Република Србија
Министарство финансија – Сектор за буџет
Дарко Комненић
Вршилац дужности помоћника министра

Поштовани господине Комненићу,
Транспарентност – Србија учествује у новом
истраживању Међународног буџетског
партнерства из Вашингтона, https://www.internationalbudget.org/ познатог по рангирању
држава по отворености буџета https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/ са
којима већ деценију сарађујемо.
Србија је одабрана за учешће у пилот-истраживању које за предмет има утицај одлука
извршне власти на реализацију одобреног буџета током фискалне године. Транспарентност –
Србија је као партнер на овом истраживању препознала проблем усмеравања средстава у
текућу буџетску резерву током године и коришћење тих средстава за финансирање локалних
самоуправа, где се као разлог надови немогућност остваривања оригиналних буџетских
програма са једне стране, и мањак прихода локалних самоуправа са друге стране.
Истраживање је усмерено на буџетску 2014, 2015, 2016. и 2017. годину.
У истраживању ћемо користити објављене документе о коришћењу буџетске резерве и
извештаје о реализацији буџета. Поред тога, били бисмо Вам захвални, уколико сте у прилици
да нам дате додатне информације или нас упутите на додатне изворе по следећим питањима:
1. Да ли Министарство финансија врши анализу ситуација у којима је дошло до трансфера
из оригиналног буџета у текућу буџетску резерву током буџетске године, са циљем да
утврди да ли су корисници правилно планирали расходе?
2. Да ли је Министарство финансија проверавало истинитост тврдњи којесу навођене као
разлог за пренос средстава локалним самоуправама (то јест, да ли је заиста било
угрожено финансирање локалне самоуправе услед мање оствареног прихода) и до
каквих је закључака дошло у том погледу?
3. На који начин и на основу којих критеријума Министарство финансија одлучује о томе
да ли ће предложити Влади да се удовољи захтевима локалних самоуправа за
трансфере из буџетске резерве?
4. На који начин Министарство финансија утврђује са којих апропријација се могу пренети
средства у буџетску резерву и обим тих средстава? Нпр. да ли се то чини увек на основу
дописа самих буџетских корисника, да ли МФ на основу обима потрошње поставља
упите буџетским корисницима о плановима до краја године и ефектима на реализацију
буџетских програма, или се пренос врши без консултација са буџетским корисником?
Срдачан поздрав,
Немања Ненадић
Транспарентност – Србија
програмски директор
Београд, 26. октобар 2018.

