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Поштовани господине Пејовићу,
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 налазе из ревизије завршног рачуна републичког буџета који су
објављени на веб – презентацији ДРИ. 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 ДРИ разматрала истинитост разлога који су навођени као основ 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 дошла у
том погледу?
2. Да ли је ДРИ оцењивала ефекте преноса средстава у текућу буџетску резерву током
године на остваривање оригинално планираних буџетских програма и пројеката? Из
увида у објављене податке о коришћењу буџетске резерве стиче се утисак да није увек
реч о ситуацијама у којима је било извесно да средства неће моћи да буду
искоришћена до краја буџетске године, нарочито у ситуацијама када се трансфери врше
у првој половини буџетске године, што наводи на закључак да су расходи били лоше
планирани.
3. Да ли је ДРИ разматрала спровођење ревизије сврсисходности или ревизије која би се
односила на процес планирања буџетских расхода, а у вези са утврђеном праксом
коришћења буџетске резерве, нарочито у погледу обезбеђивања додатних средстава за
локалне самоуправе?
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