
 

 

Република Србија  
Народна скупштина – Одбор за финансије, републички буџет и контролу јавних средстава  
Александра Томић 
председница  
 
Поштована госпођо Томић, 

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 са седница Одбора и Народне скупштине 

о усвајању и разматрању буџетских докумената. 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 је Одбор тражио од Владе податке о променама одобреног буџета током 

буџетске године, у вези са трансферима који су вршени у текућу буџетску резерву или 

из буџетске резерве и какве је одговоре добио у вези са тим?  

2. Да ли је Одбор тражио од Владе да објасни последице трансфера у текућу буџетску 

резерву на одобрене буџетске програме и пројекте са којих су средства пренета у 

буџетску резерву и какве је одговоре добио у вези са тим?  

3. Да ли Одбор, када разматра предлог буџета за нову годину или ребаланс у току године, 

врши поређења са одобреним апропријацијама из претходних година за исте намене и 

тражи додатна објашњења од Владе, нарочито у ситуацијама када су средства у 

ранијим годинама остала неутрошена и пренета су у буџетску резерву, а поново се 

траже у наредној буџетској години? 

 

 

Срдачан поздрав, 

Немања Ненадић 

Транспарентност – Србија 

програмски директор 

Београд, 26. октобар 2018. 

 


