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БУЏЕТ ЗА ПРОСВЕТУ ЗА 2019.годину

1. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ БУЏЕТА РС
-

Буџет је пројектован на бази очекиваног раста БДП од 3,5%, инфлације од 3%(+ - 1,5) и
дефицитом од 23 милијарде динара.
Буџет РС је у односу на 2018. већи за 5,52%.
Порези на зараде смањиће се за порез за незапослене, који износи 0,75% па ће у 2019.
уместо садашњих 63% порези идоприноси бити 62,25%.
Држава је у буџету приоритет дала, војсци, полицији, здравству и пољопривреди.
Средства ПИО фонду су планирана у мањем износу но у 2018. јер се очекује боље пуњење
фонда од пореза и доприноса на зараде у 2019. год.

2. ПРОСВЕТА НАУКА И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
-

-

-

-

-

-

Буџет за просвету у 2019.год. већи је за 11,89 милијарди динара или 6,3% што је двоструко
мање но у 2018. год. када је било 21,38 милијарди динара, односно 12,15% више но у
2017.год.
Наука и технолошки развој добила је за 0,21% више средстава од просвете.
Средства за зараде знатно су нижа од оних која су била у оптицају када су вођени
преговори о преласку на систем плата на бази платних разреда. То говори да је Влада
преценила или потценила своје капацитете за овај пројекат, па га је повукла са немуштим
образложењем.
Планирана срества за просвету , науку и технолошки развој од 209.227.260.000 износи
4,62% БДП –а за просвету само 4,06% што је у односу на 2018.годину мање за 0,14%, иако
је Стратегијом развоја образовног система до 2020. год.за 2019.год.планирано 6,00%.
Удео буџета за просвету у буџету РС је у 2018. био 16,36%, док је у 2019. нешто већи
16,49%, што је неминовно због већег, очекиваног раста БДП-а у 2018. (тренутно је 4,5%),
док се за 2019. очекује 3,5%. Тешко је у тим околностима очекивати примену Закона о
платама у јавним службама и у 2020. у којој је пројектован раст БДП-а такођена 3,5%.
Усвојени раст зарада у 2019. за предшколске установе од 7%, ненаставних радника на
осталим нивоима образовања од 8,6% и наставне раднике и сараднике од 9%, што у
просеку износи 8,52%, обезбеђене су кроз буџетске позиције 411,412 и 463 као и 414,415 и
472 које имају карактер зарада.
Обзиром да је пројектована инфлација у 2019. год. 3% (+ - 1,5) значи да ће реалан раст
зарада бити само 5%.
У буџету за 2019.год. планирана средства за предшколско образовање, умањена су за
8,17%, за Завод за вредновање квалитета образовања 10,01%, за Завод за унапређивање
образовања и васпитања, планирано 56,6% више средстава, док су за ученички и
студентски стандард планирана средства на нивоу 2018. или нешто већа.
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Планирана средства за зараде у износу од 154.344.907.000 дин. чине 73,77% буџета за
просвету па за остале намене остаје 26,23% а што је за 1,22% мање но у 2018.год.
Држава наставља праксу, да озбиљна средства издваја из буџета за просвету на име
субвенција разним јавним нефинансијским предузећима и организацијама кроз раздео (451)
у 2019. год. за ове намене издвојено је 2.009.000.000 што је у односу на 2018. год. чак
47,93% више. Ово је у свету непозната пракса.
Наставља се и пракса да се из буџета за просвету издвајају огромна средства за донације и
дотације страним владама, међународним организацијама и невладиним организацијама и
др. што је у 2019. износи 2.388.831.000 дин. а што је 150,5 милиона више но у 2018.год.
Такође се наставља и пракса издвајања озбиљних средстава за плаћање казни, пенала,
трошкове изгубљених судских спорова, штета насталих од државних органа и др. за шта је
у 2019. год. планирано 345.532.000 дин а што је 70.000.000 више но у 2018. год.
За специјализоване услуге којима дискреционим правом управља министар просвете
(раздео 424) и који служи за све и свашта, планирано је огромних 18.808.313.000дин. Тамо
је само за промоцију Дуалног образовања планирано 25милиона динара.
За услуге по уговору (раздео 423) из кога се финансирају разни пројекти, а иза којих стоје
министар и његови сарадници, планирано је чак 6,85 милијарди динара.
За разне новчане и награде у натури издвојено је 2.350.185.000 дин?!
За службена путовања запослених у Мин. просвете је издвојено 2.594.689.000, док је за
целу Владу издвојено 4,4 милијарди.
Ни у 2019.год. неће бити Новогодишњих (Светосавских) награда и других примања осим –
Јубиларних награда.

На основу ове анализе, јасно је да смо ми из Уније синдиката просветних радника Србије,
незадовољни, јер се не одустаје од старих лоших пракси, иако смо много пута до сада на то
указивали.
Држава је одустала од Уредбе о платним групама и разредима што би једино била праведна подела за
све оне који раде за државу и финансирају се из буџета.

ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ РАЗДЕЛИМА 2018 – 2019. ГОД
ПОЗ

НАМЕНА-БУЏЕСКИ РАЗДЕО

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
441
444
451

Плате, додаци, накнаде (зараде)
Социјални доприноси послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленим
Накнада трошкова запосленима
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација објеката и опреме
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови и задужења
Субвенције нефинансијским
предузећима и организацијама
Донација страним владама
Дотације међународним организ.
Трансвери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансвери
Накнада за социјалну заштиту из
буџета
Дотације невладиним
организацијама
Порези, таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по
решењима судова
Накнада штете за повреде или од
елементарних непогода
Накнада штете за повреду или шету
од државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
Залихе производње
Залихе робе за даљу продају
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Набавка домаће финансијске
имовине

461
462
463
465
472
481
482
483
484
485
511
512
513
514
515
522
523
611
621

СРЕДСТВА У
2018.

СРЕДСТВА У
2019.

2019
%
2018

83.753.481.000
14.950.903.000
1.259.350.000
1.766.377.000
2.320.536.000
1.020.841.000
9.754.781.000
2.598.180.000
6.680.992.000
18.595.268.000
1.128.117.000
2.035.041.000
61.416.000
3.575.000
4.589.000
1.358.046.000

91.598.162.000
15.698.299.000
1.259.647.000
1.768.327.000
2.320.089.000
1.090.538.000
9.755.316.000
2.594.689.000
6.847.774.000
18.808.313.000
1.130.904.000
2.101.059.000
61.416.000
3.575.000
5.580.000
2.009.000.000

+ 9,37
+ 5,00

43,77
7,50

+ 0,23
+ 0,11
- 0,02
+ 6,83
+ 0,005
- 0,13
+ 2,50
+ 1,15
+ 0,25
+ 3,24
+ 21,60
+ 47,93

0,60
0,85
1,11
0,52
4,66
1,24
3,27
8,99
0,54
1,00
0,03
0,002
0,002
0,96

14.508.000
2.077.395.000
33.357.030.000
31.379.000
7.022.425.000

14.508.000
2.226.995.000
35.819.804.000
27.478.000
7.140.226.000

+ 7,19
+ 7,38
- 14,20
+ 1,68

0,006
1,06
17,12
0,01
3,41

115.043.000

120.050.000

+ 4,35

0,06

73.562.000
194.968.000

90.689.000
238.326.000

+ 23,28
+ 22,24

0,04
0,11

5.935.000

5.935.000

-

0,003

11.533.000

10.582.000

+ 8,99

0,005

3.811.450.000
1.692.120.000
14.481.000
577.000
494.028.000
23.699.000
88.775.000
529.000

2.676.262.000
2.186.626.000
14.981.000
557.000
459.864.000
23.618.000
88.498.000
-

- 42,42
+ 29,22
+ 3,45
+ 7,43
- 0,34
- 0,31
-

1,28
1,05
0,007
0,22
0,01
0,04
-

1.014.913.000

1.029.573.000

+ 1,44

0,49

УДЕО У
БУЏЕТУ

197.335.943.000 209.227.260.000 + 6,03
УКУПНО
100,00
КОМЕНТАР: Изнад просека су повећана средства за субвенције казне, дотације, пенале, накнаде
штета, порези и камате, машине и опреме и др.

ПРЕГЛЕД БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОСВЕТУ ПО КОРИСНИЦИМА И
ПРОЦЕНТУАЛНИ УДЕО У БУЏЕТУ 2018.-2019. ГОДИНЕ

КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Наука и администрација
министарст.
Предшколско васпитање и
образов.
Основно образовање
Средње образовање
Ученички стандард
Више и универзитетско
образов.
Студентски стандард
Завод за унапређење обр. и
васп.
Завод за вредновање квалитета
образ. и васпит.
УКУПНО

ИЗНОС РСД
У 2018

ИЗНОС РСД
У 2019

(+ -) У 2019
У РСД

(+ -) У
%

% УДЕО
У
БУЏЕТУ

19.668.780.000

24.292.400.000

+1.623.620.000

+8,25

10,18

2.525.915.000

2.334.935.000

-190.980.000

-8,17

1,12

80.398.924.000
39.426.475.000
4.362.422.000
42.454.701.000

86.247.522.000
41.435.338.000
4.357.600.000
44.776.710.000

+5.848.598.000
+2.008.863.000
-4.822.000
+2.322.009.000

+7,27
+5,09
-0,11
+5,47

41,22
19,80
2,08
21,40

8.136.257.000
251.034.000

8.288.338.000
393.119.000

+152.081.000
+142.085.000

+1,87
+56,60

3,96
0,18

111.435.000

191.298.000

-10.137.000

-10,01

0,005

+6,03

100

197.335.943.000 209.227.260.000 +11.891.317.000

КОМЕНТАР:
-

Из података се види да су средства за предшколско образовање умањена за 8,17% што је
190.980.000.
Такође је евидентно да су средства за рад Завода за унапређење образовања и васпитања
повећана за 56,6% односно 142.085.000 динара.

У Београду, 26.11.2018.год.

Рук. Ресора за финансије,
аналитику и чланство УСПРС
Владимир Аџић

