 часова наредног радног дана. Тржишни курс
динара према евру представља тренутни курс на домаћем
међубанкарском тржишту који се котира између банака, а
одређује се на основу понуде и тражње за девизама. У односу
на средњи курс тржишни представља промењиву категорију
која се стално мења под утицајем понуде и тражње и одраз је
тренутног стања девизног тржишта. База са подацима о
вредностима средњег девизног курса се може пронаћи на
сајту НБС, и просечан девизни курс се на основу постојања
дневних података може упоређивати за дуже временске
периоде уколико је потребно. Банке или мењачнице
формирају своје курсне листе у оквиру којих се могу видети
продајни и куповни курсеви. Разлика између продајног и
куповног курса постоји како би онај ко размењује
валуте остварио маргину тј. зараду.
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73. ШТА ЈЕ РЕЖИМ ДЕВИЗНОГ
КУРСА?
Режим девизног курса је начин на који централна банка
управља девизним курсом, тј. опредељење да ли је курс
стално исти или се мења.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Режим девизног курса је систем управљања девизним
курсом од стране централне банке једне земље.
Најосновнија подела је на фиксни режим и флексибилни
режим. Фиксни подразумева да је однос домаће и стране
валуте фиксиран и да централна банка интервенише да
тако и остане, док у случају флексибилног курс се
одређује на тржишту као последица понуде и тражње.

У Републици Србији режим девизног курса спроводи
Народна банка Србије по одлуци Савета гувернера који
ту одлуку доноси на основу предлога Извршног одбора и
уз сагласност Владе. У Србији се спроводи режим
руковођено пливајућег девизног курса. Девизни курс се
формира слободно, на основу понуде и тражње девиза, а
НБС може да спроводи интервенције на девизном
тржишту ради ублажавања прекомерних краткорочних
осцилација курса динара према евру; као и ради очувања
стабилности цена и финансијског система и одржавања
адекватног нивоа девизних резерви. Све у складу с
Меморандумом НБС о циљању (таргетирању) инфлације
као монетарној стратегији и програмима
монетарне политике.
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74. ШТА СУ АПРЕЦИЈАЦИЈА И
ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА ВАЛУТЕ?
Уколико је јуче за куповину једног евра било потребно дати
120 динара, а данас 117 то је апрецијација, а уколико је
потребно данас дати 125 динара то је депрецијација.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Апрецијација валуте,у случају Србије динара, значи јачање
вредности динара у односу на страну валуту; док
депрецијација значи слабљење валуте у односу на страну
валуту. До апрецијације и депрецијације валуте долази у
режиму флексибилног девизног курса.

У случају српског динара, ова кретања имају значајне
последице на увоз и извоз добара и услуга из земље, али и
на ниво инфлације. На пример, уколико је курс 120 динара за
један евро, а цена килограма шљива у Србији је 60 динара,
те шљиве се у ЕУ извозе по цени од 0,5 евра. Уколико дође
од апрецијације курса и он буде 100 динара за један евро,
онда ће прерачунато у евре килограм шљива који се извози
коштати 0,6 евра и биће скупљи за купце у ЕУ и мање ће се
извозити. Уколико пак дође до депрецијације и курс буде 140
динара за евро, килограм шљива који се извози у ЕУ ће
коштати 0,43 евра и биће јефтинији и више се извозити. На
овај начин апрецијација курса утиче позитивно за извоз, а
негативно на увоз. Ипак, овај логички след се не сме посматрати одвојено од осталих економских појава као што су
задужености у страној валути, инфлација, девизне резерве,
итд, да се не би дошло до опасног закључка да се сталном
депрецијацијом валуте може поспешивати
извоз, раст БДП-а и стандард грађана.
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75. ШТА ЈЕ ДЕВИЗНО ТРЖИШТЕ?

Девизно тржиште је размена динара за евре, и на њему
се утврђује колико динара треба за куповину једног евра.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Девизно тржиште је тржиште на коме се купује и продаје
страна валута (девизе). У случају када централна банка
примењује флексибилни режим девизног курса, курс који
се формира на овом тржишту служи за формирање
званичног девизног курса.

У Републици Србији званично девизно тржиште на коме
се формира курс динара према евру је међубанкарско
девизно тржиште. У складу са Одлуком о условима и
начину рада девизног тржишта, на девизном тржишту
обавља се спот, терминска и своп куповина и продаја
девиза, као и куповина и продаја девиза с датумом извршења краћим од спот валуте. Спот куповина и продаја
девиза је куповина и продаја девиза за динаре с датумом
извршења два радна дана од дана закључења купопродајног уговора, односно дана трговања (то је спот валута).
Терминска куповина и продаја девиза је куповина и
продаја девиза за динаре с датумом извршења на
одређени дан после спот валуте тј. два дана пословања.
Своп куповина и продаја девиза јесте истовремено
уговарање куповине девиза за динаре и продаје девиза
за динаре с различитим датумима извршења. Подаци о
дневном обиму међубанкарске трговине на девизном
тржишту су доступни на сајту НБС.
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76. ШТА СУ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА
ДЕВИЗНОМ ТРЖИШТУ?
То су радње које чини Народна банка Србије како би
утицала на курс динара према евру.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Интервенције на девизном тржишту подразумевају
куповину и продају девиза од стране Народне банке
Србије како би се ублажиле прекомерне краткорочне
осцилације курса динара према евру.

Када постоји појачана тражња за девизама настају
депрецијацијски притисци – тражи се на пример више
евра, па се курс динара према евру са 120 мења на
125. У супротном постоје апрецијацијски притисци,
па се курс динара према евру са 120 мења на 115.
Такође, Народна банка Србије интервенише на
девизном тржишту и ради очувања стабилности цена
и финансијског система и одржавања адекватног нивоа
девизних резерви. Народна банка Србије у складу са
унапред објављеним календаром редовних девизних
аукција организује двонедељне и тромесечне аукције
продаје и куповине девиза – евра за динаре. Извор
информација о износима интервенција на
полугодишњем нивоу је Извештај о монетарној
политици Народне банке Србије.
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77. ШТА СУ ДЕВИЗНЕ РЕЗЕРВЕ?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Девизне резерве су новац или друге вредне ствари којима
у име државе брине и управља Народна банка Србије. Као
када бака и дека чувају новац или златне ствари у
породици као нешто што даје сигурност породици.

Девизне резерве су девизна потраживања која су
непосредно расположива и која су под контролом НБС.
НБС одлучује о формирању и коришћењу девизних
резерви, као и о управљању и располагању девизним
резервама, у складу с монетарном и девизном политиком
и смерницама за управљање девизним резервама, а на
начин којим се доприноси несметаном испуњавању
обавеза Републике Србије према иностранству.

Девизне резерве чине: 1) потраживања Народне банке
Србије у девизама на њеним рачунима у иностранству;
2) хартије од вредности; 3) злато; 4) ефективни страни
новац; 5) специјална права вучења и резервна позиција
код Међународног монетарног фонда. НБС управља
девизним резервама у складу са начелима ликвидности
и сигурности. Ликвидност подразумева да се девизне
резерве улажу у лако утрживе инструменте којима се
свакодневно и у великом обиму тргује на финансијским
тржиштима. Сигурност подразумева да се активом и
пасивом управља у складу са структуром
спољног дуга Републике Србије.
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78. ШТА ЈЕ НОВЧАНА МАСА?

Новчана маса је количина новца којa постоји у
држави.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Новчана маса је количина или обим новца који је на
располагању у једној економији тј. држави. Новчану
масу не представља збир новчаница које постоје у
физичком облику, већ се новчана маса посматра кроз
дефиниције новчане масе које имају различит обухват
– М1,М2,М3.

Новчана маса М1 обухвата готов новац у оптицају и
средства на жиро, текућим и другим рачунима
власника новчаних средстава, укључујући и новчана
средства на рачунима локалних нивоа власти, тј.
рачуне с којих се могу вршити плаћања без икаквих
ограничења. Новчана маса М2, поред М1, укључује
остале динарске депозите, краткорочне и дугорочне.
Новчана маса М3, поред М2, укључује краткорочне и
дугорочне девизне депозите (без тзв. старе девизне
штедње). Динарски примарни новац, тј. примарни
новац по ужој дефиницији, ознака М0, обухвата готов
новац у оптицају, банкарске динарске резерве и
динарске резерве других сектора уколико постоје код
НБС. Примарни новац по широј дефиницији укључује
још и девизне депозите банака код НБС.
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79. ШТА ЈЕ ИНФЛАЦИЈА?

Инфлација је ситуација када чоколада, пециво и друге
ствари у продавници поскупе.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Инфлација представља раст општег нивоа цена.
Супротно од инфлације јесте дефлација, која
представља општи пад нивоа цена. Укључујући у
обрачун инфлацију номиналне величине се своде на
реалне; пример је да ако су плате номинално порасле
7%, а инфлација је износила 3%, плате су порасле
реално приближно 4%.

Извор података о инфлацији је индекс потрошачких
цена који Републички завод за статистику 12-ог у
месецу објављује за претходни месец у виду
саопштења. Индекс потрошачких цена дефинише се
као мера просечне промене цена фиксне корпе робе
и услуга које домаћинства купују у циљу задовољења
својих потреба. Куповина половне робе, примања у
натури, животно осигурање и поклони нису укључени
у листу. Такође нису укључени импутирана рента,
издаци за инвестиције (станови, земљиште и др.), као
ни издаци за игре на срећу.
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80. ШТА ЈЕ ИНДЕКСАЦИЈА?

Индексација је када се тати и мами повећа плата за 5%
јер су и цене у продавници толико порасле.
МАЛА МАТУРА

Индексација је усклађивање неке величини попут плате
или пензије са кретањем неког другог показатеља попут
инфлације или просечне зараде.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Као пример индексације се може навести усклађивање
висине пензија у Републици Србији по тзв. швајцарској
формули по којој се од почетка 2020. године пензије
усклађују 50% према расту просечне зараде и 50%
према износу стопе инфлације. Ово значи да ако је
просечна зарада порасла за 7%, а инфлација је износила
2%, пензије ће се повећати за 4,5% тј. урадиће се
индексација.
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81. ШТА ЈЕ СИВА ЕКОНОМИЈА?

Сива економија је ситуација када неко избегава да
плати порез, као када продавац не издаје фискални
рачун.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Сива економија је свака економска активност која се
обавља на начин да се избегне закон, опорезивање и
надзор државе. Појединци или привредна лица то раде
у циљу стицања користи за себе, а на штету буџетског
система.

Шире посматрано сива економија заједно са црном
економијом чини неформалну економију. Из угла јавних
финансија сива економија подразумева спровођење
легалних активности на начин да се избегава плаћање
обавеза ка држави, док црна економија подразумева
активности које су нелегалне и законом забрањене. О
уделу сиве економије у економским активностима које
подразумевају наплату ПДВ-а указује С-efficiency
коефицијент наплате пореза на додату вредност. Овај
коефицијент говори о ефикасности наплате ПДВ-а;
његова вредност од нпр. 0,75 значи да је 75% од
потенцијалног ПДВ-а наплаћено и завршило у државној
каси, док је остатак завршио у сивој зони.
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82. ШТА СУ АПСОЛУТНЕ, А ШТА
РЕЛАТИВНЕ ПРОМЕНЕ?
Ако сладолед поскупи са 50 на 60 динара, апсолутна
промена је што је порасла цена за 10 динара, а
релативна промена је што је порасла цена за 20%.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Апсолутне промене представљају промену у мерним
јединицама у којима се величина изражава, док
релативне промене представљају процентуалну
промену величине у односу на првобитну вредност.

При анализи и промени величина попут прихода или
расхода би требало посматрати и апсолутне и релативне
промене. Информација о расту прихода од наплате
ПДВ-а од 100 милиона динара је апсолутна промена и
посебно добија на значају када сазнамо колика је ова
релативна промена изражена у процентима да бисмо је
поредили са растом осталих пореза или растом наплате
ПДВ-а из претходне године. Посматрање само апсолутне
или само релативне промене може довести до погрешних
закључака и представљати основе за манипулацију
величинама. Битно је нагласити разлику између процента
(%) и процентног поена (п.п.) – када говоримо о стопи
раста БДП-а у одређеној години то изражавамо у %, и
била је на пример 6%; а уколико је поредимо са претходном годином када је стопа раста била 4%, исправно је
рећи да је већа за 2 п.п. а не за 2%.
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83. ШТА ЈЕ РОДНО ОДГОВОРНО
БУЏЕТИРАЊЕ?
Родно одговорно буџетирање значи планирање буџета
које доприноси равноправнијем друштву за жене и
мушкараце.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Родно одговорно буџетирање значи увођење принципа
родне равноправности у буџетски процес, што
подразумева родну анализу буџета и реструктурирање
прихода и расхода са циљем унапређења родне
равноправности.

Законом о буџетском систему је предвиђено да се
родно одговорно буџетирање примењује на буџетске
кориснике у складу са годишњим планом поступног
увођења родно одговорног буџетирања, а у целини до
доношења буџета Републике Србије и буџета локалних
власти за 2024. годину. План поступног увођења родно
одговорног буџетирања, односно број програма и број
буџетских корисника на који се примењује доноси
министар надлежан за финансије, покрајински секретар
за финансије, односно орган надлежан за буџет
јединица локалне самоуправе; све у сарадњи са
институцијама надлежним за унапређење родне
равноправности. Ово се ради најкасније до 31. марта
текуће године за наредну годину.
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84. ШТА ЈЕ БРУТО ДОМАЋИ
ПРОИЗВОД?
Бруто домаћи производ је вредност онога што у једној
земљи направе радници у фабрикама, посластичари,
фризери, учитељи, хотелијери и сви други људи.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Бруто домаћи производ (БДП) је збир свих добара и
услуга који се произведу. Углавном се посматра на
нивоу држава, и у периоду за годину дана или по
кварталима. БДП се такође може посматрати и на
нивоу региона и округа.
Требало би разликовати номиналну и реалну промену
БДП-а, а закључке доносити на основу реалне стопе
раста до које се долази тако што се номинална стопа
раста прилагоди за промену општег нивоа цена. Реална
стопа раста БДП-а је једна од основних претпоставки
приликом израде закона о буџету, а прецењивање или
потцењивање реалне стопе раста може довести до
последица да буџет буде нереалан и да се погрешно
процене пре свега приходи, али и расходи. Извор
информација о процењеној стопи раста БДП-а Србије
су пре свега Министарство финансија, али и Фискални
савет. Податак о расту или паду кварталног или
годишњег БДП-а обрачунава Републички завод за
статистику (РЗС) са одређеним временским закашњењем. Са мањим закашњењем РЗС објављује флеш
процену о кретању БДП-а.
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85. ШТА ЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛНА СТОПА
РАСТА БДП-А?
Потенцијална стопа раста БДП-а је стопа која се
остварује када сви људи који желе да раде су запослени,
а да притом цене не расту.
МАЛА МАТУРА

Потенцијална стопа раста БДП-а је највећа стопа раста
која може бити достигнута у одређеном периоду, без
повећања стопе инфлације.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Потенцијални БДП заправо представља максимални
ниво привредне активности, који неће генерисати неку од
макроекономских неравнотежа (раст инфлације, спољнотрговинског дефицита, буџетског дефицита, јавног дуга,
итд), а дефинисан је расположивим људским и физичким
капиталом и технолошким прогресом (факторском продуктивношћу). Потенцијални БДП представља дугорочни
тренд кретања привредне активности око кога у ограниченим временским интервалима осцилира стварни БДП.
Такође, као редовни извор потенцијалног БДП-а служи
Фискална стратегија, коју припрема Министарство финансија. У оквиру дела овог документа анализирају се фактори који могу допринети расту БДП-а, као и они који га
потенцијално могу смањити. Додатни извор података
представљају стручни радови институција које се баве
јавним финансијама, попут Фискалног савета.
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86. ШТА ЈЕ ДЕСЕЗОНИРАЊЕ
ПОДАТАКА?

МАЛА МАТУРА

Сладолед се купује далеко више лети, него зими, и
неправилно је рећи у сред лета да је продаја сладоледа
дугорочно порасла; већ статистичари морају урадити
десезонирање података како би се сазнало да ли су
дугорочно људи почели да купују више сладоледа.

Десезонирање података значи да се из података уклања
утицај понављајућих сезонских утицаја тј. годишњег доба
како би се донели закључци о тренду кретања неке
појаве.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Десезонирање података је битно када се посматрају
подаци или кретање неке величине по кварталима у
којима је изражена карактеристична компонента
квартала. Тако у случају раста бруто домаћег производа
Републички завод за статистику производи и информацију о десезонираној серији података за БДП, па уз
поређење колики се раст или пад БДП-а десио у односу
на исти квартал претходне године, доставља и податке о
десезонираном кретању које говори више о томе какав је
тренд кретања БДП-а. Десезонирање се примењује и на
месечном нивоу, не само кварталном, и пример тога су
десезонирани месечни подаци индустријске производње
које припрема такође Републички завод за статистику.
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87. ШТА ЈЕ ФИСКАЛНИ САВЕТ?

Фискални савет је институција чија је улога да брине о
јавним финансијама и указује да ли се оне воде на добар
начин.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Фискални савет је независни орган који је основан у
складу са Законом о буџетском систему са циљем да
унапреди културу фискалне одговорности у Републици
Србији, и то независном анализом фискалне политике и
подстицањем стручних расправа о фискалној политици.

Мисија Фискалног савета је да оцени кредибилитет фискалне политике с аспекта поштовања утврђених фискалних
правила и да обезбеди јавност и одговорност у вођењу
фискалне политике кроз анализе фискалне политике и
подстицање стручних расправа о фискалној политици.
Током поступка припреме и доношења буџета, Фискални
савет припрема: 1) мишљење на нацрт Извештаја о фискалној стратегији; 2) анализу о ревидираном Извештају о
фискалној стратегији Владе; 3) анализу предлога закона о
буџету, 4) анализу предлога закона о завршном рачуну
буџета, као и процене о фискалним утицајима предлога
закона. Фискални савет проверава макроекономске и
фискалне претпоставке коришћене за израду Владиних
докумената.
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88. ШТА ЈЕ ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА?
Државна ревизорска институција проверава да ли се
државни новац троши на исправан и предвиђен начин.
МАЛА МАТУРА

Државна ревизорска институција (ДРИ) је највиши
државни орган ревизије јавних средстава у Републици
Србији. У своме раду је независан и самосталан орган и
одговара за рад Народној скупштини Републике Србије.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

ДРИ врши: 1) ревизију финансијских извештаја што
значи испитивање информација ради прикупљања доказа
како би се дало мишљење да ли финансијски извештаји
онога ко троши новац истинито и објективно приказују
финансијско стање, резултате пословања и новчане
токове; 2) ревизију правилности пословања која
подразумева испитивање финансијских трансакција и
одлука у вези са примањима и издацима, ради утврђивања да ли су трансакције извршене у складу са законом,
другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране
сврхе; 3) ревизија сврсисходности пословања што
значи испитивање трошења средстава из буџета и других
јавних средстава да би се сазнало да ли су употребљена
у складу са начелима економије, ефикасности и ефективности, као и у складу са планираним циљевима. ДРИ даје
мишљење на завршни рачун буџета Републике за
одређену годину.
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89. ШТА ЈЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР?

МАЛА МАТУРА

Управа за трезор управља државним новцем, као када су
тата или мама задужени да управљају кућним буџетом
према договореном буџету; да плаћају рачуне, дају деци
новац за школу, одобравају нека кућна плаћања, итд.

Управа за трезор је саставни део Министарства
финансија. Задужена је за управљање финансијским
средствима Републике Србије, као и друге послове који су
везани за управљање јавним приходима и расходима.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Корисници јавних средстава имају отворене рачуне код
Управе за трезор преко којих се врше плаћања до износа
опредељених апропријација. Управа за трезор врши
централизовани обрачун примања зарада код директних
и индиректних корисника буџетских средстава Републике
Србије, изузев за безбедносне агенције. Управа за трезор
поседује јавно доступну базу свих корисника јавних
средстава, а такође је и извор података о извршењу
јавних средстава.
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90. ШТА ЈЕ УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ?

Управа за јавни дуг је део Министарства финансија који се
бави стручним стварима везаним за задуживање државе.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Управа за јавни дуг је носилац политике јавног дуга, и
бави се пословима везаним за задуживање Републике
Србије и сервисирање јавног дуга; као и стратешким
планирањем, анализом јавног дуга и управљањем
финансијским ризицима.

Управа за јавни дуг обавља послове који се односе на
задуживање на финансијском тржишту у циљу финансирања буџетског дефицита Републике и пројеката од јавног
значаја. То ради кроз емитовање државних хартија од
вредности и закључивање кредита, издавање гаранција у
корист јавних предузећа, владиних агенција и јединица
локалне самоуправе. Поред наведеног, управља приливима по основу јавног дуга, извршава обавезе по основу
јавног дуга, евидентира, извештава, и припрема стратегије
управљања јавним дугом. Управа за јавни дуг ради у
саставу Министарства финансија и има улогу обезбеђивања ликвидности државе и подршке владиним органима,
јавним предузећима и другим државним институцијама у
финансирању пројеката од јавног значаја. Рад Управе за
јавни дуг је регулисан Законом о буџетском систему,
Законом о јавном дугу, Законом о буџету
и другим актима.
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91. ШТА ЈЕ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА
СТАТИСТИКУ?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Републички завод за статистику је задужен да прикупља
податке о броју људи које раде и који су без посла, o
нивоу цена у продавници, броју школа и ученика, као и о
бројним другим стварима.

Републички завод за статистику (РЗС) је највећи
произвођач података у Републици Србији. Поред осталог,
спроводи статистичка истраживања, израђује методологије, прикупља и обрађује податке, али и врши статистичку
анализу и објављивање статистичких података.

РЗС производи податке и спроводи истраживања која су
подељена на 25 области. Путем сајта РЗС-а и базе
података која је повезана са њим долази се до података.
Избором области може се више сазнати и о календару
објављивања података, али и методологији прикупљања
и разумевања података. Саопштења која РЗС даје по
областима или истраживањима која ради су додатни
извор података битан за разумевање и праћење јавних
финансија и области које утичу на њих, а такви су саопштење о резултатима Анкете о радној снази, индустријској производњи, кварталном и годишњем БДП-у, грађевинској делатности, итд. Поред осталог РЗС је задужен за
обраду података ради утврђивања резултата избора и
референдума на републичком нивоу.
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92. ШТА ЈЕ ЕВРОСТАТ?

Евростат је задужен за прикупљање и приказивање
упоредивих података за највећи број европских земаља.
МАЛА МАТУРА

Евростат је канцеларија Европске уније задужена за
статистику, и њен главни задатак је обрада и објављивање упоредних статистичких података на нивоу целе
Европске уније, као и земаља које чине Европски
економски простор или су кандидати за чланство у ЕУ.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Једна од кључних улога Евростата је и омогућавање
поређења међу земљама. Евростат од националних
статистичких завода захтева примену дефинисане
методологије којом мере или посматрају одређену
економску величину, и након провере ти подаци постају
део Евростатове базе и упоредиви су са подацима из
других земаља. База података представља највећи
извор података везаних за макроекономска кретања и
кретања везана за јавне финансије у погледу обима,
објективности и упоредивости. Координација,
прикупљање и обрада података Евростата са
националним статистичким институцијама са којима
сарађује, као и међународним организацијама, приликом
које долази до хармонизације података чине Европски
статистички систем.
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93. ШТА ЈЕ ФОНД ПИО?

Фонд ПИО је институција која је задужена за исплату
пензија баки и деки јер су током година када су радили
они уплаћивали новац у овај фонд.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
основан је ради остваривања права из пензијског и
инвалидског осигурања и обезбеђивања средстава за
остваривање ових права. Фонд је правно лице са
статусом организације за обавезно социјално
осигурање.

Фонд ПИО осигурава на пензијско и инвалидско
осигурање сва лица која су обавезно осигурана, и која
су се укључила у ово осигурање – запослени, они који
се баве самосталном делатношћу и пољопривредници.
Сајт Фонда ПИО је извор детаљне статистике о броју
корисника, дужини стажа, типу осигураника и бројним
другим подацима; док је Министарство финансија и
консолидовани биланс државе по нивоима власти извор
информација о извршењу прихода и расхода, као
фискалном резултату овог фонда. Фонд ПИО је системски у дефициту дужи низ година, али се ниво дефицита
мења.
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94. ШТА ЈЕ РФЗО?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Републички фонд за здравствено осигурање је институција
задужена да обезбеди људима право да се лече, како
онима који уплаћују новац у овај Фонд, тако и онима који
не уплаћују новац јер немају плату.

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) је
правно лице са статусом организације за обавезно
здравствено осигурање чија је основна делатност да
осигураним лицима обезбеди остваривање права из
области обавезног здравственог осигурања кроз
закључење уговора са даваоцима здравствених услуга.

Средства за финансирање права из обавезног здравственог осигурања обезбеђују се уплатом доприноса за
обавезно здравствено осигурање и из других извора. Сви
грађани који остварују приходе (зараде, надокнаде и сл)
имају законску обавезу плаћања доприноса за здравствено осигурање. Грађанима који не остварују приходе и не
могу бити осигурани као чланови породице, допринос за
здравствено осигурање се плаћа из буџета Републике
Србије. Буџет РФЗО се уређује Финансијским планом за
одређену годину, и састоји се из општег дела и посебног
дела. Док се стварно извршење планираног финансијског
плана може увидети кроз извештај о извршењу финансијског плана, и кроз месечне извештаје
Министарства финансија.
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95. ШТА ЈЕ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ?

МАЛА МАТУРА

Национална служба за запошљавање је институција која
је задужена да помогне тати или мами да пронађу посао
ако га немају, или да помогне фирмама да пронађу
запослене.

Национална служба за запошљавање (НСЗ) обавља
послове запошљавања, осигурања за случај незапослености, остваривање права из осигурања за случај незапослености и других права у области запошљавања.
ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Рад Националне службе за запошљавање је дефинисан
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Ова служба поред запошљавања бави се и
обукама незапослених лица, а преко ње се спроводе и
неке од мера подстицања запошљавања. Основни
подаци о извршењу буџета и фискалном резултату
Националне службе за запошљавање се могу пронаћи у
месечном извештају Министарства финансија које је
доступно на сајту. Поред наведеног, Национална служба
за запошљавање трансферише средства ка Фонду ПИО и
РФЗО фонду за лица која примају новчану накнаду за
незапосленост тј. под ингеренцијом су НСЗ-а. Релевантни
подаци о броју незапослених лица у Републици Србији не
могу се пронаћи у базама НСЗ-а, већ се за те податке у
истраживачке сврхе користи као извор
Анкета о радној снази.
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96. ШТА ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ
МОНЕТАРНИ ФОНД (ММФ)?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Међународни монетарни фонд (ММФ) је институција на
нивоу целог света која се бави праћењем економских
кретања, финансијском и стручном помоћи земљама које
имају проблем са буџетом и враћањем дуга.

ММФ је међународна финансијска организација основана
1944. године на конференцији у Бретон Вудсу (САД). Број
земаља чланица у 2021. години износи 190. Улоге ММФ-а
су да прати и надзире економске политике земаља чланица, да одобрава кредите чланицама које имају проблема
у функционисању економије и јавних финансија, и да
помаже чланицама у подизању људских и институционалних капацитета.

Република Србија је једна од чланица ММФ-а и једна од
чланица групе (конституенце) Швајцарске преко које
остварује право гласа. У последњих 20 година сарадња
ММФ-а и Србије одвијала се кроз 6 аранжмана. Први
2000. године је био Хитна постконфликтна помоћ, док су 4
били тзв. stand-by аранжмани који се закључују из предострожности, и без намере да се одобрена средства користе, осим у случају посебних потреба услед погоршања
економске позиције земље. Гувернер Народне банке
Србије обавља функцију гувернера Републике Србије у
ММФ-у.
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97. ШТА ЈЕ ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ
СИСТЕМУ?
Закон о буџетском систему прописује правила о буџету
државе и њених делова, као и бројне друге ствари везане
за начин и одговорност трошења новца.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Законом о буџетском систему који је донет 2009. године,
са каснијим изменама и допунама, уређује се: планирање,
припрема, доношење и извршење буџета Републике
Србије и других нивоа државе. Такође, утврђују се и
фискални принципи, правила и процедуре на основу којих
се установљава фискални оквир, како би се обезбедила
дугорочна одрживост фискалне политике.

Закон о буџетском систему је основни извор дефиниција
појмова и институција везаних за јавне финансије које се
тумаче у складу са њим. Поред наведеног, овим Законом
је установљен Фискални савет. Поједине одредбе Закона
уређују буџетске односе и правила која се примењују на
ванбуџетске фондове, привредне субјекте и друга правна
лица у којима држава има утицај на управљање. Законом
о буџетском систему се уређују и врсте и припадност
јавних прихода и примања и јавних расхода и издатака.
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98. ШТА ЈЕ НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ?

МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Народна скупштина Републике Србије доноси све законе у
држави, па тако и изгласава и одобрава буџет Републике.
Доношењем различитих закона, Народна скупштина дефинише начине прикупљања и трошења новца у Србији.

Народна скупштина Републике Србије је највише представничко тело и носилац уставотворне и законодавне
власти у Републици Србији. Као и у свим другим пољима
деловања државе има кључну улогу пре свега кроз избор
Владе која јој предлаже буџет, а Народна Скупштина га
одобрава у виду закона.

Поред улоге у доношењу закона о буџету за одређену
годину до 15. децембра текуће године, улога Народне
скупштине је и доношење одлука о давању сагласност на
финансијске планове организација за обавезно социјално
осигурање. Скупштина усваја и ребаланс буџета, као што
и бира и разрешава чланове Фискалног савета. У оквиру
Народне скупштине као радно тело функционише одбор
за финансије, републички буџет и контролу трошења
јавних средстава, који између осталог разматра извештај
Државне ревизорске институције, о чему подноси извештај
са ставовима и препорукама Народној скупштини. Рад
овог Одбора је дефинисан Пословником Н. Скупштине.
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99. ШТА ЈЕ МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА?
Министарство финансија је институција која управља
највећим бројем послова везаних за прикупљање и
трошење новца, а брине се и о дугу који држава има.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Министарство финансија обавља послове који се у
највећој мери односе на систем јавних финансија. Између
осталог, према својим надлежностима обавља послове
везане за Републички буџет, јавни дуг, утврђивање
консолидованих прихода и расхода државе и политике
пореза и доприноса у Републици Србији.

У име Владе Мин. финансија припрема Фискалну стратегију, која може бити ревидирана, након чега је Влада
усваја и подноси Народној скупштини. Припрема буџета
се наставља тиме што Мин. финансија координира буџетским корисницима и шаље им упутства и смернице за
припрему буџета, а затим са њима и у складу са средњорочним оквиром усаглашава буџете. На крају једног
буџетског циклуса припрема нацрт закона о завршном
рачуну буџета Републике Србије; и заједно са одлукама о
завршним рачунима организација за обавезно социјално
осигурање доставља их Влади. Надлежности, послови и
организација су ближе су дефинисани Законом о министарствима и Законом о буџетском систему.
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100. ШТА ЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ?
Влада Републике Србије је главни и најодговорни
чинилац jавних финансија. Влада је изабрана од стране
Народне Скупштине Републике Србије и њој одговора.
МАЛА МАТУРА

ГРАЂАНИН

НОВИНАР

Влада је носилац извршне власти у Републици Србији, и
бира се већином гласова у Народној скупштини
Републике Србије. Једна од најважнијих функција Владе
је вођење фискалне политике, управљање јавним
финансијама, и припрема предлога закона о буџету који
подноси Народној скупштини.

Поред прављења и предаје предлога закона о буџету до
1. новембра текуће године као кључног задатка у вођењу
јавних финансија, Влада предлаже и друге законе који се
односе на јавне финансије или доноси одлуке које се тичу
јавних финансија. Пример одлука су утврђивање нивоа
акциза или избор управљачких кадрова у јавним и
државним предузећима, као и давање сагласности на
програм пословања ЈП Путеви Србије и ЈП Коридори
Србије. Како јавна и државна предузећа предстваљају
велики ризик по фискалну стабилност, али и функционисање целокупне економије, одлуке Владе посебно су
значајне. Влада одлучује и о емитовању дугорочних
државних хартија од вредности; и то за финансирање
пројеката и износа наведених у закону
о буџету за одређену годину.
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101. ШТА СУ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ?

МАЛА МАТУРА

Jавне финансије су начин како једно друштво функционише. Како употребљава своје ресурсе. Јавне финансије се
не објашњавају на различит начин малом матуранту,
грађанину и новинару, оне би требало да представљају
појам који сваки грађанин Републике Србије усваја као
дете, а знање о њима унапређује током целог живота.
Јавне финансије се готово једнако могу разумети на нивоу
породице и државе. Ово је и био разлог да се највећи број
појмова из јавних финансија објасни кроз функционисање
породице.
Уколико једна држава или породица новац употребљава
на одговоран и исправан начин, то доноси њен напредак,
а уколико то не чини, наилази на све већи број проблема
који на крају резултирају пропадањем породице или
државе. Проучавање, извештавање и допринос јавним
финансијама значи да стално постављате питање где је
заједнички новац свих грађана, да ли се он троши на
исправан и прописан начин и да ли се троши тако да
дугорочно доноси бољи и сигурнији живот за све људе.
Када се постави питање шта су то јавне финансије,
одговор у који верујем да је исправан је да су то правила,
принципи и понашање људи у прикупљању и трошењу
заједничког новца који породицу и државу удаљавају
од сиромаштва и назадности.
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