Анализа Предлога закона о буџету
Републике Србије за 2017. годину
- Општи део 03.12.2016.
У овом извештају се анализира општи део Предлога закона о буџету Републике Србије за 2017.
годину.
05.12.2016.
Корекција у односу на анализу од 03.12:
У Табели 2 исправљени износи планирани Предлогом закона о буџету за 2017. за новчане казне
и приходе од продаје добара и услуга.
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УВОД
Предлог закона о буџету Републике Србије за 2017. годину је усвојен на седници Владе
Републике Србије одржаној 1. децембра.
У овом извештају Парламентарна буџетска канцеларија анализира општи део Предлога
закона, и пре свега приказује основне показатеље и структуру, промену у односу на Буџет Републике
Србије за 2016. годину, и објашњења основних тенденција. Уколико неке тенденције нису довољно
детаљно објашњене, разлози за то могу бити: непостојање објашњења у Предлогу закона или
образложењу закона, нерасполагање Фискалном стратегијом (и објашњењима садржаним у њој),
или изузетно кратак временски оквир за израду анализе, због чега Канцеларија није могла више
времена да посвети анализи појединих позиција датих у Посебном делу Предлога закона о буџету.
Основне економске претпоставке које су наведене у Упутству Министарства финансија за
припрему буџета1 су следеће:
- будући да су основни циљеви фискалне политике у средњем року смањење фискалног
дефицита и јавног дуга, у 2017. дефицит опште државе би требало да се смањи на 1,7% бруто домаћег
производа;
- у средњем року се очекује убрзање привредног раста, тако да је стопа реалног раста бруто
домаћег производа у 2017. пројектована на 3%; очекује се да главни извори раста буду раст
инвестиција (од 5,7%) и личне потрошње (од 1,4%);
- стопа инфлације, мерена као годишњи просек2, пројектована је на 2,4%, а мерена на крају
периода3 је пројектована на 2,8%; такође, најављено је снижавање циљане стопе инфлације на 3% (уз
дозвољено одступање од ±1,5 процентних поена).
Анализа се заснива на номиналним вредностима, уколико другачије није наглашено. Ипак,
промене износа које су на нивоу блиском пројектованој стопи инфлације могу да указују на то да се
планира да тај износ остане реално непромењен у односу на Буџет за 2016. годину. Следствено томе,
промене износа које су више (ниже) од пројектоване стопе инфлације могу да указују на то да ће
наведени износ реално да порасте (се смањи) у односу на износ дат у Буџету за 2016. годину.

1

Наведене су претпоставке из Упутства намењеног буџетским корисницима, јер ПБК у тренутку израде ове
анализе није располагала Фискалном стратегијом.
2

Стопа инфлације мерена као просек периода представља однос просека индекса потрошачких цена у 2017. у
односу на просек за 2016.
3

Стопа инфлације на крају периода представља однос индекса потрошачких цена у децембру 2017. у односу
на децембар 2016. године.

ОПШТИ ДЕО

Рачун прихода и примања, расхода и издатака и Рачун
финансирања
Рачун прихода и примања, расхода и издатака
Предлогом закона о буџету за 2017. годину планирани су укупни приходи и примања у
износу од 1.092,9 млрд динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и
издаци у циљу спровођења јавних политика4 пројектовани у износу од 1.162,0 млрд динара.
Предвиђен је фискални дефицит Републике у износу од 69,1 млрд динара (око 1,6% БДП-а).

Рачун финансирања
Предлогом закона о буџету за 2017. годину планирано је да примања од задуживања и
продаје домаће финансијске имовине износе 859,1 млрд динара. Издаци за отплату главнице дуга и
набавку финансијске имовине планирани су у износу 789,8 млрд динара. Разлика између горе
поменутих примања и издатака износи 69,3 млрд динара и користиће се за финансирање планираног
фискалног дефицита од 69,1 млрд динара и повећање готовинских средстава на рачуну од 0,2 млрд
динара
Табела 1
Рачун прихода и примања, расхода и издатака и Рачун финансирања
Рачун прихода и примања, расхода и издатака и
Рачун финансирања

2017
Предлог буџета
Дин

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за отплату главнице
(у циљу спровођења јавних политика)
Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)
Укупан фискални суфицит/дефицит
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
Нето финансирање

4

Промена
у односу на Буџет за
2016.
Дин
%

1.092.883.504.000

95.455.854.000

9,6

1.123.195.679.000
-30.312.175.000

37.887.253.000
57.568.601.000

3,5
-65,5

34.800.000.000

2.767.000.000

8,6

3.987.825.000

2.135.055.000

115,2

-69.100.000.000

52.666.546.000

-43,3

859.068.630.000
789.770.388.000
69.100.000.000

195.638.808.000
249.286.887.000
-52.666.546.000

29,5
46,1
-43,3

Издаци у циљу спровођења јавних политика обухватају део издатака за отплату главнице (по основу
активираних гаранција) и део издатака за набавку финансијске имовине (намењене за буџетске позајмице), у
укупном износу од 38,8 млрд динара.

Промена стања на рачуну
(+) повећање готoвинских средстава, (-) смањење готовинских
средстава

198.242.000

-981.533.000

-83,2

Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
Предлогом закона о буџету за 2017. годину планирани су приходи (укључујући и примања
остварена по основу продаје нефинансијске имовине) у укупном износу од 1.092,9 млрд динара5. Реч
је о повећању од 95,5 млрд динара, односно 9,6% у односу на Буџет за 2016.годину (односно,
повећање од 18,9 млрд динара (1,8%) у поређењу са проценом Министарства финансија за 20166).
(Видети Табелу 2 и 3.) Планирано повећање укупних прихода највећим делом се дугује предвиђеном
расту пореских прихода, који су планирани у износу од 916,8 млрд динара. Предвиђено је њихово
повећање за 87,3 млрд динара (10,5%) у односу на Буџет за 2016. годину (односно, повећање од 36,5
млрд динара (4,1%) у поређењу са проценом Министарства финансија о реализацији до краја 2016).
Непорески приходи су планирани у износу од 162,6 млрд динара што представља повећање од 6 млрд
(3,9%) у односу на износ из плана за 2016. (односно, смањење од 22,2 млрд динара (12%) у поређењу
са проценом Министарства финансија о реализацији до краја 2016). Донације су планиране у износу
од 13,5 млрд динара и у односу на износ из Буџета за 2016. годину, веће су за 18,6%, односно за 2,1
млрд динара (у поређењу са проценом Министарства финансија о реализацији до краја 2016.
донације ће бити повећане за 4,6 млрд динара, односно за 51,4%).

5

У образложењу Предлога закона, наводи се да су пројекције прихода у 2017. години сачињене на бази:
• остварених прихода буџета Републике Србије у периоду јануар – септембар 2016. године и очекиваних
прихода буџета до краја 2016. године, уз процену структурног нивоа непореских прихода у 2016. години;
• пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: БДП и његових компоненти,
инфлације, девизног курса, кретања спољнотрговинске размене, процене кретања запослености и зарада
у 2017. години;
• процењених даљих ефеката мера фискалне консолидације у 2016. години, индиректно, кроз утицај на
макроекономски оквир и директно, кроз утицај на кретање појединих категорија прихода,
• предвиђених измена у пореској политици (нови акцизни календар) и измењеној расподели пореза на
зараде између централног и локалног нивоа

6

За објашњење о разлозима за вишу реализацију прихода Републике у 2016. у односу на план Буџета за 2016.
видети анализу Парламентарне буџетске канцеларије „Текућа фискална кретања: јануар–октобар 2016. године
– извршење буџета Републике“

Графикон 1
Структура планираних прихода буџета за 2017.

Структура планираних прихода у 2017. години незнатно је промењена у односу на Буџет за
2016. – планира се благо повећање учешћа пореских прихода (са 83,2% на 83,9%), незнатно повећање
учешћа донација (са 1,1% на 1,2%), док се учешће непореских прихода смањује (са 15,7% на 14,9%).
Структура планираних прихода у 2017. години благо је промењена у односу на процењене приходе
до краја 2016. (Министарство финансија) – планира се повећање учешћа пореских прихода (са 82%
на 83,9%), благо повећање учешћа донација (са 0,8% на 1,2%), док се учешће непореских прихода
смањује (са 17,2% на 14,9%).
Графикон 2

Графикон 3

Промена планираних прихода буџета за 2017. у
односу на Буџет за 2016.

Структура планираних
прихода буџета за 2017.

Табела 2
Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине
Приходи и примања по основу продаје нефинансијске
имовине

2017
Предлог буџета

Промена
у односу на Буџет за
2016.
Дин
%
87.300.000.000
10,5
10.600.000.000
23,3
16.100.000.000
27,6
39.000.000.000
9,1
15.300.000.000
16,9
23.700.000.000
7,1
0
0,0
17.200.000.000
6,8
7.800.000.000
5,7
7.000.000.000
7,8
0
0,0
-12.500.000.000
-44,6
3.800.000.000
10,9
600.000.000
6,1
6.043.491.000
3,9
3.700.000.000
5,0
500.000.000
4,0
100.000.000
0,7
1.000.000.000
16,7
2.600.000.000
11,8
9.800.000.000
245,0
-10.300.000.000
-69,6
2.000.000.000
5,0
0
0,0
7.500.000.000
93,8
-5.100.000.000
-62,2
-400.000.000
-1,8
343.491.000
0,8

Дин
1. Порески приходи
916.800.000.000
1.1. Порез на доходак грађана
56.000.000.000
1.2. Порез на добит правних лица
74.400.000.000
1.3. Порез на додату вредност
466.000.000.000
- Порез на додату вредност у земљи
106.100.000.000
- Порез на додату вредност из увоза
357.000.000.000
- Порез на промет производа из претходних година
2.900.000.000
1.4. Акцизе
271.400.000.000
- Акцизе на деривате нафте
144.000.000.000
- Акцизе на дуванске прерађевине
97.000.000.000
- Акциза на електричну енергију*
14.900.000.000
- Остале акцизе*
15.500.000.000
1.5. Царине
38.600.000.000
1.6. Остали порески приходи
10.400.000.000
2. Непорески приходи
162.606.465.000
Редовни непорески приходи
77.300.000.000
- Приходи од имовине
12.900.000.000
- Таксе
14.500.000.000
- Новчане казне
7.000.000.000
- Приходи од продаје добара и услуга
24.600.000.000
- Примања од продаје нефинансијске имовине
13.800.000.000
- Oстали редовни непорески приходи
4.500.000.000
Ванредни непорески приходи
42.200.000.000
- Добит јавних агенција
1.600.000.000
- Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета
15.500.000.000
- Остали ванредни приходи
3.100.000.000
- Приход од смањења зарада у јавном сектору
22.000.000.000
Непорески приходи индиректних корисника
43.106.465.000
- Трансфери између буџетских корисника на различитом
19.785.866.771
170.784.771
нивоу власти
- Приходи од продаје добара и услуга
23.320.598.229
172.706.229
3. Донације
13.477.039.000
2.112.363.000
Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске
1.092.883.504.000
95.455.854.000
имовине
* Напомена ПБК: У Буџету за 2016. акцизе на електричну енергију су приказиване у оквиру осталих акциза.

0,9
0,7
18,6
9,6

Табела 3
Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине – Предлог буџета за 2017. и процена
Министарства финансија за 2016. годину
2017
Приходи и примања по основу
продаје нефинансијске имовине

1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак грађана
1.2. Порез на добит правних лица
1.3. Порез на додату вредност
1.4. Акцизе
1.5. Царине
1.6. Остали порески приходи
2. Непорески приходи
3. Донације

Предлог
буџета
Млрд дин
916,8
56,0
74,4
466,0
271,4
38,6
10,4
162,6
13,5

2016
Процена Министарства
финансија о реализацији до
краја године
Млрд дин
880,3
49,0
72,0
447,6
265,2
36,3
10,2
184,8
9,8

Промена
у односу на процену
реализације за 2016.
Млрд дин
36,5
7,0
2,4
18,4
6,2
2,3
0,2
-22,2
4,6

%
4,1
14,3
3,3
4,1
2,3
6,3
2,0
-12,0
51,4

Укупни приходи и примања по
основу продаје нефинансијске
имовине

1.092,9

1.074,0

18,9

1,8

Порески приходи су планирани у износу од 916,8 млрд динара, што је за 87,3 млрд (10,5%)
више у односу на Буџет за 2016. годину (односно, повећање од 18,9 млрд динара (1,8%) у
поређењу са проценом Министарства финансија о реализацији до краја 2016). Планирано
повећање пореских прихода у односу на Буџет за 2016. (као и у односу на процену Министарства
финансија) је резултат повећања свих облика пореских прихода.


Приходи од пореза на доходак грађана планирани су у износу од 56 млрд динара, што
представља повећање од 10,6 млрд динара у односу на план за 2016. годину (односно,
повећање од око 7 млрд динара у односу на процену Министарства финансија о
реализацији до краја 2016). У односу на износ предвиђен Законом о буџету за 2016.
годину, планирано је да приходи од пореза на доходак грађана порасту за 23,3%7
(односно, 14,3% у поређењу са проценом Министарства финансија о реализацији до
краја 2016). Приходи од пореза на зараде пројектовани су у износу од 29,2 млрд
динара8. У складу са Законом о изменама закона о финансирању локалних
самоуправа промењена је расподела прихода од пореза на зараде између Републике и
локалног нивоа власти, услед чега ће се ови порези у корист Републике повећати за
4,8 млрд динара у 20179. У приходе од пореза на доходак грађана укључени су и
приходи од пореза на дивиденде, на приходе од камата, годишњи порез на доходак и
порез на приходе од закупа непокретности (од 2014. године).



Приходи од пореза на добит правних лица су планирани у износу од 74,4 млрд динара
– повећање од 16,1 млрд динара у поређењу са Буџетом за 2016. (односно, повећање
од око 2,4 млрд динара у поређењу са проценом Министарства финансија о
реализацији до краја 2016). У поређењу са планом за 2016. годину, ова категорија
пореских прихода бележи највећи пораст од 27,6%. (односно, повећање од 3,3% у
поређењу са проценом Министарства финансија о реализацији до краја 2016).
Приликом пројектовања износа ове врсте прихода у обзир су узети остварени
резултати у наплати овог пореза током 2016. године, убрзање привредног раста у
2016. години и стабилност девизног курса.



Приходи од ПДВ–а пројектовани су у висини од 466 млрд динара, што представља
повећање у односу на износ предвиђен у 2016. години од 39 млрд динара (9,1%),
односно, повећање од око 18,4 млрд динара (4,1%) у поређењу са проценом
Министарства финансија о реализацији до краја 2016. Домаћа компонента
процењена је у износу од 106,1 млрд динара, док је ПДВ из увоза пројектован у износу
од 357 млрд динара. Порез на додату вредност у земљи повећан је у односу на план за
2016. годину за 15,3 млрд динара (16,9%), док је порез на додату вредност из увоза
повећан за 23,7 млрд динара (7,1%).



Приходи од акциза су за 2017. годину планирани у износу од 271,4 млрд динара, што
је за 17,2 млрд динара (6,8%) виши износ у односу на 2016. годину, (односно,
повећање од око 6,2 млрд динара (2,3%) у поређењу са проценом Министарства

7

У Образложењу Предлога буџета за 2017. наводи се да је износ ове врсте прихода пројектован у складу са
изменама политике зарада у јавном сектору, предвиђеног нивоа рационализације броја запослених код
корисника јавних средстава, просечних зарада у приватном сектору, и позитивним предвиђеним
кретањима запослености.
8

Извор: Образложење Предлога закона о буџету, стр. 13.
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Процењено је да ће учешће републичког буџета у расподели ове врсте прихода у 2017 години бити 29%.

финансија о реализацији до краја 2016). Највећу стопу раста у односу на план за 2016.
у оквиру ове категорије бележе приходи од акциза на дуванске прерађевине – 7,8%,
јер је предвиђено да се у наредном средњорочном периоду поступно повећају акцизе
на цигарете. У Предлогу закона о буџету за 2017. приходи од акциза на електричну
енергију су посебно приказани, док су се у Буџету за 2016. налазили у оквиру осталих
акциза. Пројекција прихода од акциза за наредну годину извршена је на основу
планираних измена акциза, очекиване потрошње акцизних производа10 и редовног
усклађивања номиналног износа акциза на појединачне производе.


Приходи од царина су Предлогом закона о буџету за наредну годину планирани да
буду 38,6 млрд динара, што представља пораст од 10,9%, односно за 3,8 млрд динара
у односу на Буџет за 2016. годину (односно, повећање од око 2,3 млрд динара (6,3%)
у поређењу са проценом Министарства финансија о реализацији до краја 2016). У
образложењу Предлога закона наведено је да је ова врста прихода планирана у складу
са пројектованом стопом раста увоза.



Остали порески приходи планирани су у износу од 10,4 млрд динара и већи су за 0,6
млрд динара у односу на Буџет за 2016. годину (односно, повећање од 0,2 млрд динара
(2%) у поређењу са проценом Министарства финансија о реализацији до краја 2016).11
Графикон 4

Графикон 5

Структура планираних
пореских прихода у 2017.

Промена планираних пореских прихода у 2017. у
односу на Буџет за 2016.

Непорески приходи планирани су у износу од 162,6 млрд динара што представља
повећање од 6 млрд (3,9%) у односу на износ из плана за 2016. годину (односно, смањење од 22,2
млрд динара (12%) у поређењу са проценом Министарства финансија за 2016).


Редовни непорески приходи су планом за наредну годину предвиђени у износу који
је за 5% већи од износа планираног у Буџету за 2016. годину. Главни разлог за
релативно мали раст ове категорије непореских прихода је ниска очекивана
инфлација на крају 2016. године, будући да она служи за индексацију појединих
категорија редовних непореских прихода.



Ванредни непорески приходи су планирани да буду 42,2 млрд динара и у оквиру ове
категорије прихода највећи је износ прихода од смањења зарада у јавном сектору
(22,0 млрд динара).
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У акцизне производе спадају нафтни деривати, биогорива и биотечности, дуванске прерађевине, течност
за пуњење електронских цигарета, алкохолна пића, кафа и електрична енергија за крајњу потрошњу.
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Ова категорија пореских прихода је много важнија на локалном нивоу власти, с обзиром да у њу спадају
приходи од пореза на имовину који се прикупљају на нивоу локалних самоуправа.

Донације су планиране у износу од 13,5 млрд динара и у односу на износ из Буџета за
2016. годину веће су за 2,1 млрд динара (18,6%,) (односно, повећаће се за 4,6 млрд динара (51,4%)
у односу на процену Министарства финансија о реализацији до краја 2016).

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци
(за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у циљу
спровођења јавних политика
Опште тенденције
Предлогом буџета Републике Србије за 2017. години планирани су расходи (укључујући
издатке за набавку нефинансијске имовине, и издатке за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у циљу спровођења јавних политика) у укупном износу од 1.162,0 млрд динара. Реч је о
повећању од 42,8 млрд динара, односно 3,8%, у односу на Буџет за 2016. годину. Потребно је
напоменути да се у оквиру планираног износа расхода за 2017. годину налазе и капитални издаци
који се финансирају из пројектних зајмова, који нису били укључену у Буџет за 2016.
Графикон 6
Укупни планирани расходи буџета за 2017. годину

Текући расходи су планирани у износу од 1.028,7 млрд динара, што је за 14,4 млрд (1,4%)
ниже у односу на Буџет за 2016.
Планирано смањење текућих расхода у односу на Буџет за 2016. је резултат смањења пре
свега следећих расхода:
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Смањења трансфера организацијама за обавезно социјално осигурање (укупно
смањење од 27,4 млрд динара, од чега се смањење од 18,2 млрд односи на ПИО
Фонд)12;

Приликом сагледавања могућих узрока смањења ових трансфера, треба имати у виду да је њихово
извршење током првих десет месеци 2016. било ниже него што је планирано Буџетом за 2016, јер је
реализација доприноса била виша од планиране. (За више детаља видети анализу Парламентарне буџетске
канцеларије „Текућа фискална кретања: јануар–октобар 2016. године – извршење буџета Републике“).



Смањења осталих расхода за запослене (за 8,9 млрд динара, односно за 29,4%) – пре
свега услед смањења социјалних давања за запослене Министарства за државну
управу и локалну самоуправу у склопу реформе јавне управе;



Смањење планиране отплате камата по основу активираних гаранција (за 3,3 млрд
динара, односно за 36,9%);



Смањења расхода по основу отплате камата на домаће кредите (за 3,2 млрд динара,
односно за 4,9%);



Смањења субвенција за путеве (за 3,06 млрд динара, односно за 31,8%) - реч је о
субвенцијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за ЈП
„Путеви Србије“ и „Коридори Србије“ д. о. о.;



Двоструко нижег износа средстава која су планирана за Транзициони фонд (смањење
од 3 млрд динара), из кога се исплаћује социјални програм за запослене у
предузећима у процесу приватизације (или реструктурирања).

С друге стране, планирано је да највише порасту следећи текући расходи:


Плате запослених (за 9,4 млрд динара, односно за 5,1%);



Расходи за коришћење роба и услуга (за 7,6 млрд динара, односно за 7,8%) – пре свега
због планираног повећања расхода за услуге по договору и за специјализоване услуге;



Ставка остали текући расходи (за 7,2 млрд динара, односно за 57,5%) – пре свега услед
планираног плаћања новчаних казни и пенала по решењу судова;



Субвенције у пољопривреди (за 3,6 млрд динара, односно за 13,1%);



Ставка остали трансфери у оквиру трансфера осталим нивоима власти (за 2,6 млрд
динара, односно за 27,5%).

Капитални расходи су планирани у износу од 94,5 млрд дин, што је више него
удвостручено у односу на Буџет за 2016. (реч је о повећању од 52,2 млрд динара). Потребно је
напоменути да је главни разлог оваквог повећања укључивање капиталних издатака који се
финансирају из пројектних зајмова, који нису били обухваћени Буџетом за 2016. Тиме је учешће
капиталних расхода у планираним расходима повећано на 8,1%. Више детаља о планираним
капиталним расходима дато је у наставку (видети >>> Капитални буџет).
Издаци за отплату главнице су планирани у износу од 34,8 млрд динара. Реч је о повећању
у односу на Буџет за 2016. годину од 2,8 млрд (8,6%).
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Највећи део се односи на отплату главнице по гаранцијама: укупно 34,4 млрд динара,
што је за 6,2 млрд (22,1%) више него у Буџету за 201613;



На отплату гаранција по комерцијалним трансакцијама се односи 0,41 млрд динара,
што је за 3,5 млрд (89,4%) мање него у Буџету за 2016. Ова средства намењена су за

Наведени износ се односи на отплату главнице по активираним гаранцијама у циљу спровођења јавних
политика. Представља део укупно планираних издатака за отплату главнице, у укупном износу од 41,95
млрд динара, по гаранцијама издатим у корист: ЈП Србијагас, привредних друштава у области железничког
саобраћаја, Галеника а.д., AIR Serbia, ЈП Путеви Србије, јединица локалне самоуправе и за средства резерве.
Предлогом закона о буџету није спецификовано које од поменутих гаранција су обухваћене позицијом
„Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)“

исплату главнице по гаранцијама издатим у корист Железара Смедерево и за
средства резерве.
Издаци за набавку финансијске имовине – који се односе на буџетске кредите
(позајмице) - су планирани у износу од око 4,0 млрд динара, што је више него двоструко већи
износ у односу на Буџет за 2016 (повећање од 2,1 млрд динара). У документу Министарства
финансија „Упутство за припрему Буџета Републике за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019.
годину“ (стр. 9) наведено је да на позицији буџетски кредити треба планирати 2 млрд динара за
текућу ликвидност РТБ Бор.

Графикон 7

Графикон 8

Промена планираних расхода буџета за 2017. у
односу на Буџет за 2016.

Структура планираних расхода буџета за 2017.

Текући расходи – структура
Расходи за запослене
Расходи за запослене имају најзначајније учешће међу текућим расходима (24,7%
планираних текућих расхода). Од укупних расхода за запослене више од ¾ чине плате
запослених. Предвиђено је да се ови расходи повећају за 5,1% у односу на Буџет за 2016. У
образложењу Предлога закона о буџету Републике Србије за 2017. годину наведено је:


Да је маса плата планирана у складу са Законом о буџетском систему, односно
забраном запошљавања, као и на основу основица које су утврђене у складу са
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;



Да се приликом планирања средстава за плате пошло од постојећег броја запослених,
а не од броја запослених према систематизацији радних места;



Да су плате у основном и средњем образовању планиране са умањењем од 3%
почевши од школске 2017/2018. године, као последица процеса спровођења
рационализације броја запослених која ће се спровести у 2017. години;



Да ће се у 2017. години основица за обрачун и исплату плата судија исплаћивати: 70%
из извора 01 – Приходи из буџета, а 30% из прихода остварених по основу наплате
судских такси које припадају правосудним органима;



Да је у 2017. години планирано увећање плата (у укупном износу од 9,8 млрд динара14)
запосленима у:
o

Министарству унутрашњих послова, БИА, Министарству одбране за 5%,

o

установама социјалне и здравствене заштите, Управи за извршење кривичних
санкција, установама културе, као и запосленима у правосуђу (осим судија и
тужилаца) за 5%,

o

установама основног и средњег образовања и ученичког стандарда за 6%,

o

установама високог и вишег образовања и студентског стандарда за 3%,

o

научно-истраживачкој делатности – истраживачима (осим истраживачима који
имају радни однос заснован на факултету) и помоћном особљу за 5%.

Када је реч о спровођењу програма рационализације броја запослених, у образложењу
Предлога закона се наводи да су при Министарству државне управе и локалне самоуправе
обезбеђена средства у износу од 1,6 млрд динара на економској класификацији 414 - Социјална
давања запосленима (и за запослене државне службенике и намештенике који раде на територији
АПВ и КиМ)15, а при Министарству здравља, услед очекиваног одлива запослених у
здравственим установама, обезбеђена средства у износу од 0,6 млрд динара на економској
класификацији 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања.

Расходи за коришћење услуга и роба
Планирано је да се ови расходи повећају за 7,6 млрд динара (7,8%) у односу на Буџет за
2016. Планирао је да се све врсте ових расхода повећају, а највише расходи за услуге по уговору
и за специјализоване услуге.
Детаљнији преглед ових врста расхода биће приказан у анализи Предлога закона по
корисницима буџета, који Парламентарна буџетска канцеларија припрема.

Расходи по основу отплате камата
Расходи по основу отплате камата планирано је да износе 134,0 млрд динара, што је за 6,0
млрд (4,3%) ниже него у Буџету за 2016. Када је реч о појединачним расходима, планирано је:


смањење расхода за камате на домаће кредите (износиће 62,8 млрд динара, што је
смањење од 3,2 млрд, односно 4,9%) и отплате камата по основу активираних
гаранција (износиће 5,6 млрд динара, што је смањење од 3,3 млрд, односно 36,9%);



повећање пратећих трошкова задуживања (износиће 1,5 млрд динара, што је
повећање за 0,5 млрд, односно 49,8%). Наведено повећање се односи, пре свега, на
сервисирање спољног дуга;



расходи за камате на стране кредите остаће на сличном нивоу као у Буџету за 2016
(износиће 64,1 млрд динара).

Субвенције
Субвенције су планиране у износу од 84,4 млрд динара, што је за 1,6 млрд (1,8%) мањи
износ него у Буџету за 2016.
14

Министарство финансија: „Упутство за припрему Буџета Републике за 2017. годину и пројекција за 2018.
и 2019. годину“, стр. 4.
15

У Буџету за 2016. годину опредељени износ за ова социјална давања износио је 10,7 млрд динара.





Планирано је повећање:
o

Субвенција у пољопривреди: износиће 31,6 млрд динара, што је повећање од 3,6
млрд (13,1%) у односу на Буџет за 2016;

o

Осталих субвенција: износиће 11,1 млрд динара, што је повећање од 0,3 млрд
(2,9%);

Планирано је смањење:
o

Субвенција за путеве: износиће 6,6 млрд динара, што је за 3,1 млрд (31,8%) у
односу на Буџет за 2016. Реч је о субвенцијама Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре за ЈП „Путеви Србије“ и „Коридори Србије“ д. о. о.

o

Субвенција за железнице: износиће 15,9 млрд динара, што је за 1,6 млрд (9,3%)
ниже него у Буџету за 2016. Реч је о субвенцијама Министрства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре које су намењене за привредна друштва у области
железничког саобраћаја, за учешће у руском кредиту и за учешће у пројекту
реконструкције пруге Ниш-Димитровград.

o

Субвенција у области туризма: износиће 0,9 млрд динара, што је смањење од 0,6
млрд (40,9%). Смањење највећим делом проистиче из смањења подстицаја за
изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама.

o

Субвенција у привреди: износиће 14,3 млрд динара, што је смањење за 0,2 млрд
(1,5%) у односу на Буџет за 2016. Реч је о субвенцијама које даје Министарство
привреде. При томе, планирано је:


Да се смање субвенције по основу раније преузетих обавеза за
субвенционисане кредите привреди16 (износиће 0,92 млрд динара, што је
смањење од 1,08 млрд) и по основу подстицаја за директне инвестиције17
(износиће 1,3 млрд динара, што је смањење од 2,2 млрд).



Да се повећају субвенције по основу улагања од посебног значаја18
(износиће 11 млрд динара, што је повећање од 2,9 млрд) и подршка развоју
предузетништва (износиће 0,7 млрд динара, што је повећање за 0,2 млрд).

16

Средства су намењена за реализацију Уредбе о условима за субвенционисање камата за кредите за
одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава у 2014. години („Службени гласник
РС” број 52/14) и преузетих обавеза према раније важећим уредбама о субвенционисању камата.
17

Средства су намењена за измирење преузетих обавеза по Уредби о условима и начину привлачења
директних инвестиција („Службени гласник РС“ бр. 34/10 и 41/10); Уредби о условима и начину
привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС“ бр. 42/11, 46/11 и 84/11) и Уредби о условима
и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС“ бр. 20/12, 123/12, 14/13 и 60/13)
18

Средства су намењена за спровођење уговора о заједничком инвестиционом улагању између Републике
Србије и Fiat Group Automobiles S.p.A; уговора о оснивању Air Serbia; за измирење преузетих обавеза по
уговорима о додели средстава за директне инвестиције и то за привредно друштво: Tigar Tyres д.о.о. Пирот;
Mitros Fleischwaren; Masterplast YU Суботица; Streit Nova доо Стара Пазова; NCR доо Београд; In Conect
доо Нова Пазова; Mei Ta Europe доо Обреновац; Hutschinson доо Београд; SR Technics services доо Нови
Београд; IGB AUTOMOTIVE COMP доо Инђија; Lear Corporation доо Београд; LEONI WCS Southeast
Europe доо Лесковац; Aster Tekstil доо Ниш Медиана; ContiTech Fluid Serbia доо Суботица; MDG доо
Пријепоље; Delphi Packard доо Нови Сад; Falke Serbia доо Лесковац; Trentex доо Пријепоље; Magna Seating
доо Оџаци; VNB KNITTING доо Лесковац; NCR доо Београд; REAL KNITTING доо Гајдобра; JOHNSON
ELECTRIC доо Ниш; P&T Design доо Нови Сад; TIM COP доо Темерин; Sinterfuse доо Ужице; COFICAB
doo Деч; PRETTY SWEATER Крагујевац; ENDAVA доо Београд; Leoni Wiring Systems Southeast доо
Прокупље; Yazaki доо Шабац; за подстицање привредног развоја у складу са посебним актима Владе



Да субвенције за инвестиције у производњу аудиовизуелних дела19 остану
на истом нивоу као претходне године (износиће 0,4 млрд динара).

Донације страним владама
Донације страним владама би требало да износе 0,03 млрд динара, што је смањење од 0,3
млрд (92,7%) у односу на буџет за 2016.
Донације страним владам обухватају планирани износ од 13 милиона динара са раздела
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (за реализацију инфраструктурних
пројеката од значаја за Републику Србију) и планирани износ од 14,5 милиона са раздела
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (за подршку раду Универзитета у
Београду).

Дотације међународним организацијама
Дотације међународним организацијама су планиране у износу од 3,4 млрд динара, што
је за око 0,2 млрд (5,8%) више у односу на Буџет за 2016. У наведеном повећању највеће учешће
има планирано повећање по основу дотација са раздела Министарства просвете, науке и
технолошког развоја за подршку учешћа у ИПА програмима.

Трансфер осталим нивоима власти
Укупан ненаменски трансфер који се распоређује јединицама локалне самоуправе
планирано је да остане на истом нивоу као у Буџету за 2016, и износиће 33,3 млрд динара.
Планирани ненаменски трансфери појединачним градовима и општинама такође ће остати на
истом нивоу као у Буџету за 2016. Појединачни износи су дати у Предлогу закона о буџету
Републике Србије за 2017. годину, стр. 179-183.
Трансфер за запослене у образовању на територији АПВ је планиран у износу од 28,0
млрд динара, што је за 1,2 млрд (4,6%) више у односу на Буџет за 2016.
Остали трансфери су планирани у износу од 12,1 млрд динара, што је за 2,6 млрд (27,5%)
више у односу на Буџет за 2016. Наведено повећање, пре свега, односи се на нове позиције:
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Трансфер Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у износу од
0,8 млрд динара буџету АПВ за изградњу Жежељевог моста,



Трансфер Министарства културе у износу од 0,4 млрд динара за изградњу зграде
Радио телевизије Војводине,



Трансфер Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 0,45
млрд динара у оквиру подстицаја за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у
туристичким дестинацијама,



Трансфер Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и јавна
предузећа у износу од 0,2 млрд динара, за подршку спровођењу мера равномерног
регионалног развоја,



Трансфер Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и
популациону политику у износу од 0,15 млрд динара, за подршку спровођењу мера
популационе политике,

Средства су намењена за реализацију Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији
производи аудиовизуелно дело



Трансфер Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од 0,15
млрд динара за проширење система за сакупљање отпадних комуналних вода у
општини Кула.

Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање
Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање представљају другу ставку
по учешћу међу текућим расходима (учешће од 22,6%). Предлогом буџета за 2017. предвиђено је
њихово смањење у односу на Буџет за 2016, укупно и код свих организација за обавезно
социјално осигурање појединачно (осим код Фонда СОВО, где је предвиђен истоветан износ као
у Буџету за 2016)20. У вези са овим расходима, у образложењу Предлога закона се наводи:




од укупног трансфера Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање од
201,6 млрд динара:
o

178,34 млрд динара износи планирани трансфер са раздела Министарства
финансија21 ради уравнотежења финансијског биланса Фонда.

o

0,26 млрд динара износи планирани трансфер са раздела Управе за сарадњу са
црквама и верским заједницама22 .

o

23 млрд динара чине планирани трансфери од Министарства за рад,
запошљавањe, борачка и социјална питања, којима се обезбеђују средства за
исплату пpава по посебним прописима, и то:


чланом 235. Закона регулисано је да Република обезбеђује средства за
права из пензијског и инвалидског осигурања која су остварена под
повољнијим условима у односу на услове утврђене законом и то за права
утврђена републичким и ранијим савезним прописима;



чланом 207. став 2. Закона регулисано је да се средства за покриће разлике
између најнижег износа пензије и износа пензије која би осигуранику
припадала без његове примене, обезбеђују у буџету Републике.

од укупног трансфера Националној служби за запошљавање од 4,9 млрд динара:
o

2,85 млрд динара износи планирани трансфер са раздела Министарства
финансија за финансирање привремених накнада запослених са територије АП
Косово и Метохија.


o

2,05 млрд динара износи планирани трансфер са Раздела Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Од тога, 1,5 млрд динара
је планирано за исплату посебних новчаних накнада запосленима којима
недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права
на пензију.

Такође, при Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом планирана средства за мере и активности

20

Приликом сагледавања могућих узрока смањења ових трансфера, треба имати у виду да је њихово
извршење током првих десет месеци 2016. било ниже него што је планирано Буџетом за 2016, јер је
реализација доприноса била виша од планиране. (За више детаља видети анализу Парламентарне буџетске
канцеларије „Текућа фискална кретања: јануар–октобар 2016. године – извршење буџета Републике“).
21

У складу са чланом 173. Закона о пензијском и инвалидском осигурању којим је предвиђено да је
Република гарант за обавезе Фонда, за остваривање права по основу обавезног пензијског и инвалидског
осигурања.
22

У складу са чланом 29. став 2. Закона о црквама и верским заједницама

које спроводи Национална служба за запошљавање, и то за: мере и активности
професионалне рехабилитације, процену радне способности, подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом, субвенцију за запошљавање особа са
инвалидитетом и друго у износу од 0,55 млрд динара.


Трансфер Фонду за социјално осигурање војних осигураника са раздела
Министарства одбране у износу од 0,439 млрд динара је планиран као накнада дела
трошкова за становање професионалним војним лицима у пензији.



Од укупног трансфера од 24,4 млрд динара Републичком фонду за здравствено
осигурање::
o

o



20,0 млрд динара износи планирани трансфер са раздела Министарства
финансија. Од тога:


19,75 млрд динара за исплату права на здравствену заштиту планирано и



0,25 млрд динара по основу доприноса за здравствено осигурање за
одређена предузећа у процесу приватизације.

Планиран је трансфер од 4,4 млрд динара са раздела Министарства здравља. Од
тога:


1,0 млрд динара за трошкове здравствене заштите лицима која се сматрају
осигураницима по члану 22. став 1. Закона о здравственом осигурању,



1,1 млрд динара за здравствену заштиту лица оболелих од ретких болести,



1,7 млрд динара за накнаду зараде у случају привремене спречености за рад
због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће,



0,6 млрд динара услед очекиваног одлива запослених у здравственим
установама.

За остале трансфере организацијама за обавезно социјално осигурање у износу од 1,6
млрд динара је наведено да се односе на реконструкцију, модернизацију,
реорганизацију, унапређење и доградњу клиничких центара и набавку медицинске
опреме за потребе здравствених установа.

Остале дотације и трансфери
Остале дотације и трансфери су планирани у укупном износу од 4,0 млрд динара, што је
за 0,16 млрд (4,2%) више него у Буџету за 2016. Наведено повећање је, пре свега, последица
повећања давања Министарства здравља за здравствену заштиту лица на издржавању казне
затвора и пружање хитне медицинске помоћи особама непознатог пребивалишта и другим
лицима која ово право не остварују на другачији начин на 200 милиона динара (са 20 милиона,
колико износи у Буџету за 2016).

Расходи за социјалну заштиту из буџета
Расходи за социјалну заштиту из буџета планирано је да буду на сличном нивоу као у
Буџету за 2016. годину, и да износе 115,6 млрд динара. Када је реч о појединачним расходима:


Расходи за социјалну заштиту ће износити 31,3 млрд динара (повећање од 1,3 млрд,
односно 4,5% у односу на Буџет за 2016).



Расходи за дечју заштиту планирано је да износе 51,9 млрд динара (повећање од 1,0
млрд, односно 2% у односу на Буџет за 2016). У образложењу Предлога закона се
наводи следеће:

o

Уз исплату родитељског додатка планирана је и једнократна исплата паушала за
набавку опреме за дете, уместо досадашњег права на рефундацију ПДВ-а за
куповину хране и опреме за бебе;

o

У оквиру права на дечији додатак планирана су средства за исплату још једног
дечијег додатка за децу основношколског и средњошколског узраста која ће
редовно похађати и завршити претходну школску годину. Када је реч о деци са
сметњама у развоју и деци са инвалидитетом, за њих се ово право такође планира
под повољнијим условима, тако да се повећа цензус за остваривање права на
дечији додатак као и повећање његовог износа.



Расходи за Транзициони фонд23 су планирани у износу од 3 млрд динара (што је
двоструко мање него у Буџету за 2016).



Остали расходи за социјалну заштиту за које је планирано повећање износа у односу
на Буџет за 2016. обухватају: осталу социјалну заштиту из буџета (повећање за 116,3
милииона динара, односно 1,9%), ученички стандард (повећање за 32,1 милиона,
односно 1,3%) и Фонд за младе таленте (повећање за 16,8 милиона, односно 2,2%).



Расходи за које је планирано смањење износа у односу на Буџет за 2016. обухватају
следеће расходе: за борачко – инвалидску заштиту (смањење од 164,0 милиона
динара, односно 1,2%), за избегла и расељена лица (смањење за 54,7 милиона, односно
7,3%), за студентски стандард (смањење за 34,8 милиона, односно 0,9%) и за спортске
стипендије, награде и признања (смањење за 20,7 милиона, односно 1,8%).

Остали текући расходи
Средства резерви планирано је да износе 1,6 млрд динара, што је за 0,5 млрд (40,3%) више
него у Буџету за 2016. Наведена промена је у потпуности резултат планираног повећања текуће
буџетске резерве.
Остали текући расходи планирано је да износе 19,7 млрд динара, што је за 7,2 млрд
(57,5%) више него у Буџету за 2016. Наведено повећање је пре свега последица планираног
плаћања новчаних казни и пенала по решењу судова.
Графикон 9
Планирани текући расходи буџета за 2017.
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Из Транзиционог фонда се исплаћује социјални програм за запослене у предузећима у процесу
приватизације (или реструктурирања).

Графикон 10
Планирани текући расходи буџета за 2017.

Табела: Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за
отплату главнице и набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
Табела 4
Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења
јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и
издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине (у циљу спровођења јавних политика)
1 Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
Плате запослених
Доприноси на терет послодавца
Остали расходи за запослене
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба
1.3. Расходи по основу отплате камата
Расходи по основу отплате камата на домаће
кредите
Расходи по основу отплате камата на стране
кредите
Отплата камата по основу активираних гаранција
Пратећи трошкови задуживања
1.4. Субвенције
Субвенције у привреди
Субвенције у пољопривреди
Субвенције за железницу
Субвенције за путеве
Субвенције у области туризма
Субвенције за културу
Остале субвенције
1.5. Донације страним владама
1.6. Дотације међународним организацијама

2017
Предлог буџета
Дин
1.028.728.440.000
253.763.372.000
193.693.428.000
38.682.085.000
21.387.859.000
105.914.465.000
133.966.373.000

Промена
у односу на Буџет за
2016.
Дин
%
-14.357.704.000
-1,4
2.211.858.000
0,9
9.410.993.000
5,1
1.687.400.000
4,6
-8.886.535.000
-29,4
7.623.695.000
7,8
-5.960.909.000
-4,3

62.778.799.000

-3.225.125.000

-4,9

64.052.506.000

52.506.000

0,1

5.625.000.000
1.510.068.000
84.413.655.000
14.310.119.000
31.600.710.000
15.890.000.000
6.573.000.000
893.000.000
4.000.000.000
11.146.826.000
27.508.000
3.369.904.000

-3.290.000.000
501.710.000
-1.553.247.000
-223.206.000
3.649.212.000
-1.620.000.000
-3.060.000.000
-618.000.000
0
318.747.000
-347.000.000
183.632.000

-36,9
49,8
-1,8
-1,5
13,1
-9,3
-31,8
-40,9
0,0
2,9
-92,7
5,8

1.7. Трансфери осталим нивоима власти
Трансфери општинама и градовима
Трансфери за запослене у образовању на
територији АПВ
Остали трансфери
1.8. Трансфери организацијама за обавезно
социјално осигурање
Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање
Национална служба за запошљавање
Републички фонд за здравствено осигурање
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Остали трансфери
1.9. Остале дотације и трансфери
1.10. Социјална заштита из буџета
Дечја заштита
Борачко - инвалидска заштита
Социјална заштита
Транзициони фонд
Ученички стандард
Студентски стандард
Фонд за младе таленте
Спортске стипендије, награде и признања
Избегла и расељена лица
Остала социјална заштита из буџета
1.11. Остали текући расходи
Средства резерви
Остали текући расходи
2. Капитални издаци
Издаци за нефинансијску имовину
Нефинансијска имовина која се финансира из
средстава за реализацију НИП
3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења
јавних политика)
Отплата главнице по гаранцијама
Отплата гаранција по комерцијалним
трансакцијама
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу
спровођења јав. пол.)
Укупно

73.436.044.000
33.307.366.000

3.837.929.000
0

5,5
0,0

28.001.853.000

1.223.727.000

4,6

12.126.825.000

2.614.202.000

27,5

232.962.525.000

-27.410.805.000

-10,5

201.600.000.000

-18.200.000.000

-8,3

4.900.000.000
24.400.000.000
439.175.000
1.623.350.000
4.000.551.000
115.571.403.000
51.926.194.000
13.986.000.000
31.282.029.000
3.000.000.000
2.593.592.000
3.998.000.000
783.451.000
1.119.292.000
691.378.000
6.191.467.000
21.302.640.000
1.602.000.000
19.700.640.000
94.467.239.000
94.045.439.000

-4.600.000.000
-3.800.000.000
0
-810.805.000
160.953.000
-755.393.000
1.012.494.000
-164.000.000
1.341.089.000
-3.000.000.000
32.092.000
-34.800.000
16.810.000
-20.708.000
-54.676.000
116.306.000
7.651.583.000
460.000.000
7.191.583.000
52.244.957.000
53.082.362.000

-48,4
-13,5
0,0
-33,3
4,2
-0,6
2,0
-1,2
4,5
-50,0
1,3
-0,9
2,2
-1,8
-7,3
1,9
56,1
40,3
57,5
123,7
129,6

421.800.000

-837.405.000

-66,5

34.800.000.000

2.767.000.000

8,6

34.390.000.000

6.228.000.000

22,1

410.000.000

-3.461.000.000

-89,4

3.987.825.000

2.135.055.000

115,2

1.161.983.504.000

42.789.308.000

3,8

Рачун финансирања
Предлогом закона о буџету за 2017. годину планирано је да примања од задуживања и
продаје домаће финансијске имовине износе 859,1 млрд динара. Издаци за отплату главнице дуга
и набавку финансијске имовине планирани су у износу 789,8 млрд динара. Разлика између горе
поменутих примања и издатака износи 69,3 млрд динара и користиће се за финансирање
планираног фискалног дефицита од 69,1 млрд динара и повећање готовинских средстава на
рачуну од 0,2 млрд динара.

Примања од задуживања и продаје домаће финансијске имовине
Примања од задуживања и продаје домаће финансијске имовине планирана су у износу
од 859,1 млрд динара.

Табела 5
Примања од задуживања и од продаје домаће финансијске имовине
Примања од задуживања и од продаје домаће финансијске
имовине
Примања од задуживања
Примања од емитовања држ. хартија од вредности на
домаћем фин. трж. (држ. записи и обвезнице емитоване на
домаћем фин. трж. у домаћој и страној валути – продајна
вредност)
Примања од емитовања држ. хартија од вредности на
међународном фин. трж. (еврообвезнице – држ. хартије од
вредности емитоване на међународном фин. трж. у домаћој
и страној валути – продајна вредност)
Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени
зајмови од домаћих и међун. (комерцијалних и
мултилатералних) финансијских институција и иностраних
влада)
Примања од продаје домаће финансијске имовине
Укупнa примања од задуживања и од продаје домаће
финансијске имовине

2017
Предлог
буџета
Дин
858.268.630.000

Промена
у односу на Буџет за 2016.
Дин
195.638.808.000

%
29,5

583.500.000.000

133.500.000.000

29,7

124.500.000.000

2.000.000.000

1,6

150.268.630.000

60.138.808.000

66,7

800.000.000

0

0,0

859.068.630.000

195.638.808.000

29,5

Примања од задуживања су планирана у износу од 858,3 млрд динара, и то:


Примања по основу емитовања државних хартија од вредности на домаћем
финансијском тржишту: Република Србија ће примања од задуживања доминантно
реализовати на домаћем финансијском тржишту у планираном износу од 583,5 млрд
динара .



Примања по основу емитовања државних хартија од вредности на међународном
финансијском тржишту – еврообвезнице: планирано је да Република Србија емитује
еврообвезнице у износу од 124,5 млрд динара.



Примања од домаћег и иностраног задуживања: планирано је да се по основу зајмова
од домаћих и међународних финансијских институција и иностраних влада прибави
150,3 млрд динара.

Примања од продаје домаће финансијске имовине предвиђена су у износу од 0,8 млрд
динара.

Издаци за отплату главнице дуга и набавку финансијске имовине
Издаци за отплату главнице дуга и набавку финансијске имовине планирани су у износу
од 789,8 млрд динара.
Табела 6
Издаци за отплату главнице дуга и набавку финансијске имовине
Издаци за отплату главнице дуга и набавку
финансијске имовине
Издаци за отплату кредита
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице страним кредиторима
Отплата главнице по гаранцијама (део)
Издаци за набавку финансијске имовине
Укупно

2017
Предлог буџета
Дин
771.560.000.000
428.000.000.000
336.000.000.000
7.560.000.000
18.210.388.000
789.770.388.000

Промена
у односу на Буџет за 2016.
Дин
%
236.021.999.000
44,1
-32.000.000.000
-7,0
280.199.999.000 502,2
-12.178.000.000 -61,7
13.264.888.000 268,2
249.286.887.000
46,1

Издаци за отплату кредита (главнице дуга) су планирани у износу од 771,6 млрд динара,
и то:


Отплата главнице домаћим кредиторима: планирано је да се отплати 428 млрд динара
дуга према домаћим кредиторима.



Отплата главнице страним кредиторима: планирано је да се отплати 336 млрд динара
дуга према домаћим кредиторима.



Отплата главнице по гаранцијама (део): планирано је да се отплати 7,6 млрд динара
дуга по основу гаранција - које не укључују активиране гаранције, јер се активиране
гаранције третирају као расход буџета Републике.

Издаци за набавку финансијске имовине предвиђена су у износу од 18,2 млрд динара.

Нето финансирање
Разлика између горепоменутих примања и издатака износи 69,3 млрд динара. Наведени
износ представља разлику између примања од задуживања и продаје домаће финансијске
имовине (859,1 млрд динара) и издатака за отплату главнице дуга и набавку финансијске
имовине (789,8 млрд динара), и планирано је да се искористи за:


финансирање планираног фискалног дефицита (нето финансирање) од 69,1 млрд
динара и



повећање готовинских средстава на рачуну од 0,2 млрд динара.

Капитални буџет
Капитални издаци буџетских корисника су Предлогом закона о буџету планирани у
износу од 63,5 млрд динара. Овај износ је за 46,9 млрд динара виши у односу на износ дат у Буџету
за 2016. годину, а разлог је пре свега укључивање пројектних зајмова у буџет Републике.
Нови капитални пројекти који су предвиђени Предлогом закона о буџету за 2017. (у
односу на капиталне пројекте обухваћене Буџетом за 2016) су:


Министарство унутрашњих послова: осавремењивање возног парка (0,7 млрд
динара);



Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:
o

Деоница аутопута Е-75 ГП Келебија – петља Суботица Југ (0,3 млрд динара),

o

Деоница аутопута Е-763 Сурчин - Обреновац (7,15 млрд динара),

o

Деоница обилазнице на аутопуту Е-70/Е-75: Мост преко Саве код Остружнице –
Бубањ Поток (1,75 млрд динара),

o

Деонице аутопута Е-80 Процек–Црвена Река и Чифлик–Пирот и аутопута Е–75
Грделица–Царичина Долина и Царичина Долина–Владичин Хан (6,22 млрд
динара),

o

Деонице аутопута Е-75 Грабовница–Грделица и Владичин Хан–Доњи Нерадовац
и аутопута Е–80 Ниш–Димитровград и обилазница око Димитровграда (3,73
млрд динара),

o

Деонице аутопута Е-80 Црвена Река–Чифлик и Пирот (исток)–Димитровград
(4,35 млрд динара),



o

Деонице аутопута Е-763 Љиг (Доњи Бањани) – Бољковци; Бољковци – Таково;
Таково – Прељина (2,8 млрд динара),

o

Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизел моторних возила (8,7
млрд динара),

o

Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње
величине у Србији (2,5 млрд динара);

Министарство правде:
o

Изградња и реконструкција смештајних капацитета у КПЗ Пожаревац–Забела
(57 милиона динара),

o

Радови на изградњи новог павиљона у КПЗ Сремска Митровица (51 милиона
динара),

o

Изградња комплекса затвореног типа у ОЗ Лесковац (72 милиона динара);



Српска академија наука и уметности: Дигитализација културне, уметничке,
историјске и научне баштине Републике Србије (123 милиона динара);



Управа за заједничке послове републичких органа:
o

Реконструкција виле у Улици кнеза Александра Карађорђевића 75 (13,5 милиона
динара),

o

Реконструкција комплекса виле "Мир" (12 милиона динара),

o

Реконструкција објекта "Краљева вила" и реконструкција виле "Шумадија" на
Опленцу (8,5 милиона динара).

Табела 7
Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника у 2017.
Преглед капиталних издатака буџетских корисника
Министарство унутрашњих послова
Министарство финансија
Министарство одбране
Министарство привреде
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре *)
Министарство правде
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Министарство рударства и енергетике
Министарство културе и информисања (установе културе)
Безбедносно–информативна агенција
Српска академија наука и уметности
Управа за заједничке послове републичких органа
УКУПНО

2017.
Предлог буџета
Дин
1.578.000.000
6.075.510.000
574.901.000
0
49.361.926.000
1.711.319.000
799.032.000
100.000.000
1.524.579.000
100.000.000
123.000.000
1.584.000.000
63.532.267.000

Промена
у односу на Буџет за 2016.
Дин
%
925.000.000
141,7%
101.803.000
1,7%
-76.012.000
-11,7%
-82.000.000
-100,0%
45.676.467.000
1239,4%
-148.031.000
-8,0%
-133.168.000
-14,3%
-33.500.000
-25,1%
724.579.000
90,6%
35.200.000
54,3%
123.000.000
-19.000.000
-1,2%
46.932.338.000
282,7%

*)

У оквиру ове ставке се налазе капитални расходи који се финансирају из пројектних зајмова, који су од
ове године укључени у буџет Републике.

Издавање гаранција
Планирано је да у 2017. Република Србија изда гаранција у укупном износу од 24,9 млрд
динара (око 200 милиона евра). У односу на нове гаранције које су биле предвиђене Буџетом за
2016. реч је о смањењу од 19,2 млрд динара (око 160 милиона евра), односно око 44%.

Планиране гаранције су приказане у табели у наставку.
Табела 8
Гаранције Републике Србије које ће бити дате у 2017.
Гаранције Републике Србије које ће бити дате у 2017.
ЈП "Електропривреда Србије"
ЈП "Електромрежа Србије"
ЈП "Србијагас"
Акционарско друштво за железнички превоз путника ''Србија
Воз'', Београд
ЈП ПЕУ ''Ресавица''
Укупно

2017
Предлог буџета
Дин
15.562.500.000
1.867.500.000
2.490.000.000

EUR
125.000.000
15.000.000
20.000.000

3.735.000.000

30.000.000

1.245.000.000
24.900.000.000

10.000.000
200.000.000

Пројектни и програмски зајмови
Планирано је да у 2017. Република Србија одобри пројектне и програмске зајмове у
укупном износу од 359,5 млрд динара. Наведени зајмови ће бити уговорени у износу од 1,8 млрд
евра и 1,2 млрд долара. У односу на нове зајмове планиране Буџетом за 2016, реч је о смањењу од
170,3 млрд динара (зајмови уговорени у еврима биће повећани за 0,1 млрд евра, а зајмови
уговорени у доларима биће смањени за 1,7 млрд долара).
Преглед планираних пројектних и програмских зајмова приказан је у табели у наставку.
Табела 9
Програмски и пројектни зајмови које ће Република Србија одобрити у 2017. години
2017
Програмски и пројектни зајмови који ће бити одобрени у
2017.
Предлог буџета
Оригинална валута
Дин
Назив
Износ
EUR
407.400.000
Светска банка
96.351.300.000
USD
390.000.000
Европска инвестициона банка
38.931.150.000
EUR
312.700.000
Банка за развој Савета Европе
5.602.500.000
EUR
45.000.000
Немачка развојна банка
4.606.500.000
EUR
37.000.000
Република Турска
1.872.000.000
USD
16.000.000
Обвезнице на међународном финансијском тржишту
124.500.000.000
EUR
1.000.000.000
Кинеска Export - Import банка
87.588.409.896
USD
748.618.888
EUR
1.802.100.000
Укупно
359.451.859.896
USD
1.154.618.888

У образложењу Предлога закона је наведено да су укључени примања и издаци по основу
пројектних зајмова код којих се Република Србија директно задужује, а који до сада нису били
приказани у буџету. Укупан износ пројектних зајмова укључених у буџет по наведеном основу
износи 55.537.272.000 динара.

Јавни дуг
На крају октобра 2016. године јавни дуг Републике је износио 24,59 млрд евра (72,1%
БДП-а), односно, изражено у динарима, 3.028,7 млрд динара. Од тога, директне обавезе

Републике су износиле 22,38 млрд евра (2.756,5 млрд динара), а индиректне (по основу издатих
гаранција) 2,21 млрд евра (272,2 млрд динара)24.
За више информација о кретању јавног дуга, погледајте анализу Парламентарне буџетске
канцеларије „Анализа јавног дуга за период јануар – октобар 2016. године“.

ИПА фондови
Планирано је да у 2017. години за суфинансирање или предфинансирање ИПА пројеката
буде издвојено 3,6 млрд динара. Реч је о повећању од 0,3 млрд динара (6,8%).
У наставку је дати износи у вези са ИПА пројектима за које је планирано да буду
реализовани по буџетским корисницима.
Табела 10
Планирана средства за ИПА пројекте у 2017. по корисницима
Назив корисника
Агенција за борбу против корупције
Високи савет судства
Дирекција за водне путеве
Држ. рев. инст.
Завод за унапређ. образовања и васпитања
Канцеларија за европске интеграције
Канцеларија за КиМ
Канц. за људска и мањинска права
Канц. за сарадњу са цивилним друштвом
Комесаријат за избеглице и миграције
Мин. грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Мин. државне управе и локалне самоуправе
Мин. за рад, запошљ., борачка и соц. питања
Мин. здравља
Мин. културе и информисања
Мин. омладине и спорта
Мин. пољ. и заштите животне средине
Мин. привреде
Мин. просвете, науке и технолошког развоја
Мин. рударства и енергетике
Мин. трговине, туризма и телекомуникација
Мин. унутрашњих послова
Мин. финансија
Пореска управа
Правосудна академија
Реп. дирекција за воде
Реп. завод за статистику
Реп. хидромет. завод
Управа за аграрна плаћања
Управа за ветерину
Управа за заштиту биља
Управа за извршење крив. санкција
Управа за јавне набавке
Управа за трезор
Управа царина
Установе културе
Укупно

24

2017
Предлог буџета
Суфинансирање/ предфинансирање
6.226.000
6.154.000
81.673.000
1.560.000
3.326.000
109.742.000
23.319.000
3.132.000
7.000.000
61.567.000
135.944.000
1.082.000
131.409.000
36.615.000
62.000.000
62.000
247.490.000
185.549.000
1.781.894.000
36.449.000
45.853.000
132.049.000
164.369.000
11.000.000
20.856.000
30.232.000
3.720.000
1.238.000
4.106.000
95.299.000
647.000
48.300.000
6.842.000
32.245.000
67.327.000
2.214.000
3.588.490.000

У односу на крај 2015. у октобру је јавни дуг Републике био нижи за 218,4 милиона евра.

Средства ЕУ
97.427.000
97.426.000
438.239.000
23.636.000
547.362.000
783.303.000
49.578.000
54.720.000
724.019.000
157.843.000
862.422.000
179.962.000
3.200.000
6.220.000
377.693.000
675.398.000
328.599.000
302.790.000
304.391.000
453.389.000
133.730.000
9.000.000
170.635.000
260.448.000

33.588.000
139.463.000
64.688.000
76.506.000
55.980.000
171.299.000
335.649.000
7.918.603.000
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