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Предмет: Иницијатива Министарству финансија у вези са објављивањем података о
припреми и извршењу буџета у форми отворених података који омогућавају
упоредивост и слободно коришћење
Поштовани,
На основу резултата и препорука из међународног истраживања о отворености буџета,
„Индекс отворености буџета“, у чијој припреми је учествовала и организација
Транспарентност Србија, уочили смо могућности да се побољша транспарентност и
отвореност буџета и буџетских процеса у Републици Србији. На тај начин би се уједно
испунили стандарди из наведеног међународног истраживања.
Међународно истраживање Индекс отворености буџета (Open budget index - OBI)
стврстало је Србију на 62. место од 115 земаља. Тај резултат показује да смо држава у
којој буџетски документи нису у довољној мери отворени и свеобухватни. Од три
главне области истраживања Србија је далеко најлошије оцењена у погледу учешћа
јавности, са само 2 поена (светски просек 12), а оцене за Србију су добре једино у
категорији ревизорског надзора. Србија је у овом значајном истраживању за 2017.
годину добила 43 од сто могућих поена, што је за четири мањи скор него 2015. године.
Услед лошијег скора и повећања броја обухваћених земаља, Србија је пала за 15 места
на листи (2015. је заузимала 47. место од укупно 102 земље).
Транспарентност - Србија сматра да би Министарство финансија требало да објављује
податке у форми отворених података, како би били слободно доступни, машински
читљиви и припремљени у отвореним форматима (csv, xls, xlsx и други).
Обезбеђивањем њихове доступности у форми отворених података, они се чине
доступним најширем кругу корисника.
Министарство финансија би на тај начин, не само обезбедило виши ниво јавности рада,
већ би пружило јавности нове могућности да од постојећих података створе нову
вредност.

Кроз отварање података, држава подстиче развој креативног пословања и економије
знања, али и добија драгоцене повратне информације, које могу да се искористе за
побољшање квалитета података, боље разумевање потреба корисника, квалитетније
формулисање и спровођење јавних политика. Такође, оbjavlјivanje otvorenih podataka
jača poverenje u javne institucije, pojačava obavezu vlada da poštuju vladavinu prava, i
obezbeđuje transparentnu i odgovornu osnovu za bolјe donošenje odluka i pobolјšava
pružanje javnih usluga.
Анализирајући извештаје које је сачинило Министарство финансија, прописе које
примењује у свом раду, као и друге документе у којима су изнети резултати рада,
закључили смо да постоји велики број нумерички исказаних података, који би, уколико
би били објављени у одређеној отвореној форми (csv, xls и xlsx формати табела), могли
донети корист грађанима и другим заинтересoваним лицима.
Из тог разлога, Транспарентност Србија иницијативом предлаже да се у форми
отворених података припремају и објављују:
-

нацрт буџета,

-

предлог буџета,
буџет,
грађански буџет,

-

месечне извештаје о реализацији буџета,
шестомесечни извештај о реализацији буџета,

-

годишњи извештај о реализацији буџета,
друге радне документе који настају у припреми и извршењу буџета (xls и xlsx
формати табела), подаци остварени од појединачних извора прихода какви су
таксе, накнаде, приходи настали употребом јавних средстава, примања од
продаје нефинансијске имовине, примања од задуживања и продаје
финансијске имовине, а који могу бити веома корисни у аналитичком смислу

Транспарентност Србија
У Београду, 6. септембра 2018.

