Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – април 2015. године

Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о
буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о
кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и
резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање
тзв. расхода ''испод црте'' у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције
као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских
институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања
ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о
макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом
методологијом, за период од 2005. до 2014. године.
У прва четири месеца 2015. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 19,3
млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 22,8 млрд динара с обзиром да су
укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У
априлу су остварени приходи у износу од 83,9 млрд динара, а расходи су извршени у износу од
81,8 млрд динара што је резултирало месечним суфицитом у износу од 2,1 млрд динара. Треба
напоменути да овај извештај не укључује део прихода, и из њих финансираних расхода,
индиректних корисника буџета.
Непорески приходи остварени су у износу од 18,0 млрд динара, од чега се 7,3 млрд динара
односи на уплату Агенције за осигурање депозита по основу наплаћених потраживања буџета.
Порески приходи износили су 65,8 млрд динара, а донације 0,1 млрд динара. У априлу се уплаћују
тромесечне обавезе по основу ПДВ тако да највећи део пореских прихода чини ова пореска
категорија. По овом основу у априлу је наплаћено 34,8 млрд динара. Приход од акциза износио је
19,0 млрд динара и има растући тренд с обзиром да слабе ефекти формирања залиха акцизних
производа и да се производња и увоз ових производа враћа у нормалан ток. Преостали порески
приходи су наплаћени у складу са очекивањима, односно углавном имају растући тренд с обзиром
на уобичајени раст привредне активности у односу на почетак године.
У априлу су расходи били нижи него у марту највише захваљујући мањим обавезама по
основу камата, али и слабијем извршењу капиталних издатака. Раст расхода за социјалну заштиту
резултат је исплате средстава намењених програму решавања проблема предузећа у
реструктурирању. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (Фонд ПИО, РФЗО,
НСЗ и фонд СОВО) износили су 20,2 млрд динара, а највећи део се односи на трансфер за пензије у
износу од 18,4 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 18,8 млрд динара.
На нивоу опште државе у периоду јануар - април је забележен дефицит у износу од 22,0
млрд динара, док је дефицит у априлу износио око 0,9 млрд динара. Посматрано по деловима

опште државе, код АП Војводина суфицит је износио 1,9 млрд динара, РФЗО је забележио суфицит
у износу од 2,0 млрд динара, док је ПИО фонд забележио дефицит у износу од 2,1 млрд динара.
На нивоу локалних самоуправа суфицит је износио 3,9 млрд динара. У априлу је забележено
повећање расхода из пројектних зајмова, поготово из кредита за инфраструктурне пројекте, што
се одразило на боље извршење капиталних издатака у односу на претходне месеце.

