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ПРЕДГОВОР 
 
 
 

           
Монографија са насловом «Изворни приходи у систему финансирања локалне самоуправе у 
Републици Србији», аутора Мр Саше Кристића, представља даљи допринос финансијској 
литератури која се бави локалним јавним финансијама у нас. Кристић се у овој књизи не бави 
само истраживањем правно-економских и финансијских основа система којим је уређено 
финансирање локалне самоуправе у Србији, већ и њеним теоријско-политичким основама, 
сматрајући да је то потпунији начин да се схвати суштина «материјализације» локалне 
самоуправе и везе која постоји између процеса финансијске, односно фискалне децентрализације 
и политичке децентрализације.  
Ауторов главни циљ је да утврди значај изворних (властитих) јавних прихода на остваривање 
права на локалну самоуправу, кроз анализу система локалног финансирања у Републици Србији. 
При томе, он даје посебан осврт на период пореске реформе од 2001. године, до данас. Кристић 
увиђа значај децентрализације власти и успостављања нове улоге локалне самоуправе у 
политичком и економском уређењу Републике Србије.  
Књига је кохерентно написана, са врло добром систематизацијом у излагању. Он у својим 
изглагањима није био само дескриптиван, него је покушавао да јавне приходе локалних буџета, 
посебно изворне који су предвиђени позитивно-правним прописима, разврста према различитим 
критеријумима. Аутор аналитички и детаљно разматра сваки појединачни извор сопствених 
прихода локалне самоуправе у Србији, поткрепљујући своју анализу статистичким подацима и 
вршећи међусобна упоређивања у погледу њиховог фискалног значаја. У завршном делу књиге 
аутор истражује финансијске ефекте примене новог система финансирања локалне самоуправе у 
Републици Србији. Његов је закључак да је од 2002. године учињен значајан помак у јачању 
финансијске снаге јединица локалне самоуправе, иако сматра да још увек није на прави начин 
извршено реструктурирање приходне стране буџета локалних власти у правцу повећања учешћа 
изворних прихода у укупним јавним приходима овог нивоа власти у земљи.  
Своје истраживање аутор утемељује на релевантној научној и стручној домаћој и страној 
литератури. Исто тако, ваља нагласити да је консултовано више од 130 законских и подзаконских 
прописа (пре свега, општинских одлука).  
Посебан квалитет ове монографије огледа се у истраживању изабраног узорка општина у Србији, 
где Кристић не преузима само површно податке из доступних извора, већ врши компарације и 
обогаћује их својим закључцима, примедбама, објашњењима и предлозима. Ово књига ће, без 
сумње, бити значајна референца онима који се баве или их интересује проблематика 
финансирања локалне самоуправе уопште, и посебно у Србији.  

 
 
 

Проф. др Гордана Илић Попов 
редовни професор 

Правног факултета Универзитета у Београду 
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I УВОДНА РАЗМАТРАЊА 
 

 

 

У процесу свеобухватне реформе друштва, транзиције економског, политичког и правног система 

ка ефективнијој и ефикаснијој институционалној структури, као посебно питање намеће се 

децентрализација власти у Републици Србији. Држава је, временом, постала баласт и «удаљено 

место» за доношење одлука које су непосредно везане за живот појединца у њој. Централизација 

власти у Републици Србији довела је до низа ланчаних реакција које су «крунисане» распадом 

СФРЈ, грађанским ратом, санкцијама, изолованошћу од међународне политичке и економске 

заједнице, крахом економског, политичког, правног и етичког система нашег друштва. Током 

реформског процеса, симултано оживљавајући оронуле темеље и друштва и државе, морамо се 

вратити у «базу», то јест, грађанину - његовом хабитусу, надама и стрепњама. Он је основа за 

успех процеса транзиције друштвено-економског система земље и изградње нових вредности 

којима се тéжи.  

Држава мора да пронађе систем за «амортизацију» тешкоћа које, иначе већ осиромашеним, 

грађанима, транзиција прави, систем за обнављање мотивације и позитивне енергије којим ће се 

доћи до жељеног циља, а то је да Србија постане демократска држава развијене тржишне 

економије и релативно високог животног стандарда. То се тешко може урадити без 

децентрализације власти и успостављања таквог државног уређења које ће грађанима 

«приближити» место на коме се доносе одлуке од непосредне важности за њихов живот, односно 

остварење њихових виталних животних потреба и интереса. Локална самоуправа је то место. На 

овом нивоу се може остварити непосредан контакт власти и грађана, решавати проблеми, 

односно реализовати интереси који проистичу из заједничког живота у локалној заједници, али и 

ослобађати позитивна стваралачка енергија, иницијативе, креативност појединаца, подстицати 

предузетнички дух и јачати економске активности у земљи.  

Развијене земље савременог света су у последњим деценијама 20. века прошле кроз крупне 

промене. Економијом и мотивима за остварење широког спектра интереса започет је процес 

глобализације који је, преко развоја информационих технологија и комуникационих система, као 

и применом научних достигнућа у другим релевантним областима, условљен да још брже тече. У 

том смислу је и држава, непрестано се развијајући, мењала своју природу. Од либералистичког, 

односно laissez - faire, преко кејнзијанског, односно модела државног интервенционизма у 

привреди и неолиберализма који је успостављен почетком осамдесетих година прошлог века, она 

се, преиспитујући своје место и улогу у економији земље, на почетку 21. века, почела повлачити 

из низа области које су биле «подржављене», извршила приватизацију одређених сервиса у 
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сектору јавних услуга, подстакла конкуренцију у овим, до сада монополизованим, областима и 

почела са увођењем предузетничког модела и филозофије у управљању јавним пословима. У том 

процесу налази се и реафирмација локалне самоуправе, као сегмента од посебне важности  у 

државном уређењу једне земље.  

У систему којим треба уредити финансирање локалних власти, њихови властити, односно 

изворни приходи морају имати значајно место и улогу. По идеaлно постављеном моделу, из ових 

прихода би требало да се обезбеди довољан износ средстава којим би се покрило финансирање 

њихових изворних надлежности. Међутим, сложеност политичко-територијалне структуре 

узрокује и сложеност структуре система јавних прихода. У том смислу, у зависности од облика 

државног уређења, наилазимо на различите односе и решења у унитарним, односно у федералним 

државама. Они се регулишу увођењем фискалног федерализма и одређењем нивоа, степена и 

квалитета фискалне независности датих нивоа власти унутар земље. У федерално уређеним 

државама дате релације се успостављају између савезне државе и федералних јединица, а у 

унитарним, између централног и локалног нивоа власти.1 Распоред јавних прихода између 

одређених нивоа и облика државног уређења треба да зависи од распореда њихових 

надлежности. Имајући то у виду, држава треба да изврши дистрибуцију фискалних надлежности 

и функција убирања, односно трошења средстава између њих. При томе, њена дужност је да 

обезбеди што равноправнију расподелу пореског терета, као и одређени стандард у задовољењу 

јавних потреба грађана, односно пореских обвезника на целој својој територији. Ови, као и други 

елементи о којима ће бити више речи у овом раду, утичу на позиционирање и избор 

појединачних облика изворних прихода којима треба да се финансирају јединице локалне 

самоуправе у одређеној земљи. 

Полазећи од тренутног стања реформи и захтева за децентрализацијом власти у Републици 

Србији, односно намере да локалне самоуправе добију значајнију улогу у политичком, правном и 

економском уређењу државе, основу овог рада представља разматрање «потпорног» система 

ових процеса, а то је начин њиховог финансирања. У том смислу, основни предмет нашег 

истраживања је систем финансирања јединица локалне самоуправе у Републици Србији, са 

посебним акцентом на место, улогу и значај њихових изворних прихода. Логично је да је јачање 

финансијске самосталности локалне самоуправе предуслов без кога се не може испунити захтев 

за бржом демократизацијом и децентрализацијом државне власти, као и спровођење економских 

развојних процеса. Јачање локалне власти је везано за процес фискалне децентрализације и 

повећање удела локалних јавних прихода у укупним приходима државе. Овај рад је заснован на 

истраживању позитивно-правног уређења система финансирања јединица локалне самоуправе 

који је установљен током реформе фискалног система Републике Србије из 2001. и 2002. године. 

                                           
 
1 То се односи и на федералне јединице у оквиру федерално уређених држава и начин уређења њихових релација са 
локалном влашћу која је успостављена унутар њих. 
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Да би смо могли да сагледамо и извучемо одређене закључке о одликама и финансијским 

ефектима датог система, користили смо упоредну анализу са решењима која су била 

институционализована у пререформском периоду, који је фактички трајао до јуна 2001. године. У 

том смислу, узели смо две репрезентативне, «чисте» године – 2000., као последњу пререформску 

и 2002., као прву реформску «пуну» годину у току које је «заживео» нови систем финансирања 

овог нивоа власти. То је разлог због кога смо у нашој анализи изоставили 2001. годину. У њој су 

примењивана, односно у финансијским резултатима садржани ефекти како «старих», тако и 

«нових» решења којима је био уређен систем финансирања локалне самоуправе у Републици 

Србији. Оно што посебно треба истаћи је да, током посматраног периода, на локалну самоуправу 

нису пренета значајна и финансијски захтевна овлашћења, нити је њена финансијска снага, по 

том основу, била угрожена. У методолошком смислу, оквир њихових надлежности, а, самим тим, 

и оквир јавних расхода који произилазе из истих, узели смо као датост која се, по доношењу 

Закона о локалној самоуправи у 2002. години, није променила - они чине независну варијаблу 

која неће имати утицај на крајњи резултат нашег истраживања.   

Овим радом су обухваћене и измене у систему финансирања локалне самоуправе које су 

извршене током 2004./2005. године и уласком у трећу фазу реформе фискалног система 

Републике.2 С обзиром да ће се финансијски ефекти ових промена, на целовит начин, моћи 

сагледати тек по завршетку 2005. године, нисмо били у могућности да их посебно анализирамо. 

Изнели смо позитивно-правне одлике ових решења и на основу тога покушали да ставимо у 

функцију даљег развоја система коме припадају.  

 

На опредељење за избор ове теме су, између осталих, највише утицали следећи разлози: 

− значај децентрализације власти и успостављања нове улоге локалне самоуправе у 

политичком и економском уређењу Републике Србије; 

− потреба за систематизовањем теоријских основа уређења система финансирања локалних 

власти једне земље; 

− потреба за систематизовањем и анализом позитивно-правних основа којима је уређено 

финансирање јединица локалне самоуправе у Републици Србији; 

− потреба за финансијском анализом система којим је уређено финансирање локалне 

самоуправе у Републици Србији; 

− потреба за систематизовањем и анализом позитивно-правних основа којима су утврђени 

властити, односно изворни приходи јединица локалне самоуправе у Републици Србији; 

− потреба за систематизовањем и анализом позитивно-правних основа којима су утврђени 

уступљени приходи јединица локалне самоуправе у Републици Србији и приходи које 

остварују на име трансферних средстава из буџета Републике; 

                                           
2  Увођење пореза на додату вредност. О томе ће бити више речи у наставку рада. 
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− изношење перспективе и предлога уз помоћ којих би се на бољи начин могао уредити 

систем финансирања јединица локалне самоуправе у Републици Србији. 

 

Међутим, без обзира на фокусираност овог рада на истраживање правно-економских и 

финансијских основа система којим је уређено њено финансирање, одлучили смо да изнесемо и 

теоријске поставке локалне самоуправе. Једноставно, сматрали смо да на једном месту треба 

обухватити суштину и шири садржај ове значајне области са основама њене «материјализације». 

«Материјализација» остваривања локалне самоуправе се, између осталог, огледа у томе да 

јединице на овом нивоу власти имају право на остваривање, односно самостално утврђивање и 

увођење јавних прихода из чијих ће се средстава омогућити финансирање вршења њихових, 

Уставом и законом, утврђених надлежности. У том смислу, намера нам је да у нешто ширем 

радијусу обухватимо одређене аспекте који су у корелацији са уређењем система финансирања 

локалне самоуправе у једној земљи. Имајући то у виду, изнели смо теоријске, правне и политичке 

основе, односно карактеристике локалне самоуправе, као и значај њене финансијске, односно 

фискалне независности у односу на централну власт. Пошто је заснован на овим поставкама, 

сматрамо да ће рад допринети процесима који би требало да иду ка даљој децентрализацији 

власти и успостављању нове улоге локалне самоуправе у политичком и економском уређењу 

Републике Србије. Ово је битно због тога што нас, пошто смо обележили два века државности, 

очекује промена Устава и позиционирање њеног места и улоге на новим основама у државном 

уређењу земље – основама које би, овог пута, требало да буду утемељене за дужи временски 

период. 

Након изношења разлога који су утицали на избор теме, можемо назначити и основне циљеве 

овог рада, а то су: 

− дефинисање основних теоријских поставки локалне самоуправе; 

− изношење основних теоријских поставки јавних прихода и система финансирања локалног 

нивоа власти унутар једне земље; 

− систематизовање и анализа позитивно-правних основа којима је уређен систем 

финансирања јединица локалне самоуправе у Републици Србији; 

− изношење упоредних искустава развијених земаља савременог света у 

институционализовању изворних прихода локалних власти; 

− анализа позитивно-правних основа којима су утврђени изворни приходи јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији; 

− дефинисање елемената законског описа пореског чињеничног стања  појединачних облика 

изворних прихода јединица локалне самоуправе у Републици Србији;  

− одређивање места и улоге изворних јавних прихода у систему финансирања јединица 

локалне самоуправе у Републици Србији; 
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− анализа позитивно-правних основа којима су утврђени уступљени приходи јединица 

локалне самоуправе у Републици Србији и приходи које остварују на име трансферних 

средстава из буџета Републике; 

− одређивање места и улоге уступљених прихода и прихода од трансфера из буџета 

Републике у систему финансирања јединица локалне самоуправе у Републици Србији; 

− утврђивање карактеристика актуелног система финансирања локалне самоуправе у 

Републици Србији, давање решења за отклањање уочених недостатака и правац његовог 

даљег развоја у будућности. 

 

У процесу реализације горе наведених циљева, овај рад је фундиран у више тематских целина. 

Прва значајна целина везана је за дефинисање основних теоријских поставки локалне 

самоуправе. У њој смо извршили дефинисање појма, утврдили карактеристике, као и њене 

политичке и правне основе. Поред тога, посебно смо истакли значај финансијске и фискалне 

независности локалне самоуправе у односу на више нивое власти у земљи. Посебну тематску 

целину рада посветили смо основним теоријским поставкама јавних прихода и система 

финансирања локалног нивоа власти. У том делу смо се бавили појмом, значајем и системом 

јавних прихода, као и особеностима, односно моделима фискалне децентрализације. Наравно, 

посебно смо издвојили локалне јавне приходе и утврдили појам, значај и њихово место у систему 

укупних јавних прихода једне земље. Срж овог рада је анализа елемената и система финансирања 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији. У његовом централном делу изнели смо 

основе фискалног уређења Републике Србије и анализирали позитивно-правне основе којима је 

уређен систем финансирања јединица локалне самоуправе. У том смислу смо, следећи одредбе 

Закона о локалној самоуправи, посебно разграничили изворне од уступљених прихода, односно 

прихода од трансфера који су установљени пò увођењу пореза на додату вредност у фискални 

систем земље крајем 2004. године. Након изношења основних теоријских поставки, као и 

упоредних искустава у развијеним земаљама савременог света, извршили смо анализу позитивно-

правних основа изворних прихода јединица локалне самоуправе у Републици Србији и 

дефинисали елементе законског описа пореског чињеничног стања њихових појединачних 

облика. При томе, појединачне облике смо класификовали у две групе, и то: фискалне и 

нефискалне изворне приходе. Након тога, путем финансијске анализе, одредили смо им место, 

улогу и значај у систему финансирања јединица локалне самоуправе. У овом делу рада извршена 

је и анализа позитивно-правних основа којима су утврђени уступљени приходи, приходи од 

трансферних средстава из буџета Републике, као и допунски приходи који су били у систему 

финансирања локалних власти до увођења ПДВ-а у фискални систем Републике Србије. Слично 

ономе што је урађено код изворних прихода, финансијском анализом одређен је значај и ових 

облика прихода у систему финансирања јединица локалне самоуправе. Пошто је улазак у 
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Европску Унију један од основних циљева наше државе у предстојећем периоду, у одређеним 

тематским јединицама у раду, вршили смо и поређење позитивно-правних норми којима је 

уређена ова област у Србији, са одредбама Европске повеље о локалној самоуправи. Сматрали 

смо да је важно извршити компаративну анализу ових решења и указати на потребу за 

приближавање истих пракси развијених земаља тржишне демократије. Врло важан сегмент овог 

рада чини и анализа финансијских ефеката реформе система финансирања локалне самоуправе у 

периоду од 2000. до 2002. године. На крају, покушали смо да укажемо на правац даљег развоја 

овог сегмента фискалног система земље који би требао да «подржи», тачније, да представља 

материјалну основу за наставак започетог процеса децентрализације државне власти Републике 

Србије. Обрађујући одређене теме, настојали смо и да успоставимо везу финансијског са 

политичким аспектом управљања јединицом локалне самоуправе. 

Циљ нам је да преко поступне разраде датих тематских целина утврдимо значај властитих јавних 

прихода на остваривање права на локалну самоуправу, као и да истражимо карактер система и 

његових елемената којим је уређено ово питање у Републици Србији. Оно је од великог значаја 

јер финансије представљају кључни ресурс и полугу у остваривању широког спектра циљева 

заједнице људи која живи на датом простору. Од њих зависи у ком обиму, квалитету и структури 

ће се реализовати њихове, Уставом и законом, утврђене надлежности. Значај истраживања овог 

проблема налази се и у чињеници да је, поред уступања, односно трансфера одређених прихода 

који су иницијално институционализовани и припадају вишим нивоима власти, јединицама 

локалне самоуправе дато право да посебним правним актима - одлукама, утврђују и уводе 

посебне облике фискалних намета. Они морају бити довољно стабилни и издашни извори 

прихода, чије увођење не сме да угрози, већ да, по могућству, стимулише економски развој. При 

томе, они треба да изазову што мање дисторзивних ефеката на алокацију ресурса унутар државе 

којој јединица локалне власти припада. Наравно, институцијом властитих прихода овог нивоа 

власти треба да се задовољи основни смисао њиховог постојања – финансирање задовољења 

јавних потреба и интереса грађана у остваривању права на локалну самоуправу. Управо због тога, 

посебан акценат смо ставили на истраживање овог извора прихода јединица  локалне  самоуправе  

у   Републици  Србији.  

У току израде овог рада коришћене су одређене научне методе. При истраживању области 

практичне имплементације локалних јавних прихода у систему финансирања јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији, служили смо се методом поједначног случаја (case study). 

Компаративни метод је коришћен у изношењу искустава појединих развијених земаља тржишне 

привреде у овој области. Поред тога, вршили смо и упоредне анализе пререформског и 

реформског периода имплементације система финансирања јединица локалне самоуправе у 

Републици Србији. У овом раду коришћен је и нормативно-правни метод анализе одредби које 

детерминишу област локалне самоуправе, као и систем њеног финансирања. Статистички метод 
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је коришћен при обради података у анализи финансијских ефеката новоустановљеног система 

њиховог финансирања.  

 

Рад би, као што смо већ напред навели, требало да укаже на карактеристике финансирања 

локалне самоуправе у Републици Србији, као и на везу између процеса финансијске, односно 

фискалне и политичке децентрализације у нашој држави. Требало би и да дâ одговор на питање 

какво је место, значај и улога изворних у укупним приходима јединица локалне самоуправе у 

Републици Србији. Пошто је њиме истражена прерасподела финансијске снаге између 

централног и локалног нивоа власти, он може представљати солидан основ за конципирање 

нових решења којим ће се институционализовати и систем финансирања региона у евентуалном 

процесу регионализације. Наиме, ово је један од могућих модела којим би се, по доношењу новог 

Устава, установио концепт државног уређења Републике Србије. Овим радом желимо да укажемо 

на правце којима би, у горе наведеним сегментима, требало кренути да би се, на локалном нивоу 

власти, омогућио што лакши и бржи долазак у жељено стање, а то је повратак грађанину, 

његовим правима, интересима, слободи, њиховом мотивисању, ослобађању позитивне и 

стваралачке енергије, децентрализацији власти, бржем економском расту и развоју, 

успостављању концепта предузетничког начина размишљања и управљања јединицом локалне 

самоуправе, као и повратку Србије у економску и политичку заједницу развијених земаља 

савременог света.  

 

На крају, хтели би да истакнемо и то да окосницу овог рада чини магистарска теза, која је под 

називом «Систем финансирања локалне самоуправе у Републици Србији, са посебним акцентом 

на изворне приходе» одбрањена на Правном факултету Универзитета у Београду.3 Њени 

одређени елементи, као и њихов сâм садржај прилагођени су намери да овим издањем 

«придобијемо» шири круг читалаца и нове поклонике идеје децентрализације власти кроз јачање 

места и улоге локалне самоуправе у државном уређењу наше земље. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
3 Одбрањена у новебру 2005. године, пред Комисијом чије су чланове чинили: 1) проф. др Дејан Поповић, редовни 
професор Правног факултета у Београду, председник Комисије; 2) проф. др Гордана Илић Попов, редовни професор 
Правног факултета у Београду, ментор; 3) проф. др Божидар Раичевић, редовни професор Економског факултета 
Универзитета у Београду, члан Комисије. 
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II ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНЕ САМOУПРАВЕ 
 

 

1. Дефинисање појма локалнe самоуправe 
 

Намера нам је да, прво, изнесемо дефиницију појма локалнe самоуправe као «објекта» на коме је 

засновано ово истраживање и тим путем створимо методолошку основу за анализу појединих 

питања над којим ће наша пажња бити посебно усредсређена.  

 

У литератури можемо срести појмове као што су локална аутономија, локални органи управе, 

локална заједница, општина, народна самоуправа4 и сл. Ови појмови се у свакодневном животу, 

али и у појединим научним и стручним расправама користе као својеврсни синоними. Наведени 

појмови, по нашем мишљењу, ипак нису синоними те ћемо их посебно анализирати да бисмо, на 

крају, ослободивши се одређених недоумица, могли изнети дефиницију локалне самоуправе која 

ће нам бити основ за уобличење предмета нашег истраживања. Желели бисмо да истакнемо и 

неке пратеће појмове који су у блиској вези са горе наведеним, а то су: централизација, 

децентрализација, концентрација, деконцентрација, деволуција. Ове категорије се често користе у 

расправама приликом  дефинисања локалне самоуправе у економском, правном, политичком, 

научном и практичном животу. Оне, заправо, представљају активности, процесе и начин на који 

се одређује статус, место и улога јавноправних колективитета на локалном, односно 

субцентралним нивоима државне власти у једној земљи. О њима ће бити више речи у наредним 

поглављима, јер њихове одлике представљају основ за успостављање правног, политичког, као и 

пореског система из кога би се финансирали успостављени нивои власти у једној држави, а те 

поставке су суштинске за односе између централног и локалног нивоа власти. Без намере да 

уђемо у дубљу анализу појмова који прате процесе везане за одређивање суштине локалне 

самоуправе и отклањања недоумица који настају по том основу, изнећемо преглед само основних 

особина појмова који се често користе као њени синоними, а они то, у суштини, нису.  

- Под локалном аутономијом се подразумева могућност да локална јавноправна тела доносе 

одлуке слободно, тј. без права контроле од стране виших нивоа власти. Овај појам у себи носи 

обележја независности. Међутим, управо ова одредница га удаљава од непосредне примене, 

јер се појмом независности јавноправних тела не могу «изразити» различити облици како 

невољне, тако и вољне зависности од окружења у којима ти ентитети битишу. Ово се односи 

и на државу која представља главног носиоца јавноправних овлашћења на одређеној 

                                           
4 Видети у Ђорђевић Ј., «Политички систем», Привредни преглед, Београд, 1973, стр. 438. и Маринковић Р., 
«Локална самоуправа – Старе и нове недоумице», Институт за политичке студије, Београд, 1998, стр. 15-18. 
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територији. Данас се термин локална аутономија користи за квалитативно одређење могуће 

самосталности, реалне садржине и квалитета локалне самоуправе.5 

- Правећи разлику између локалних органа управе и самоуправе треба истаћи да под локалним 

органима управе подразумевамо организационе облике који врше управну делатност на 

подручјима ужим од територије државе, уживајући извесну самосталност у односу на 

централне органе, што се надокнађује видовима непосредне одговорности према 

становништву датог подручја или локалним представничким односно извршним телима, ако 

при том степен самосталности не прелази у облик територијалне аутономије. Локална 

управа чини део «јавне управе».6 За разлику од локалне самоуправе, она у себи нема јасно 

издиференциране политичке одреднице. Она је основ за «материјализацију» изражене 

политичке воље. Битно је који ниво власти је на самосталан начин спроводи. Ови органи 

постоје и у ситуацији када се преко њих реализује политичка воља грађана, који преко 

локалног представничког тела остварују право на локалну самоуправу, као и у случају када 

представљају само организациони вид деконцентрације или децентрализације управних 

функција са централних на локалне органе управе. Локална самоуправа у себи носи јако 

политичко обележје, а то је да грађани, непосредно или посредно, тј. преко слободно 

изабраних представника, самостално одлучују о најважнијим питањима у оквиру изворног 

делокруга послова који су одређени законом. У том смислу, локални органи управе 

представљају средство за остваривање дате политичке воље.  

- Локална заједница је социолошка одредница. Она представља друштвену групу настањену на 

одређеном подручју. Ову групу одликују постојање одређених заједничких потреба, 

активности и особености које извиру из њиховог задовољавања, као и из постојања међусобне 

усредсређености која произлази из живота на заједничком простору. Одредница није случајно 

одабрана, нити је «залутала» међу остале, већ се често појављује као синоним за локалну 

самоуправу, поготово у терминологији која се користи у оквиру «трећег» или невладиног 

сектора. Коришћење овог термина је вероватно настало услед његове употребе у 

англосаксонској, а нарочито у америчкој теорији.7 У европском и нашем концепту ово 

схватање се тешко у потпуности може прихватити због тога што су централни нивои власти 

успостављали територијалну поделу локалних подручја, те је у том процесу остала мала 

подударност између оригиналних и новоуспостављених локалних заједница.8 Оно се може 

прихватити у смислу да карактер и природа локалне власти треба да произлазе из бића 

локалне заједнице9 којој припада и да локална самоуправа, заправо, одсликава дату везу. 

                                           
5  Маринковић Р., op. cit., стр. 74. 
6  Миловановић Д., «Правно устројство локалне самоуправе», Правни факултет у Београду, 1994, стр. 6. 
7  Ibid., стр. 16. 
8  Ibid., стр. 16-17. 
9 Дамјановић М., «Шанса и препреке стратешке модернизације локалне власти», у «Модернизација локалне власти – 
На трагу нове предузетничке улоге», Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2002, стр. 35. 
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- Општина је назив за јединице локалне самоуправе основног типа.10 Ово је уобичајени назив 

за локалну самоуправу. Он може да послужи као синоним када је локална самоуправа дата 

само на једном, субцентралном нивоу власти, која се успоставља и непосредно произлази из 

заједничког живота, интереса и потреба грађана који живе у оквиру територије одређеног 

насеља. 

- Народна самоуправа представља самоуспостављени и изворни облик уређења, организације и 

обављања послова ради задовољавања заједничких потреба људи у локалним заједницама. 

Народна самоуправа је везана за мале заједнице, за постојање јаких обичајних норми које 

одређују њен  карактер, носиоце и улогу. Једна од основних особености народне самоуправе 

је непосредан облик одлучивања. Овај облик самоуправе је претеча данашњег, који у себи 

носи неке њене елементе.11 

 

После ближег објашњења појмова који се доводе контекст локалне самоуправе, долазимо до 

дефинисања њеног сâмог појма. Тражећи у литератури,12 али и покушавајући да сами изнедримо 

дефиницију која би у себи садржала суштину бића и која је сагласна савременом концепту 

локалне самоуправе дошли смо до поставке Радивоја Маринковића, која је изнета у књизи 

«Локална самоуправа – Старе и нове недоумице», и допунили је13 увођењем два допунска 

обележја - територија и поседовање имовине. Јасно одређење територије и поседовање пуних 

имовинских права представљају битна обележја локалне самоуправе која, по нашем мишљењу, 

морају наћи место у њеном дефинисању: 

 «Локална самоуправа је уређен систем остваривања права локалне самоуправе, путем којег 

грађани у територијално дефинисаним локалним јединицама непосредно и преко својих 

                                           
10  Маринковић Р., op. cit., стр. 18. 
11  Ibid., стр. 16. 
12 Снежана Ђорђевић у тексту «Систем локалне самоуправе у Србији и Југославији (1804-2000)», који се налази у 
оквиру зборника радова: «Упоредна искуства локалних самоуправа», Magna agenda, Београд, 2002, стр. 241, износи 
следеће виђење: «Локална самоуправа је систем организације локалне власти (у чијем избору грађани непосредно 
учествују) и путем кога одлучују о општим и најважнијим питањима живота и развоја те заједнице...Локална 
самоуправа је еманација слободе грађана и реализација је узбудљивог чина преношења суверенитета власти, који 
неотуђиво припада само грађанима, на њихове представнике који одлучују и пружају грађанима одговарајуће 
услуге.» 
    Слободан Јовановић у свом делу «Држава», т. II, стр. 307, Сабрана дела, књига XIV, Геца Кон, Београд, 1936, 
износи следеће виђење: «Општинске самоуправе има тамо где је општина организована као јавно-правна 
корпорација, где се вршиоци општинске власти сматрају као општински органи, а не као државни, и, стога стоје 
само под надзором, а не и под заповешћу централне власти.» 
     Јован Ђорђевић у свом делу «Политички систем», Привредни преглед, Београд, 1973, стр. 443, износи: 
«Теоријски, локална самоуправа је институција која има уставни статус и уставом гаранатовану самосталност. 
Та самосталност се огледа: а) у праву грађана да самостално, или путем делегата образују представничка тела, 
или да непосредно врше функције управљања; б) у организационој и персоналној самосталности локалних 
институција; в) у постојању уставом утврђене самосталне функције у локалним пословима и у извршавању послова 
од општег интереса без административног мешања централних органа власти; г) у постојању самосталних 
финансијских и других средстава, и у самосталном располагању тим материјалним средствима која припадају 
локалној заједници као њено право; д) у самосталној локалној управи и одсуству сваке административне тутеле 
(старатељства) централних органа, нарочито управних, без обзира да ли су они децентрализовани; ђ) 
успостављању управних и нормативних оквира за функционисање локалне самоуправе уз обезбеђењивање принципа 
уставности или бар законитости у овом функционисању и заштити самоуправних права.» 
13  Дефиниција је допуњена словима у курзивном облику. 
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слободно изабраних представника управљају јавним пословима од непосредног интереса за 

локално становништво, располажући имовином, сопственим изворима јавних прихода и 

поступајући по начелу уставности и законитости.»14 

Приликом постављања наведене дефиниције аутор је имао у виду шест одредница15 које узете 

заједно, заправо, и чине суштину бића локалне самоуправе, а то су: (1) Локална самоуправа 

представља систем остваривања права на  локалну  самоуправу  која  припадају  грађанину. (2) 

Пошто им je дато право на остваривање локалне самоуправе грађани непосредно или посредно, 

тј. преко слободно изабраних представника, управљају јавним пословима који су неопходни за 

задовољење њихових непосредних интереса и потреба. (3) Управо ови послови треба да чине 

изворни делокруг послова локалних самоуправа, чије одређивање и дефинисање представљају 

битне чиниоце у грађењу статуса локалне самоуправе. (4) Битну одредницу представља и 

самосталност локалне самоуправе у обављању тих послова. (5) Локалне самоуправе морају 

имати сопствене изворе прихода којим  ће  се  финансирати  ти  послови. (6) У оквиру њиховог 

обављања16 дужне су да се придржавају начела уставности и законитости. У смислу горе 

кориговане дефиниције додајемо и две нове одреднице, а то су: (7) територијалност локалне 

самоуправе, тј. потреба за дефинисањем, односно прецизним одређењем подручја на којем се 

врши, као и (8) неопходност поседовања пуних имовинских права органа локалне самоуправе.  

 

 

2. Карактеристике локалне самоуправе 
 

Карактеристике представљају битна обележја неког појма, а помажу нам да схватимо његово 

право значење и место у одређеном категоријалном систему којим се служимо, односно 

проучавамо. Многи аутори у жељи да јавности приближе појам локалне самоуправе, а у намери 

да не изврше прецизно дефинисање, наводе управо њене карактеристике те се, у зависности од 

њиховог приступа, могу наћи бројна виђења и поставке истих. Имајући у виду циљеве овог рада 

нећемо улазити у компаративну анализу и изношење бројних гледишта, већ ћемо изнети само оне 

карактеристике које су у контексту напред изнете дефиниције и основних поставки локалне 

самоуправе. 

− Локална самоуправа поседује карактер система. Она има одлике организационог, сложеног, 

динамичког и отвореног система.17 Да би испунила смисао постојања, локална самоуправа се 

мора системски уредити и функционисати у смислу обезбеђења услова за успостављање 

јединства и функционалности делова који је чине, уз поштовање особености и динамичког 

                                           
14  Маринковић Р., op. cit., стр. 77. 
15  Ibid., стр. 77. 
16  Уставом и законом утврђени изворни делокруг послова јединица локалне самоуправе. 
17  По Станковић В., «Право привредног система», Правни факултет, Београд, 1995, стр 43-51. 
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карактера истих, прихватање и симбиозу са изузетно динамичним окружењем, отвореношћу и 

спремности за прихватање повратне везе и сигнала који долазе из њега и у том смислу 

пружања могућности за остварење «синергетског ефекта» елемената који је чине посебним 

ентитетом. Њен системски карактер треба да се огледа у духу једне од Аристотелових мисли 

да је систем више но збир његових делова.18 Ово, посебно, треба имати у виду када се путем 

правних норми одређује статус, улога и функција локалне самоуправе у економском, правном 

и политичком систему одређене државе, али и при сâмом њиховом спровођењу у реалном 

животу, као и у процесу непосредног управљања системом локалне самоуправе. Ради ближег 

одређења, можемо истаћи да је систем локалне самоуправе такав поредак делова који 

изражавају сам појам локалне самоуправе, путем којег се остварују основни општи циљеви 

локалне самоуправе а то су: право грађана да учествују у вођењу јавних послова и то 

активностима на локалном нивоу; постојање органа, демократски образованих, 

посредством којих се доносе одлуке и остварује одговорност за вођење тих послова; да 

локална самоуправа, у границама закона, уређује и остварује послове у интересу локалног 

становништва; да за те циљеве располаже потребним средствима и др.19 

− Локална самоуправа представља облик остваривања политичког права грађана на учешће у 

управљању одређеним јавним пословима у локалним заједницама,20 које је зајамчено уставом и 

законом. Грађани, кроз институционализовање локалне самоуправе, имају право да учествују 

и управљају јавним пословима, чије је обављање неопходно за задовољење њихових 

непосредних, али и за локалну заједницу, неопходних потреба и интереса. У оквиру ове 

карактеристике, треба нагласити да се ради о уставом и законом утврђеним политичким21 

правом грађана на самоуправу у оквиру одређених локалних ентитета. У прилог овом виђењу 

могу се издвојити следећа два разлога:22 (1) Тиме се даје правни и политички основ и утврђује 

обавеза да се посебно уреди систем локалне самоуправе; и (2) Успостављањем таквог 

«самоуправног» статуса издваја се од других државних организација које могу представљати 

само облике деконцентрације или децентрализације централног нивоа власти. Ово је јако 

важно за обезбеђење статуса локалне самоуправе, јер пружа основе које онемогућавају да се 

он, због политичког или другог волунтаризма, мења и да се кроз његово сужавање сведе на 

прост облик партиципације без неопходног минимума решавајућих права.23 

                                           
 
18   Аристотел је изрекао следећу мисао: «Целина је више него збир њених делова». Видети у Станковић В., op. сit., 
стр. 51. 
19 Влатковић М., «Локална самоуправа у Србији – Прилог критици уређивања и остваривања», Стална    
конференција градова и општина Југославије, Београд, 1994, стр. 14. Фактички, систем који је састављен од 
одредница које детерминишу појам локалне самоуправе. 
20    Маринковић Р., op. cit., стр. 43-44. 
21    Ibid., стр. 44-45. 
22    Ibid., стр. 45. 
23    Ibid., стр. 45. 
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− Становништво, односно грађани представљају и одређују суштину бића локалне самоуправе. 

Достигнућа како техничке, материјалне, тако и духовне цивилизације одређују особине 

савременог човека, његове потребе, остварења, страхове и наду, припадност заједници, чак и 

у ситуацији кад је он свесно негира. Она су условила и установљење облика живота у 

одређеним стаништима чије су се карактеристике и процеси током векова толико умножили и 

усложили, тако да се многи механизми у њима посебно морају изучавати и нормирати. У тим 

процесима, локална самоуправа је постала правни и политички оквир самоорганизовања и 

остваривања заједничких интереса људи који живе на одређеној територији. Становништво, 

са својим квантитативним и квалитативним обележјима, представља важан фактор који 

одређује садашње и будуће материјалне и духовне стандарде живота заједнице коју чини. 

− Одређеност територије на којој се остварује право на локалну самоуправу представља још 

једну њену карактеристику. Грађани своја права остварују у датом времену, али и на датом 

простору.24 Важно је извршити његово прецизно дефинисање, како у процесу спровођења у 

живот ових права не би дошло до њиховог неостваривања и сукоба месних надлежности 

између двеју или више јединица локалне самоуправе. Јединице локалне самоуправе треба да 

обухватају подручје које просторно прецизира границе надлежности њихових органа, круг 

лица на које се надлежност односи, као и економски потенцијал који их одликује.25  

− Једну од важних карактеристика локалне самоуправе представља и постојање представничког 

тела грађана и права истог да одреди своју унутрашњу организацију.26 Ова карактеристика 

даје могућност грађанима да институционализују своје право на локалну самоуправу тако 

што ће формирати одређена тела и органе и то, на првом месту, представнички, затим 

извршни, односно управни орган, као и пратећа тела и службе. Ови органи су израз 

политичке воље грађана и дужни су да је дефинишу и спроведу. Међутим, ова права се, због 

поштовања начела јединства система државне власти којем локална самоуправа припада, дају 

ограничавати.27   

                                           
24 Констатинос Доксијадис се, у оквиру свог теоријског и практичног рада, па и при формулисању екистичких 
закона, детаљно и систематски бави феноменом простора и човека у њему. Простор је јако битна феноменолошка 
категорија која је везана за живот људи у насељима. Она умногоме одређује пулс, услове, предности и мане, потребе 
и интересе становништва у решавању питања и проблема који проистичу из њиховог заједничког живота на 
одређеном простору као и деобу, односно располагање истим. Видети у Доксијадис К., «Човек и град», НОЛИТ, 
Београд, 1982.  
25 Миловановић Д., op. cit., стр. 30. 
26 Ову карактеристику Радивоје Маринковић назива правом на самоорганизацију. Видети у Маринковић Р., op. cit., 
стр. 44-46. 
27 Радивоје Маринковић анализирајући право на самоорганизацију и његов однос са централним нивоом власти у 
погледу истог истиче: «У законодавној пракси право на самоорганизацију се различито тумачи и операционализује. 
У неким случајевима централно законодавство се не ограничава на утврђивање начела којима се обезбеђује нужан 
степен јединства система, већ иде у детаљније уређивање организације локалне самоуправе, чиме сужава слободу 
јединицама локалне самоуправе да, у оквиру утврђених начела, формирају такву организацију која би била 
прилагођена реалним потребама и специфичностима одређене локалне јединице. За разлику од таквог приступа 
постоје и примери система где се локалним јединицама оставља широка могућност да самостално креирају своју 
организацију, као што је home rule у САД. Прихватајући потребу да се у савременим друштвима мора обезбедити 
одређен степен јединства у организацији система јавне власти, сматрамо да би и самој природи локалне 
самоуправе одговарао један флексибилан приступ. Та флексибилност би с огледала у томе што би се централним 
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− Постојање демократских процеса који се одвијају на нивоу локалне самоуправе чини, исто 

тако, њену битну карактеристику. Претходна и ова карактеристика су у директној и 

комплементарној вези. Постојање представничког тела подразумева спровођење 

демократског процеса који се огледа у учешћу грађана у његовом формирању и то путем 

спровођења непосредних избора за то тело. Локална самоуправа и данас представља 

најприближније остварење изворног поимања идеала демократије. У њој је најлакше 

остварити могућност непосредног учешћа грађана у управљању и обављању јавних послова 

којима се остварују одређени интереси заједнице којој припадају.  

− Постојање и обављање самосталног делокруга јавних послова који су од непосредног 

интереса за задовољење потреба и интереса локалног становништва су следећа 

карактеристика локалне самоуправе. Они представљају изворни28 делокруг надлежности, 

односно послова које обавља. Поред ових, у зависности од правно и политички устројених 

односа са централним нивоом власти, локална самоуправа може обављати и пренесене, као и 

поверене послове.29 Јако је битно разграничити ове категорије како на теоријском, тако и на 

практичном плану, јер једну од суштинских одлика бића локалне самоуправе чини, правним 

поретком земље на чијој се територији налази, утврђено право да изворни делокруг послова 

може уредити самостално, тј. ван непосредне контроле од стране виших нивоа власти. За 

разлику од тога, пренесени послови су они послови који изворно припадају централном нивоу 

власти, а он их законом преноси на органе локалне самоуправе који их, у зависности од 

услова који владају у том ентитету, могу делимично прилагођавати, односно додатно 

уређивати. Када су у питању ови послови, за разлику од изворних, централни ниво власти, 

може вршити и оцену целисходности истих. За разлику од пренесених, поверени послови су 

под пуном контролом од стране централног нивоа власти. Њихово обављање прате бројна 

правила и упутства, тако да локална самоуправа постаје обичан сервис који обавља послове за 

рачун централних органа.30 Као што се види, преко институције пренесених, односно 

поверених послова,31 успоставља се јако «везивно ткиво» са централним нивоом власти тако 

                                                                                                                                                   
законодавством оставила могућност избора различитих модела организације, а саме јединице локалне самоуправе 
би биле слободне да се опредељују за одређени модел.» То не би довело до угрожавања захтева за успостављањем 
јединства система државне власти, а позитивни ефекти овог решења би били значајни, јер би се тиме обезбедило 
ефективније и ефикасније организовање органа локалне самоуправе. Овај начин организовања ће најбоље 
одговорити захтевима и условима који су условљени и произилазе из локалних прилика и потреба. Већа 
флексибилност допушта и изражавање демократске воље и захтева становништва да могу слободно креирати модел 
локалне власти који ће им највише одговарати у процесу остваривања права на локалну самоуправу. О томе више у 
Маринковић Р., op. cit., стр. 45-46. 
28  Ibid., стр. 77. 
29  Ibid., стр. 51. 
30  Ibid., стр. 51. 
31 Поверени  послови  могу  представаљати   «бреме»   за   слободно  функционисање  локалне  самоуправе. Сâм 
процес поверавања послова од стране централног нивоа власти крије опасности да се, у процесу надзора над 
обављањем истих, прекораче постављене границе и тиме задре у самосталност која је успостављена у оквиру датог 
изворног делокруга послова локалне самоуправе, тако да се тиме може посредно омогућити вршење и њихове 
контроле. Отворено питање је и финансирања тих послова – по основу теоријских принципа и успостављених 
правила, финансирање ових послова треба да се врши коришћењем средстава централног буџета. Међутим, поставља 
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да се, у случају недовољно добре одмерености при њиховом увођењу у живот локалних 

самоуправа, могу изазвати ефекти успорења динамике слободног развоја ових ентитета. 

Уместо да се финансијски, материјални, људски, информациони, временски и други ресурси 

користе за задовољавање потреба и решавање проблема који проистичу из оквира 

непосредног живота локалне заједнице, они се активирају и троше на оно што, у изворном 

смислу, припада општем, државном интересу. Након разграничења категорија пренесених и 

поверених послова, постављају се питања32 у смислу дефинисања послова који припадају 

изворном делокругу, као и обезбеђења механизма за њихово слободно обављање. Јако је 

тешко дати прецизне одговоре на ова питања. Бројне су недоумице33 и покушаји увођења 

критеријума34 у вези са одређивањем послова који припадају изворном делокругу локалне 

самоуправе. Након анализе појединих решења, намеће се закључак да је употреба позитивно-

правног метода један од најбољих и најефикаснијих начина да дамо одговор на постављено 

питање. У том смислу, послови изворног делокруга биће они послови којим локални органи 

управљају у пуној мери, а то значи да их самостално уређују својим актима и извршавају 

преко својих органа и служби, при чему подлежу само контроли уставности и 

законитости.35 Ови послови се  у законодавној пракси одређују, и у правни систем уводе, на 

један од следећих начина: принципом енумерације, принципом генералне клаузуле или 

комбинацијом оба принципа.36 Принцип енумерације подразумева да у самостални делокруг 

послова улазе само они који су изричито утврђени одговарајућим прописом и таксативно 

одређеном припадности. За разлику од претходног принципа, принципом генералне клаузуле 

                                                                                                                                                   
се питање шта ако централни ниво власти, при томе, не обезбеди или, пак, не пренесе довољно средстава за њихово 
обављање. Поред тога, процес поверавања у себи може носити и могућност реализације политичког волунтаризма 
тако што већина грађана ниво државне власти поистовећује и препознаје само по називу или по месту органа у 
оквиру кога опште са државом - то доводи до честог мешања и непрепознавања ингеренција успостављених нивоа 
власти, те се политички «шкодљиви» послови могу поверавати нижим нивоима власти које могу бити или су им већ 
конкуренти у политичкој борби, или се, пак, с друге стране, тим преношењем, свесно могу «жртвовати» политичке 
позиције на локалном нивоу, у замену за њихово учвршћење на централном нивоу власти.      
32  Видети у Маринковић Р., op. cit., стр. 46. 
33 Узмимо, за пример, следећу поставку: послове  изворног  делокруга локалне самоуправе чине они послови који 
непосредно обезбеђују услове за задовољење непосредно изражених потреба и интереса становника који живе на 
заједничкој, локалној територији. Међутим, у савременим условима живота, који су обележени високим техничко-
технолошким развојем, мобилности људи и капитала, као и постојањем могућности за ширење екстерних ефеката на 
широком подручју (о њима ће бити више речи у наставку рада), јасно је да је врло тешко извршити конкретно 
разграничење, прво, локалних од централних интереса и потреба, а затим и послова који их прате. Применом ове, на 
први поглед логичне и «елегантне» поставке, било би нам јако тешко да извршимо поменуто разграничење проблема. 
34 На пример, критерији које су изнети у прилогу зборника «Реформа локалне самоуправе» - текст под називом 
«Локална самоуправа», стр. 15. У том тексту, Еуген Пусић је изнео следеће критеријуме при одређивању послова 
који се могу сматрати локалним пословима: а) критеријум просторне близине корисника, б) критеријум места 
обављања, в) критеријум средстава, г) критеријум специфичности. Наведено по Маринковић Р., op. cit., стр. 48. По 
мишљењу Радивоја Маринковића, многи аутори, у постављању критеријума, не заузимају став да послови у изворној 
надлежности локалних самоуправа морају имати карактер самосталности - да се контрола, која се врши од стране 
централног нивоа власти, може засновати само на контроли уставности и законитости аката који произлазе из 
њиховог обављања, као и то да се исти не смеју мешати и поистовећивати са другим пословима који су последица 
тога што их држава поверава или, пак, преноси локалној самоуправи и, при чему, се њихово обављање одвија под 
плаштом строге контроле од стране централног нивоа власти. То је један од суштинских критеријума који треба да 
одвоји изворне од осталих послова које врше јединице локалне самоуправе. 
35  Маринковић Р., op. cit., стр. 49. 
36  Миловановић Д., op. cit., стр. 46-47. 
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се заступа становиште да сви послови који одговарајућим прописом нису изричито у домену 

централног нивоа власти припадају локалном нивоу. Код примене комбинованог принципа, 

надлежности се одређују принципом генералне клаузуле, а поједини изузеци који се желе 

постићи, употребом принципа енумерације.37 Поштујући логику горе наведених принципа, 

односно на основу анализе позитивних законских решења, може се утврдити који послови 

припадају, а који не, изворном делокругу послова локалне самоуправе. Већ, на први поглед, 

јасно је да ће нам у том трагању, принцип генералне клаузуле донети више недоумица од 

примене принципа енумерације.38  

− Поседовање имовине представља, исто тако, посебну одредницу локалне самоуправе. 

Постојање имовине и јасно дефинисаних имовинских права путем којих ће се извршавати 

циљеви који су стављени пред локалну самоуправу, представља један од значајних постулата 

којим се «материјализује» тај процес. Неопходност њеног постојања је очигледна. Међутим, 

јако је важно решити и питање поседовања својинских права на ту имовину. Ово питање се 

може поставити у ситуацији у којој локална самоуправа нема фактичко својинско право на 

имовину којом извршава, постављене јој, циљеве, већ оно припада неком другом, вишем 

нивоу власти. Постојање ове ситуације нужно доводи до преиспитивања питања обележја и 

квалитета самосталности дате овом ентитету. Поседовање својинских права како над 

покретним, тако и над непокретним стварима, слободно располагање са њима, локалну 

самоуправу чини равноправном у учествовању у правном и економском промету са другим 

правним и физичким лицима и ентитетима. У том смислу, она добија атрибуте да као посебан 

и квалификован правни субјект, независно од вишег или централног нивоа власти, може 

самостално доносити релевантне одлуке у правном и економском промету, у правцу 

испуњења свог основног задатка, а то је задовољење потреба и интереса грађана који 

произлазе из заједничког живота на њеној територији. Ограничење својинских права над 

имовином, која јој служи у непосредној материјализацији одлика сâмог њеног бића, нужно 

ограничава политичку, правну, као и економску самосталност локалне самоуправе. Јасно 

одређена и додељена својинска права, којима се слободно и независно од вишег или 

централног нивоа власти може располагати, односно управљати и користити, представљају 

један од основних предуслова да би локална самоуправа и de facto остварила своју политичку, 

правну и економску самосталност. Поседовање пуног имовинског права, исто тако, даје 

економску снагу локалној самоуправи и представља један од битних основа њеног развоја. 

− Право на сопствене изворе прихода представља следећу карактеристику локалне самоуправе. 

По теоријској поставци, извршење свог изворног делокруга послова локална самоуправа 

                                           
37 «Тако се у Француској управне функције на сваком нивоу локалних власти утврђују општом клаузулом о месној 
надлежности, на основу које је локална управа овлашћена да решава сва питања у оквиру своје месне надлежности 
и правила о стварној надлежности, где се поједина питања законом преносе на неки други орган, чиме се изузимају 
из надлежности дате локалне заједнице». Ibid., стр. 47. 
38  О предностима и манама ових принципа видети у Маринковић Р., op. cit., стр. 50-51. 
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треба да финансира сопственим изворима прихода. Ова поставка, поред претходно истакнуте 

карактеристике, чини израз «материјализације» остваривања права грађана на локалну 

самоуправу и достигнути ниво и квалитет самосталности који су јој, политичком вољом, а 

потом и правним нормама, дати. Без средстава којим може слободно располагати и без права 

да се води одређени вид локалне фискалне политике тешко је говорити о реализовању идеје и 

концепта остваривања права на локалну самоуправу. Постојање финансијске зависности од 

централног нивоа власти ремети оквир политичких и правних слобода локалне самоуправе и 

чини их само декларативно датим. Њен смисао је да грађани који живе на одређеном, ужем, 

подручју државне територије имају право да учествују у управљању и обављању јавних 

послова којима се задовољавају непосредни интереси и потребе које произлазе из њиховог 

заједничког живота. Једна од њихових основних особина је материјалност. Људи који живе у 

насељима морају решавати проблеме хигијене, водоводне, канализационе и саобраћајне 

инфраструктуре, јавне расвете, топлификације, уређења земљишта и заједничких површина, 

заједничке бриге о деци и омладини, морају обезбедити услове за развој духовног живота 

грађана и сл. Заједничка особина ових, без неког систематског реда изнетих разнородних 

заједничких јавних потреба је њихов материјални карактер. Њихово задовољење је 

непосредно везано за обезбеђење новчаних средстава. Уколико је та веза неадекватно 

одмерена и успостављена, не може се очекивати њихово квалитетно задовољење. То може 

имплицирати ситуацију да органи локалне самоуправе буду «мета» колективног 

незадовољства грађана и да се искористе само као «трансмисиони механизам» ка вишем 

нивоу власти у нади да ће се тамо пронаћи боље и адекватније решење. Тим путем, 

непосредно изабрани представници грађана који би, у оквиру тела и органа локалне 

самоуправе, требало да буду носиоци и реализатори датих права да самостално управљају 

изворним пословима, постали само посредници у односу са вишим нивоима власти од којих 

би се очекивало да омогуће финансирање, а тиме и реализацију одређених колективних 

потреба. Сваки облик финансирања прати и постојање посебне међузависности између онога 

ко даје и оног ко прима финансијска средства. Овај систем даје велику могућност за 

настајање политичког волунтаризма, контроле рада и, самим тим, гушења основне идеје и 

концепта локалне самоуправе. Она би, у том случају, попримила особине политичког и 

правног «левијатана» прикривеног рухом успостављања идеје локалне самоуправе. У том 

случају би било јако тешко бранити став да право на њено остваривање и самосталност није 

угрожено. Изабрани органи и тела у оквиру локалне самоуправе би тиме, практично, постали 

део ланца управне децентрализације39 и медијатори политике виших нивоа власти. Проблем 

обезбеђења сопствених прихода локалних самоуправа је један од теже решивих проблема у 

области јавних финансија, пошто треба имати у виду да је статус локалне самоуправе 

                                           
39  Ibid., стр. 54. 
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резултат уставно-правног корпуса закона, чије су битне одлике постојање тенденције 

сталности и дугорочности њихових решења, а локални јавни приходи представљају део 

корпуса фискалне и економске политике, чији су циљеви, концепт и интенције постављени на 

другачијој равни. Проблем је у изналажењу механизма који ће задовољити горе изнете 

поставке и захтеве. Ради заштите идеје остваривања права на локалну самоуправу и 

успостављања њене самосталности, у Европској повељи о локалној самоуправи изнети су 

принципи њеног финансирања.40 Они треба да представљају идеју водиљу, као и начин 

приласка решавању проблема финансирања локалних самоуправа, што би требало да омогући 

реализацију њеног свеобухватног развоја и просперитета.  

− Последња, у овом низу, карактеристика локалне самоуправе је постојање самосталности у 

управљању пословима из изворног делокруга послова које обављају. «Већ сама чињеница 

постојања послова у самосталном делокругу органа локалне самоуправе подразумева и право 

тих органа да тим делом јавних послова управљају самостално. Ту самосталност у 

управљању чине неколике компоненте: прво, право представничког тела да одлучује о 

питањима из тог делокруга (решавајућа права) и креира укупну политику. Другим речима, да 

својим прописима уређује сва питања која се тичу самосталног делокруга. . . Друга 

компонента је самосталност у извршавању локалних прописа и политике.»41 При томе, треба 

имати у виду да је локална самоуправа подсистем система јавне власти и да је дужна да, при 

реализацији датих права и самосталности у процесу доношења и извршења својих прописа, 

поштује начела уставности и законитости.42 Другим речима, мора се поштовати правни 

систем дате државе којој локална самоуправа припада. У том смислу би требало 

оптимизирати деловање «центрифугалних сила» које локалну самоуправу «увлаче» у 

успостављени правни систем државе којој припада, а да јој се, с друге стране, не угрози 

самосталност у управљању пословима из оквира самосталног делокруга. Да не би дошло до 

повреде слободе и самосталности у обављању послова из изворног делокруга локалне 

самоуправе, потребно је прописати право централног нивоа власти да само пред надлежним 

судом може покретати поступке за оцену уставности и законитости аката локалне 

самоуправе, а да, при томе, нема право сузпензије над њима. Уколико надлежни суд оцени да 

су ти акти неуставни, односно незаконити, једино их он може поништити или издати забрану 

њиховог даљег извршавања док се не донесу нови акти у којима би се остварила ова начела.43 

                                           
40 Видети члан 9. Европске повеље о локалној самоуправи, «Европска повеља о локалној самоуправи», Савет Европе, 
Стразбур, 1985. Исто тако, слични ставови се могу наћи и у Светској декларацији о локалној самоуправи која је 
донета на XXVII конгресу савеза локалних власти – IULA, која је одржана у Рио де Жанеиру 1985. године.  
41  Маринковић Р., op. cit., стр. 61. 
42 Поштовање начела уставности и законитости обезбеђује сагласност аката локалне самоуправе са највишим 
правним нормама које постоје у датој држави – Уставом и законима који га ближе реализују. Сваки грађанин, 
државни орган, привредни субјект, организација и удружење имају право на покретање поступка оцене уставности и 
законитости правних аката локалне самоуправе. Овај поступак може покренути и надлежни орган централног нивоа 
власти. 
43  Маринковић Р., op. cit., стр. 62. 



 24

Честа су решења у пракси савремених држава да надлежни орган централног нивоа власти 

има право да суспендује акте локалне самоуправе. Ова чињеница може битно умањити 

квалитет њене самосталности. Имајући то у виду, потребно је законски, врло прецизно, 

утврдити услове и случајеве када се тако може поступати.44  

 

Наведене карактеристике локалне самоуправе требало би да представљају «камене међаше» 

методолошке анализе достигнутог нивоа и квалитета остваривања овог права у једној земљи. 

Њих, у тој анализи, треба узети заједно и тек након свеобухватно спроведеног истраживања може 

се говорити о (не)постојању локалне самоуправе у једној држави. У овом процесу се непрестано  

у виду морају имати онтолошке и телеолошке вредности њеног самог бића.  

 

 

3.       Политичке и правне основе локалне самоуправе 
 

Човек је читав свој духовни и материјални свет саздао у заједници. Почев од породице, која 

својим разноврсним обележјима задовољава инстиктивну потребу за самоодржањем, људи, 

следећи и своје друге нагоне, међусобно успостављају многобројне релације које доводе до 

бројних, разноликих облика заједница и заједништва. Аристотел је још у «Политици», истичући 

значај припадности човека заједници, написао: «А онај ко не може да живи у заједници, или коме 

ништа није потребно јер је сам себи довољан, није део државе те је или звер или бог.»45 

Апстрахујући мноштво облика и особина истих,  за потребе овог рада, издвајамо следећи низ који 

би могао да представља човекову «вертикалу заједница» које прави и институционализује, 

вертикалу која је повучена по основу равни простора који деле и који их удружује: човек – 

породица – општина –  град – регија – држава – међудржавнe заједницe - свет. У овом оквиру 

људи живе, граде и разграђују бедеме и путеве своје цивилизације. Општине и градови, у тој 

вертикали, имају посебно важну улогу. Они су политички и правни одраз установљења једне 

важне, многовековне цивилизацијске категорије – категорије људских насеља.46 Они су 

еволуирали у један од најчвршће успостављених облика везивног ткива које спаја појединца и 

друштво коме припадају. У њима се човек рађа, живи, умире. Они су његов видокруг и, за многе, 

читав свет. Категорије регије, државе, међудржавних заједница постављене су на вишој, 

апстрактнијој равни, те је много теже успоставити ту везу. За њихово адекватно поимање 

                                           
44 Наравно,  при  свему  овоме,  треба  направити  разлику  између  аката  и  радњи  којима  би  се непосредно  
угрозио општедруштвени и државни интерес, односно, Уставом утврђени политички и правни поредак. Реаговање 
централног нивоа власти, у овом случају, мора бити брзо и енергично, јер се негативни ефекти тих аката и радњи 
морају свести на најмању могућу меру - њихово правовремено суспендовање је неминовно. 
45  Аристотел, «Политика», (Књига I, Глава I, 1253 а, 12.), БИГЗ, Београд, 1984, стр. 5. 
46 О ширем смислу категорије људских насеља може се видети у Доксијадис К., «Човек и град», НОЛИТ, Београд, 
1982. У оквиру ове књиге, на стр. 11-12, може се погледати и списак објављених књига овог аутора по коме се 
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потребно је имати одређени ниво свести и знања које, како због неких субјективних, тако и због 

неких објективних разлога, није у подједнакој мери доступно свим члановима заједнице.  

Нарастање и развој људских насеља проузроковало је потребу постојања правила која су се, од 

стране њихових житеља, морала поштовати и која утемељују смисао њиховог организовања. 

Једно од врло важних правила везано је за решавање питања њиховог успостављања и 

управљања, чиме се омогућава испуњење њихових заједничких интереса и потреба, а самим тим 

и обезбеђења њиховог основног смисла постојања. Цицерон у «Држави» истиче: «Дакле ови 

скупови људи, оформљени из тог разлога о коме сам говорио,47 најпре су на одређном месту себи 

одредили седиште, као пребивалиште; такав скуп сједињених домова, омеђен природним или 

вештачким положајем, који се налазио подаље од храмова и заједничких простора, назвали су 

утврђењем или градом. Дакле сваким народом, који представља такав скуп мноштва какав сам 

навео,48 сваким градом који представља уређено оформљење народа, сваком државом која је 

како сам рекао својина народа, треба да управља тело са врховним ауторитетом у одлучивању, 

које ће јој обезбедити трајност. То тело, на првом месту, треба да тежи оном циљу, који је и 

довео до стварања града. Његову функцију може да преузме или један човек, или одабрани људи, 

или мноштво, односно сви.»49 Тако је првобитно установљење идеје заједништва у политичку и 

правну творевину настало у људским насељима. Из њих је изникла идеја, а касније и пракса 

државе. Али, управо је постојање државе отворило велики број питања везаних за политичко и 

правно утемељење тих првобитних облика заједница и успостављање локалне самоуправе на 

подручју које заузимају.  

При теоријском прилазу наилазимо на различите поставке политичких и правних основа локалне 

самоуправе. Један правац, чији се основ налази у делу политичке филозофије либреализма,50 

заступа логику, горе изнете, генезе људских заједница и став да су у људским насељима, настале 

основе политичког уређења и то знатно пре успостављања државе какву данас познајемо. Основе 

локалне самоуправе су дате одоздо - оне произлазе из историјског наслеђа, потреба и бића људи, 

локалне заједнице и човека-појединца који у њој живи. У том смислу, на овај  начин размишљају 

и одређени заговорници теорије суверенитета који сматрају да је носилац суверености народ, а не 

                                                                                                                                                   
можемо управљати у тражењу одговора на поједина питања из ових, али и других области феноменологије људских 
насеља.    
47 Цицерон у «Држави», Књига I, глава XXV, објашњава разлог стварања државе, који се може применити и на друге 
облике заједнице: «Први разлог њеног стварањња није толико људска слабост већ нека готово природна тежња за 
окупљањем. Човек није ни издвојена ни осамљена, лутајућа јединка, већ је по природи такав....» Цицерон, «Држава», 
Плато, Београд, 2002, стр. 43. 
48 Цицерон у «Држави», Књига I, глава XXV, објашњава одлику мноштва које живи у држави, а која се може 
применити и на друге облике заједнице: «...држава је својина народа, а народ није било који скуп људи окупљен на 
било какав начин, већ је то скуп мноштва обједињен заједничком одлуком да прихвати прописе и ужива заједничку 
корист.» Ibid., стр. 43. 
49   Ibid., стр. 43-44. 
50  Симић, М.А., «Локална самоуправа у Србији», у «Принципи модерног управљања локалном заједницом», ЦЛДС, 
Београд, 2002, стр 33.    
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држава.51 Народ је тај који својом вољом успоставља темељ политичког уређења локалне 

заједнице, а исто тако и државе којој припада. Формирањем државе, становници локалних 

заједница, део суверенитета који су делегирали на локалне органе, преносе на нови субјект - 

државу. Квалитет тог суверенитета је исти - разлика је у домену јавних послова.52 Задатак 

правних норми је да добро дефинишу и раздвоје јавне послове између централног и локалног 

нивоа власти како не би долазило до преклапања и сукоба надлежности између њих. Сличности у 

овом  начину размишљања и закључивања, могу се наћи и код заговорника става да је право на 

локалну самоуправу неотуђиво и стечено,53 природно54 право грађана и да им га држава не може 

ни дати нити одузети, већ само признати и зајмчити Уставом и одговарајућим законима.55 Ово 

право проистиче из обичајних норми, потребе и сврсисходности постојања локалне самоуправе 

као такве, јер она представља најбољи институционални основ за обезбеђење задовољења 

многобројних потреба и интереса дате заједнице и грађанина који живе у њој. По основу ових 

ставова, направила би се два паралелна нивоа власти који би са својим, слободно формираним и 

организованим, органима обављали своје функције и међу којима не би постојао принцип 

надређености. Држава не би имала права да врши непосредан надзор над њиховим радом, већ би 

могла само да покреће поступке за оцену законитости рада локалних органа пред независним 

судовима. Овај систем би имао одлике самоуправа скандинавских земаља, швајцарске и енглеске 

традиције, као и поимања локалне самоуправе која датирају из раног средњег века56 када држава, 

                                           
51  Идеја суверенитета је дала нови прилаз у размишљању о самој природи власти и владања. «Она је дала нову везу 
између политичке власти и владавине и понудила нов, алтернативан начин схватања легитимности захтева за 
влашћу, тј. понудила алтернативу за теотоијске концепције власти које су доминирале средњевековном Европом...У 
дебати о суверенитету, одмах се јасно кристалишу два пола: суверенитет државе и суверенитет народа.»  Дејвид 
Хелд, «Демократија, држава-нација и глобални систем», у Дамјановић М., Ђорђевић С., «Изазови модерној управи и 
управљању», Тимит, Београд, 1995, стр. 146.  
Једно од суштинских питања, везаних за размишљање и превазилажење постављених граница идеја о суверености, 
поставио је Роберт Дал. Уместо да тражи одговор ко је носилац суверености он је поставио питање: Ко поседује 
право на вршење крајње контроле над обављањем јавних послова? Размишљајући о томе, дошао је до поставке 
полиархијског модела по коме се државна сувереност (због комплексности друштва, немогућности државе и услед 
постојања јако високих трошкова везаних за вршење крајње контроле над јавним пословима), дисперзира на више 
субјеката који добијају одређену улогу и аутономију праћену правом вршења контроле над датим доменом јавних 
послова. У том моделу се плете једна сложена мрежа коју чине елементи не само разних облика политичког, већ и 
организационог плурализма. Дал оправдава постојање одлика аутономије сваке групе која се организује ради 
заштите и остваривања својих изворних, виталних интереса и, у том смислу, уместо концепта суверености нуди 
концепт легитимности као основ за доделу права на вршење јавних послова. Видети у Дал Р., «Дилеме 
плуралиситчке демократије», БИГЗ, Београд, 1994. У том смислу, питање суверености везано је и за основе 
успостављања отвореног друштва, као и за отклањање препрека које државна власт поставља на том путу, строго 
инсистирајући на томе да је она њен искључиви носилац и држач полуга контроле над њом. Размишљање о овим 
темама од посебног је значаја за државе које се налазе у транзицији, међу којима се налази и наша земља. Идејни, 
теоријски и домети праксе демократизованих земаља западног света треба да нам послуже као основ за грађење 
нашег пута ка стабилном, богатом и духовно здравом друштву. Градећи нови модел, важно је имати у виду 
традиционалне вредности нашег друштва и не прихватити све те нове идеје догматски и по сваку цену.  
52  Маринковић Р., op. cit., стр. 32. 
53  Ibid., стр. 32. 
54  Миловановић Д.,  op. cit., стр. 19.  
55  Маринковић Р., op. cit., стр. 30. 
56  Видети у Симић, М.А., op. cit., стр. 33.  



 27

у данашњем смислу, још није постојала. Овакво схватање и концепт не постоји ни у једном 

позитивно–правном систему на свету.57  

Основни постулат другог теоријског правца је заснован на томе да су основе локалне самоуправе 

дате одозго, тј. да долазе из суштине бића и природе државе. По овом ставу, препознајемо 

заступнике теорије суверенитета који сматрају да је носилац суверености држава, а не народ. 

Држава је та која представља одраз опште, народне воље по основу које је формирана, те једино 

она може бити носилац суверености на својој територији. У том смислу, она је та која кроз право 

и правни систем допушта и одређује постојање локалне самоуправе. Устав се поима као 

друштвени уговор, тј. као израз и оличење опште воље58 и у њему треба тражити основе локалне 

самоуправе. У њему се, приликом његовог креирања, зависно од политичке воље, може 

прихватити или не прихватити дати реалитет локалне самоуправе. Њиме се, на пример, дати 

реалитет може преобразити у израз управне децентрализације и тиме постати пуки извршилац 

управних функција у оквиру правног система који је креиран од стране државе.59  Јасно је да би 

тим актом смисао постојања локалне самоуправе био угушен. Суштина поставки овог правца је у 

томе да је основ локалне самоуправе дат у оквиру државе и њеног правног система и да он 

проистиче као израз њене воље. У зависности од ње, под плаштом општег интереса, дата права, 

односно улога и јавне функције локалне самоуправе јој се могу додељивати, али и одузимати. 

Не улазећи дубље у питање да ли је датост локалне самоуправе оригинарног или дериватног 

карактера, политичка наука се окреће ка утврђивању разлога60 за њено постојање. Тако се у 

фокусу налазе одлике локалне самоуправе које јој дају предност у односу на решења која би 

угушила тај њен карактер, као што су: могућност непосредног учешћа грађана у процесу 

управљања и обављања локалних јавних послова; јако изражене особине демократичности и 

блиских веза које се могу успоставити између гласача и њихових посредно изабраних 

представника; карактер локалних јавних послова и непосредност задовољења непосредног 

интереса и потреба грађана; могућност остваривања веће ефикасности у обављању тих послова; 

ослобађање креативности и стваралачке енергије кроз већу мотивисаност грађана за 

учестововање у јавним пословима, активностима и процесима; укорењеност идеје, потребе и 

права на њено остваривање у самом бићу народа и сл. Ови разлози би требало да укажу на значај 

постојања локалне самоуправе у политичком и правном поретку савремене државе. Њихово 

остваривање би дало вишеструке позитивне ефекте, појачало значај, а и отворило нову 

перспективу за друштво и државу, јер би се тиме омогућило установљење носилаца различитих 

идеја и иницијатива одоздо - звона које ће разбудити често успавану и успорену државу, односно, 

                                           
 
57  Ibid., стр. 33.  
58  Маринковић Р., op. cit., стр. 31. 
59 По Еугену Пусићу, «Локална заједница», Народне новине, Загреб, 1963, стр. 40. Основе овог израза су дате у 
теоријама управне децентрализације, као резултанте правних доктрина о односу централних и локалних државних 
органа. 
60  Маринковић Р., op. cit., стр. 35. 
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њен централни ниво и органе власти. Локалне самоуправе би, истовремено,  представљале 

политичке контролоре, посебне ентитете, али и партнере виших нивоа и органа власти у 

решавању одређених питања и проблема, при чему би чиниле део својеврсног, трансмисионог 

механизма помоћу којег се може остваривати народна воља и општедруштвени интереси.  

Закључујући ово разматрање, прихватамо став да су темељни основи политичког и правног бића 

локалне самоуправе дати у правном систему и да је има онолико колико је допуштено, тј. 

нормирано уставом и пратећим законима одређене државе. Успостављени правни систем дате 

државе даје јој основе, статус, облик, функције, величину, територију, организацију, као и одлике 

својеврсне политичке институције са својим унутрашњим политичким животом и особеностима 

који га прате. Прихватајући позитивно-правни приступ, не треба заборавити да постоје дубоко 

укорењене политичке, економске, историјске, етничке, култулорошке, социолошке и друге 

потребе за постојањем локалне самоуправе и да би их правне норме требале у себи садржати, као 

и давати основе за њихов даљи развој - развој у правцу постизања што већег «синергетског 

ефекта» сложених веза које се успостављају између људи, локалне заједнице и државе којој 

припадају. 

 

 

4.        Политички и економски значај децентрализације власти 
 

Као што смо напред изнели, намера је да, у кратким назнакама, укажемо и на политички, односно 

економски значај децентрализације власти и улоге локалне самоуправе у том процесу. Ове 

назнаке ће нам указати на неопходност успостављања везе између процеса децентрализације 

власти која се одвија у правцу јачања улоге и статуса локалне самоуправе у вертикали државног 

уређења и одговарајућих решења у области финансирања исте. Децентрализација која није 

праћена уступањем одређених полуга власти и која не обезбеђује адекватну финансијску снагу 

субјекта на који се преноси представља решење које уноси сумњу у намере централног, односно 

вишег нивоа власти да ће заиста спровести овај процес до краја.  

Када посматрамо сложен и динамичан систем као што је држава, морамо имати у виду односе 

између њега и његових подсиситема. Једну од битних чинилаца ових односа чини питање 

дисперзије власти на њеној територији. У том смислу, можемо раздвојити питање  

централизације vs. децентрализације и концетрације vs. деконцентрације власти, односно вршења 

јавних послова. Раздвајајући њихова значења, под појмом централизације можемо подразумевати 

тенденције померања тежишта у доношењу, извршавању и контроли одлука према вишим 

нивоима, у крајњој линији према самом врху,61 а под појмом децентрализације обрнут процес. 

Силе централизације увек постоје када јачају овлашћења и значај централних наспрам 

                                           
61  Рамљак М., «Актуелни проблеми централизациије и децентрализације», Законитост, бр. 11-12/1990, стр. 1327. 
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субцентралних нивоа власти, док силе децентрализације делују у обрнутом смеру. Постојање 

локалне самоуправе представља особен вид и «кулминацију» процеса децентрализације.62 

Концентрација представља додељивање и умножавање јавних послова централним органима 

власти да их са пуним ауторитетом обављају и решавају. У процесу деконцентрације послова, 

они се препуштају нижим органима власти да их обављају, али без пуне самосталности у 

њиховом решавању.63 Крајња инстанца која доноси одлуку је на вишем органу власти. Однос 

подређености и несамосталности нижих нивоа власти у овом случају је јасно успостављен и 

представља његову примарну карактеристику. У данашњим државама нема чистих решења, тако 

да је у пракси однос централизација / децентрализација пре одраз континуума него дихотомије.64 

У низу земаља наилазимо на примену комбинације механизама децентрализације и 

деконцентрације,65 уз пратеће тенденције у виду делегације, дерегулације у организацији и 

преносу власти на ниже нивое и субјекте.  

Приликом истицања политичког и економског значаја децентрализације власти покушаћемо да 

апстрахујемо многа појединачна значења и одлике овог процеса, који се одвија како у поступку 

транзиције посткомуниситичких режима, тако и у редефинисању улоге државе у земљама 

тржишне демократије.66 Децентрализација, као процес има универзални смисао и значај. Промене 

у виду модернизације идеја и успостављања нове улоге државе, процеси јачања улоге локалног 

нивоа у вршењу власти, као и увођење економских критеријума и принципа предузетништва при 

управљању јавним пословима, постепено прерастају у једну општу тенденцију међу савременим 

земљама.67 Још увек далеко од «краја историје», треба имати у виду да смо (не)свесни учесници 

конвергирајуће тенденције успостављања планетарног, мега-тржишта духовних и материјалних 

вредности и производа ове цивилизације. Идеје економије и тржишта су праћене идејом о 

коначној, свеколикој, победи демократије и тржишне привреде и успостављању јаке везе између 

њих. У том процесу редефинише се улога државе, политике, привреде, друштва, заједнице, 

породице и појединца. Њихове границе, идентитет и сувереност губе елементе свог изворног и 

добијају нови смисао који их релативизује и чини знатно еластичнијим категоријама. У тако 

постављеној «матрици», локална самоуправа треба да добије значајније место и улогу. Она ће, 

установљавањем новог светског поретка и тенденцијама које воде ка појави екуменополиса,68 

                                           
62  Миловановић Д., op. cit., стр. 9. 
63  Ibid., стр. 9-10. 
64 O’ Sullivan Rory, «Фискална децентрализаија у централној и источној Европи», у «Иницијативе за фискалну 
децентрализацију - случај Југославије», Magna agenda, Београд, 2002, стр. 23. 
65  Миловановић Д., op. cit., стр. 10. 
66 Тржишна демократија је тип политичког и економског поретка изниклог из освајања личних слобода грађанина, 
чија је тежња да омогући и буде одговоран њиховим личним преференцијама и да, уз то, задовољи и реализовање 
принципа ефикасности у том процесу. Њене најважније одлике представљају: постојање демократије, тржишне 
привреде и владавина права. О томе више у Прокопијевић М., «Тржишна демократија», Грађанске иницијативе, 
Београд, 2001. 
67 О овим процесима и њиховој теоријској заснованости, нешто више се може видети у хрестоматији, чији су 
приређивачи Дамјановић М. и Ђорђевић С.: «Изазови модерној управи и управљању», Тимит, Београд, 1995. 
68 Екуменополис – светски град. По Доксијадису, последњи, од могућих 15. нивоа у градацији стварања људских 
насеља. Више о томе у Доксијадис К., op. cit., стр. 88-103. 
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постати једна од њихових тачки ослонца. Преко ње ће се успостављати веза између појединаца, 

који ће у таквој заједници моћи сачувати свој идентитет и задовољавати непосредне потребе и 

интересе, са процесима који ће их увлачити у матицу стварања међудржавних асоцијација и 

организација које ће од њихових држава постепено преузимати постојећа овлашћења и водити ка 

стварању «светске владе».     

Свака власт тежи својој концентрацији, увећању и одржању. Што је виши ниво власти, то је већа 

њена гравитациона сила и опасност за очување слобода и права политичко-правних институција 

које су успостављене и које проистичу из изворних особености, услова, односа и активности што 

се одвијају и настају у оквиру нижих територијалних и организационих нивоа. Ова сила, уколико 

није контролисана, може довести до појаве аутократске, недемократске власти која је склона 

примени униформних решења, претераној централизацији у одлучивању69 и употреби 

политичких манипулација. Развијањем механизама контроле, као и њеном децентрализацијом, 

могу се отклонити ове негативне тенденције. У свему томе, битно је нагласити да односи између 

нижих и виших нивоа власти треба да се крећу ка успостављању што стабилније, ефикасније и 

просперитетније државе. Било који вид или облик децентрализације, власт ће нужно приближити 

грађанину и његовом хабитусу, потребама и захтеву за остваривањем његових непосредних 

интереса. То ствара услове за постојање јаче интерактивне везе између њих у смислу бољег, 

садржајнијег, квалитетнијег и непосреднијег праћења и контроле рада, одлука, политичких и 

других активности изабраних представника власти. Ово се посебно односи на локални ниво - 

односима који се успостављају између грађана и локалних органа власти, односно њеним 

бирократским апаратом.70 Близина грађана, њихових проблема, потреба и интереса ствара услове 

за већу мотивацију политичких представника који су изабрани да их на ваљан начин презентују и 

заступају. На нивоу локалне самоуправе могуће је и успостављање непосредних облика 

демократије71 и активног учешћа грађана у доношењу одлука. Децентрализација ствара услове за 

остварење идеала идеје демократије – непосредну власт (kratos) народа (demos).72 Процесом 

децентрализације се успоставља пропорционална веза између побољшања «квалитета» 

демократије и успостављене близине између власти, административног апарата и грађанина. 

Њиме се стварају услови за ослобађање грађанина, за његову већу мотивацију, заинтересованост 

и учешће у политичком и јавном животу локалне заједнице. 

 

Децентрализација власти има и свој економски значај. Јачање ауторитета државе, њена 

централизација, веровање у рационалност политичких одлука, склоност ка дистрибутивним пре 

                                           
69  Bацић З., «Политички аспекти локалне самоуправе», у «Принципи модерног управљања локалном заједницом», 
ЦЛДС, Београд, 2002, стр. 29. 
70   Ibid., стр. 27. 
71  Непосредни облици демократије могу бити реализовани у виду грађанске иницијтиве, референдума, народних 
зборова, комуналних скупштина, институција опозива и сл. О томе више у Маринковић Р., op. cit., стр. 68.  
72   По Вујаклија М., «Лексикон страних речи и израза», БИГЗ, Београд, 1983, стр. 200. 
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но алокативним ефектима расподеле,73 тежња ка успостављању социјалне правде, једнакости, 

вера да се њеним појачаним активностима и улогом, планом, oдносно државним инжињерингом 

из центра, квалитетније и пре могу превазићи ограничења које произлазе из природног развоја 

тржишта је, поред неких позитивних ефеката, довело и до угрожавања економских слобода, 

ефикасности и нерационалне употребе ресурса. Крај двадесетог века је, поред многих значајних 

историјских, социолошких, културолошких, демографских појава, обележен и преиспитивањем 

улоге државе у друштву, политици и економији.74 У том смислу се, како на политичком, тако и на 

економском плану мора поћи путем децентрализације у доношењу одређених одлука. Доносилац 

коначне одлуке мора бити најбоље упознат са њеним предностима и манама, као и о висини цене 

исте. Он мора бити свестан да ће сносити крајње, како позитивне, тако и негативне, консеквенце 

својих одлука. Природно је да се велики број економских одлука и иницијатива препусти 

тржишту и грађанима који, било на страни тражње или на страни понуде, већ учествују на њему. 

Држава треба да се умеша у случајевима тржишних отказа (неуспеха, недостатака, мана, 

деформација и сл.),75 али тако да се ниво и начин њене интервенције што више прилагоди нивоу 

на коме ће њен ефекат бити највећи, најефикаснији и најближи оптималном решењу. Правила за 

успостављање ефикасности би требало да буду заснована на томе да право на одређени вид 

државне интервенције треба да има онај ниво власти на коме ће се изједначити граничне 

вредности између користи и трошкова исте. Увек треба имати у виду то да сваки вид јавних 

послова, услуга, интервенција и других активности коју држава врши има своју цену. Нижи 

нивои власти би требало да буду успешнији, економичнији у тој својеврсној калкулацији, у 

случајевима када се горе поменуте активности предузимају у циљу задовољења непосредних 

потреба и интереса грађана, које проистичу из њиховог заједничког живота у оквиру локалног, 

урбаног простора у коме живе и који деле. Разумевање и поштовање ових ставова би у многим 

областима које су под ингеренцијом централног нивоа, требало да доведу до закључка о 

неопходности децентрализације државне власти и њеног преноса на ниже нивое одлучивања. 

Природно је, и у складу са горе наведеним захтевом да, на пример, одлуке и начин решавања 

екстерних ефеката76 изазваних животом и економским активностима у насељима доноси локална 

                                           
73  Вацић З., op. cit., стр. 29. 
74  Комунистичка  идеологија је урушена  крахом државних система путем којих је уведена. Комунистички систем је 
опстао у свега неколико држава (Куба, Кина, Северна Кореја), које се постепено реформишу уводећи обрисе 
економски рационалнијих решења. Примери ових земаља су изузеци који потврђују правило. У државама тржишних 
демократија врши се процес модернизације државе и њене улоге у правцу њеног повлачења из области које се могу 
обављати по рационалнијим и ефикаснијим принципима и преласка у нову улогу – улогу кооперативне државе. 
Видети у Лабус М., «Основи економије», Југословенска књига, Београд, 1997, стр. 76-79. О томе исто и у Дамјановић 
М., Ђорђевић С., op. cit.  
75  Видети у Штиглиц Ј., «О економској улози државе», у Дамјановић М., Ђорђевић С., op. cit., стр. 473-475; Лабус 
М., op. cit., стр. 86-87. и 339-359; Јовановић А., «Увод у економску анализу права», Правни факултет, Београд, 1998, 
стр. 83-99; Немец Ј., «Економска и друштвена база за акције државе», у Nemec J., Wright G., «Јавне финансије», 
Magna agenda, Београд, 1999, стр 47-69.  
76 Екстерни ефекти представљају трошкове или користи који настају за трећа лица у тржишним трансакцијама 
између купаца и продаваца, а који нису обухваћени тржишном ценом. Лабус М., op. cit., стр. 360. Њихово постојање 
нарушава функције и ефикасност, чак и оних тржишта која су у стању перфектне конкуренције, јер ценом нису 
обухваћени сви стварно настали трошкови или користи извршених тржишних трансакција. Ови ефекти се преваљују 
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заједница која је институционализована кроз одговарајуће органе локалне самоуправе. 

Алтернатива овог решења би била у нерационалном трошењу ресурса и богатства које датом 

друштву стоје на располагању, постојању троме државе која је индиферентна на економске 

сигнале и импулсе који долазе из окружења, али и из њене унутрашњости. Један део економских 

потенцијала би, уместо да буде рационално употребљен и да се, праћен економским и тржишним 

законитостима, креће ка свом увећању, одлазио ка непродуктивној, скупој, неефикасној, али и, 

врло вероватно, неквалитетној, незадовољавајућој и од стране грађана перманентно критикованој 

државној политици и јавној потрошњи која је прати. Процес децентрализације пружа услове за 

развијање предузетничког духа и подстицања компетитивних односа међу људима, што може 

водити свеопштем развоју заједнице којој припадају.  

Сумирајући политички и економски значај процеса децентрализације власти, изнећемо следеће 

његове предности: 

- омогућавање непосредних облика демократије, укључујући и могућност успостављања 

непосредне власти грађана; 

- пружање услова за већу мотивисаност и учешће грађана у политичком животу локалне 

заједнице; 

- ближа и јача веза између бирача и њихових представника; 

- боља контрола и увид у рад изабраних представника; 

- стварање услова за успешније решавање «принципал-агент» проблема77 при 

представљању и доношењу одлука, «у и за име грађана», од стране њихових изабраних 

представника; 

- виши квалитет рада и активности изабраних представника; 

- боља контрола и увид у рад управе, тј. административног апарата; 

- виши квалитет рада административног апарата; 

- пружање услова за ефикасније и економичније коришћење економских ресурса у датом 

систему; 

                                                                                                                                                   
на субјекте који нису учествовали у тој размени. У теорији и пракси могу се наћи бројни примери постојања 
екстерних ефеката. Они могу бити позитивни и негативни. У овом случају су у фокусу негативни ефекти, јер 
угрожавају нормално функционисање и остварење економских, еколошких, као и других интереса унутар локалне 
заједнице. Као најчешћи примери негативних екстерних ефеката, који настају на овом нивоу власти, наводе се појаве 
загађивања ваздуха, река, улица, проблем буке, нерегулисаног градског саобраћаја, проблем пракирања, коришћења 
јавног простора и слично. Више о екстерним ефектима се може видети у Јовановић А., op. cit., стр. 88-92; Лабус М., 
op. cit., стр. 360-375; Немец Ј., op. cit., стр 48-54; Милићевић Г., «Урбана економика», Економски факултет, Београд 
1990, стр. 109-112. 
77 У посредничком облику остваривања демократије, гласачи имају статус принципала (властодавца), а изабрани 
представници агента (пуномоћника). У тако постављеном односу, може се поставити питање да ли ће изабрани 
представници увек бринути о интересима својих гласача који, по правилу, немају потпуне информације о томе шта 
ради њихов пуномоћник и да ли се у представничком телу заиста остварује њихова воља изражена на изборима. 
Више о томе у Лабус М., op. cit., стр. 93-94. Имајући то у виду, на локалном нивоу власти се може на много чвршћи и 
квалитетнији начин остварити овај однос и сачувати изборна воља гласача. Због знатно непосредније везе између 
«властодаваца» и «агената», као и много лакшег доступа информацијама, на овом нивоу власти је олакшан 
механизам контроле рада представничког тела, чиме се смањује ризик настанка горе поменутог «принципал-агент» 
проблема. 
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- обезбеђење услова за бољу алокацију ресурса према потребама;78 

- стварање услова за ефикасније решавање појединих облика тржишних отказа; 

- бољи услови за развој компетитивних односа између нижих, на истом нивоу 

успостављених облика власти; 

- стварање услова за развијање предузетничког духа изабраних представника у вршењу 

власти; 

- пружање услова за развој здравих компетитивних односа међу људима; 

- обезбеђење основа за економски развој локалне заједнице. 

Међутим, морамо истаћи да децентрализација власти само ствара услове, док њено непосредно 

остваривање и примена не мора значити и реализацију горе наведених предности. Она 

представља потребан, али не и довољан услов за то. Њихово пуно остварење зависи од 

развијености друштва, тржишта и привреде, достигнуте лествице у развоју демократије и личних 

слобода, културних и духовних, али и материјалних вредности, отворености, квалитативних 

одлика политичких и економских институција, односно достигнутог нивоа стандарда живота у 

одређеној држави.  

 

 

5.    Финансијска и фискална независност локалне самоуправе 
 

Процес децентрализације треба да буде праћен процесом фискалне, односно финансијске 

децентрализације79 и омогућењем остварења одређеног степена независности нижих нивоа 

власти у том домену. Под фискалном независношћу локалне самоуправе подразумевамо право да 

на својој територији уводи и наплаћује порезе, таксе, накнаде и друге облике фискалитета, док 

под појмом њене финансијске независности подразумевамо могућност да може самостално, из 

својих извора, да финансира расходе који проистичу из, уставом и законом утврђеног, изворног 

домена послова. «Локалне власти имају политичку или комуналну независност онолико колико не 

зависе од виших облика власти у доношењу политичких и комунално релевентних одлука. 

Фискална аутономија је финансијски, материјални еквивалент степена политичке независности 

неке заједнице.»80 Без адекватног финансијског потенцијала, нижи нивои власти не би могли 

                                           
78  Вацић З., op. cit., стр. 29. 
79 У финансијској литератури се прави разлика између фискалног и финансијског федерализма. «Фискални 
федерализам подразумева односе између ширих и ужих политичко-територијалних јединица код утврђивања извора 
и врсте јавних прихода и одређивање њихове висине. С друге стране, финансијски федерализам означава односе 
између ширих и ужих политичко-територијалних јединица, који се успостављају приликом утврђивања јавних 
потреба и расподеле јавних прихода, који служе за њихово финансирање.» Илић-Попов Г., «Фискални односи у 
федеративној држави – са становишта јавних прихода», у «Иницијативе за фискалну децентрализацију - случај 
Југославије», Magna agenda, Београд, 2002, стр. 82. Фискална и финансијска децентрализација и ниво на коме се 
остварује сувереност по том основу, представљају појавне облике фискалног, односно финансијског федерализма. О 
свему томе се може видети и у Јелчић Б., «Наука о финанцијама и финанцијско право», Информатор, Загреб, 1983. 
80 Прокопијевић М., «Фискална независност локалних заједница», у «Иницијативе за фискалну децентрализацију - 
случај Југославије», Magna agenda, Београд, 2002, стр. 47. 
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реализовати бројне захтеве који произлазе из «датог им» домена послова, постали би зависни од 

централне власти поводом изналажења решења за попуњавање њихових хроничних буџетских 

дефицита, а управо успостављање таквих веза доводи до специфичних односа контроле и 

подређености од стране виших нивоа власти. Та ситуација, уз коришћење макијавелистичке 

логике, може довести до реализације својеврсне политичке опсене: централизација 

децентрализацијом. У том смислу, поштујући дати ниво развијености и опште услове у којима се 

земља налази, аргументе стручне и научне јавности, као и вољу бирачког тела, јако је значајно да 

се отворено и до краја спроведу започети процеси или централизације или децентрализације 

власти. Битно је да сви учесници, посматрачи, као и оцењивачи ових процеса буду упознати са 

«правилима игре» и да држава пружи ваљан и транспарентан инструментаријум за реализацију 

истих. Мутагене, скривене, политичким волунтаризмом обојене намере и решења дају изузетно 

лоше резултате, стварају конфузију, пружају лоше сигнале и импулсе привреди и становништву 

при доношењу њихових пословних, политичких и других важних одлука.  

Без обзира на аргументе који наглашавају значај децентрализације власти, питање успостављања 

фискалне и финансијске независности локалне самоуправе отвара бројне дилеме. Постоје бројни 

аргументи у прилог, али и на штету децентрализованих vs. централизованих решења. Они се 

крећу од апологије апсолутне и ригидне централизације, па до њене искључиве негације. 

Заступници централизма истичу улогу и значај централног нивоа власти, који је одговоран за 

укупно стање у држави. Из тих захтева и одговорности проистиче и тенденција да се што више 

области јавног деловања стави под одређени вид контроле. У том смислу, фискални систем 

представља исувише важну област да би се олако препустила процесима децентрализације и 

успостављања суверенитета нижих нивоа власти. Јаке гравитационе силе централне власти се 

правдају претежношћу циљева стабилизационе политике81 и неопходношћу за централизованим 

уређењем и вођењем пореског система земље. Централизован порески систем ће бити ефикаснији 

у постизању макроекономских стабилизационих циљева, јер он у целини сагледава и обухвата 

економску реалност, потенцијал и датост различитих врста тржишта унутар државе, тако да би се 

преко системских решења и одлука избегла појава различитих видова негативних облика 

екстерналија који могу настати при његовој децентрализацији. Ове силе су много јаче у земљама 

у развоју и у транзицији него у развијеним земљама, пошто им је систем знатно нестабилнији, 

подложан бројним флуктуацијама изазваним економским и ванекономским, унутрашњим и 

спољним факторима.82 Као разлог за централизацију, наводи се и постојање веће могућности за 

администрирање порезима и одлучивање о јавним расходима.83 У том смислу, наводи се став да 

нижи нивои власти и локална самоуправа немају адекватне кадровске и управљачке капацитете 

                                           
81 Илић-Попов Г., op. cit., стр. 84. Исто, и у Robert D. Ebel – Serdar Yilmaz, «Intergovernmental Relations: Issues in 
Public Policy», Paper Presented at the Central European University Course in Intergovernmental Fiscal Relations and Local 
Financial Management, Budapest, July 1999, стр. 5. 
82  O’ Sullivan Rory, op. cit., стр. 24. 
83  Илић-Попов Г., op. cit., стр. 84. Исто, и у Robert D. Ebel – Serdar Yilmaz, op. cit., стр. 5. 
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који би могли самостално да изнесу тежину одлука и процеса везаних за руковођење фискалним 

системом. Поред неопходности да у циљу стабилизационе политике фискални систем буде 

централизован, истиче се и потреба централизације због њене дистрибутивне84 и 

хармонизацијске улоге. Држава је дужна да обезбеди подједнаке услове живота грађана на својој 

територији. У том смислу, она је дужна да обезбеди и једнаке економске услове у оквиру своје 

јурисдикције. Успостављање децентрализованог фискалног система, са постојањем разуђених 

субцентралних облика суверенитета, тешко може испунити реализацију напред наведених 

захтева.  

Насупрот заговорницима централизације, одређени круг теоретичара, као један од битних разлога 

за децентрализацију и успостављање фискалне независности локалних самоуправа, истиче и 

другачији став – у датом систему треба направити услове конкуренције међу локалним 

самоуправама, па и фискалне. Ово решење би пореметило реализовање принципа хоризонталне 

једнакости и правичности.85 Начини решавања датих дилема представљају и један од одраза 

фундаменталних питања која се постављају у економској теорији, али и пред носиоце власти: да 

ли (у којем обиму и како) дати предност алокативној или, пак, дистрибутивној улози државе и 

њене макроекономске политике? Да ли дати предност већој ефикасности и, самим тим, 

обезбеђењу повољних услова за просперитет економског система, уз толерисање појаве 

изломљене линије «једнакост - правичност» и ниже социјалне сигурности грађана или тежњи ка 

«исправљању» те линије и испуњењу захтева за остварење вишег нивоа социјалне сигурности 

грађана, али по цену ниже ефикасности и предиспозиције стагнантности економског система? 

Свакако, одговор ће се тражити у правцу постизања својеврсног компромиса и утврђивању тачке 

у којој ће се постићи својеврсно уравнотежење предности и мана горе супростављених поставки. 

Начин његовог успостављања увелико зависи од достигнутог нивоа опште развијености друштва 

пред којим стоје ове дилеме. Богатија и развијенија друштва имају више опција у понуди решења, 

нижу цену и мање последица овог избора. За сиромашна и економски неразвијена друштва ово 

представља тешко решиву дилему, јер су им развој, побољшање ефикасности и конкурентности 

економског система неопходни, а жеља за праведношћу, једнакошћу и достизањем што вишег 

нивоа социјалне и материјалне сигурности грађанина превелика. На кратак рок, истовремено 

испуњење ових захтева и циљева није могуће.  

 

                                           
84   O’ Sullivan Rory, op. cit., стр. 27. 
85 «Околност да у једној држави постоје две или више политичко-територијалних јединица, које су мање или више 
самосталне, ствара потребу да се међу њима оствари тзв. хоризонтална једнакост. Она се огледа како у захтеву 
за равноправном расподелом пореског терета, тако и у захтеву да се јавне потребе у различитим деловима исте 
државе задовољавају на што сличнији и уједначенији начин. Захтев за равномерним пореским оптерећењем, који 
претпоставља да лица чија је економска снага (односно доходак, приходи и имовина) иста или слична буду на једнак 
начин опорезована, без обзира на то у којем делу државе живе, има за циљ не само да се обезбеди хоризонтална 
правичност у опорезивању, већ и да се смањи пореска евазија (нпр. могуће су појаве сељења пореских обвезника у оне 
политичко-територијалне јединице где је ефективно пореско оптерећење ниже).»  Илић-Попов Г., op. cit., стр. 82. 
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Разлози који иду у прилог успостављању фискалне и финансијске независности локалних 

самоуправа су, идејно и у главним поставкама, везани за политичке и економске основе, значај и 

предности успостављања децентрализације власти. Унутрашњост бића савремених држава је 

толико сложена, пуна различитих, често директно супростављених тенденција и процеса, тако да 

је јако тешко успоставити механизме њеног управљања који би искључиво били засновани на 

централистичкој управљачкој основи. Те процесе одликује и прати велики број информација86 на 

основу којих се доносе одговарајуће одлуке које ниједан централни ауторитет не би био у 

стању да ефикасно прикупи, обради и искористи.87 У том смислу, недостатак и неосетљивост на 

импулсе који долазе са периферије система, цетрализоване моделе чине крутим, 

нефлексибилним, односно неприлагодљивим на потребе, интересе, захтеве и услове који су 

важни за нормалан живот људи и развој њихових локалних заједница. У тако успостављеном 

систему, одлуке се доносе далеко од појединаца и њихових преференција тако да усвојене 

политике слабо рефлектују интересе већине појединаца.88 Централни ниво власти није у 

могућности да адекватно реагује на све промене које утичу на живот унутар њених ужих, 

локалних подручја и заједница. То угрожава многе непосредне интересе привреде и 

становништва. Имајући то у виду, треба успоставити механизам који ће адекватно реаговати и 

давати решења којима ће се, у зависности од услова и потреба датог нивоа власти, флексибилније 

и ефикасније одговарати на промене које долазе како изнутра, тако и из њиховог окружења. 

Постојање фискалне независности локалних самоуправа ствара услове за њихово међусобно 

такмичење и конкуренцију. Тиме би се, у Тибоовом смислу, створили услови за успостављање 

њиховог својеврсног тржишта.89 Опасност од сељења људи и капитала на подручја других 

                                           
86 «Велики социјални мислилац и добитник Нобелове награде за економију Фридрих фон Хајек је као централно 
питање ефикасности једног друштва означио коришћење информација (не само научног знања него свих 
информација) које су њему расположиве. Информације су у сложеним организацијама «расуте» по целом систему... 
Проблем који је заправо требало решити гласи: на који начин је могуће остварити најбољу употребу постојећег 
знања и информација у друштву?... Децентрализација је сходно томе потребна управо због тога што осигурава да 
информације о специфичним околностима места и тренутка буду у право време и на најбољи начин искоришћене.» 
Стојановић Б., «Основни елементи процеса рационалног управљања локалном зајдницом», у «Принципи модерног 
управљања локалном заједницом», ЦЛДС, Београд, 2002, стр. 81-82. 
87  Прокопијевић М., op. cit., стр. 49.      
88  Ibid., стр. 49. 
89 Tо тржиште би, као и свако друго, имало страну тражње и страну понуде. На страни тражње би се налазили 
грађани који би бирали јединице локалне самоуправе, чији ће «пакет јавних услуга» и његова цена, која је оличена 
кроз ниво фискалног оптерећења становништва и привреде, највише одговарати њиховим индивидуалним 
преференцијама. На страни понуде би се налазиле јединице локалне самоуправе које би, уз одговарајућу цену, 
нудиле одређени «пакет јавних услуга» којим би се задовољавале опште потребе и интереси локалне заједнице. Овај 
теоријски модел је заснован на постојању строгих, и у пракси тешко остваривих претпоставки, као што су: а) 
постојање потпуне мобилности и информисаности становништва - потрошача и гласача, који би, селећи се у оне 
јединице локалне самоуправе која задовољавају њихове преференције, «гласали ногама»; б) постојање великог броја 
јединица локалне самоуправе на страни понуде; в) да јавне услуге не изазивају јаке екстерналије између јединица 
локалне самоуправе; г) да нема ограничавања могућности за запошљавање људи који су одлучни да «купују 
производе» других јединица локалне самоуправе; д) да за сваки «пакет јавних услуга» постоји оптимална величина 
јединице локалне самоуправе, изражена бројем становника, при којој се исти може реализовати уз остварење 
минималних трошкова и да јединице локалне самоуправе испод оптималног броја становника теже да привуку, оне 
са изнад да одбију, а оне у оптималној зони да задрже постојећи број становника. Видети у Tiebout Ch. M., «A Pure 
Theory of Local Expenditures», Journal of Public Economy, vol. LXIV, Oct. 1956, стр. 416-425. Овај модел је, и поред 
нереалности својих претпоставки, унео нови приступ и сагледавање у области урбане економије, али и јавних 
финансија приликом тражења решења која би била најближа условима постизања Парето оптималности. 
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јединица локалне самоуправе успоставила би знатно виши ниво фискалне и финансијске 

одговорности, као и предузимљивост у смеру снижења цене, а побољшања квалитета «пакета» 

њихових јавних услуга. Ти тржишни сигнали би подстицали локалне самоуправе да непрестано 

побољшавају квалитет својих јавних услуга. Све то би водило ка јефтинијој и ефикаснијој 

држави, ка пореском растерећењу, пружању већих слобода и подстицаја у економским 

активностима привреде и становништва. Децентрализован порески систем био би ближи 

становништву, односно привреди и омогућио би његову бољу контролу и смањење трошкова.  

Следећи горње поставке, навешћемо разлоге који иду у прилог успостављања фискалне и 

финансијске независности локалне самоуправе: 

- немогућност централног нивоа власти да ефикасно и ефективно користи информације 

и управљачке механизме у циљу доношења оптималних решења и одлука које су 

везане за обезбеђење потреба и интереса локалне самоуправе и адекватног фискалног, 

финансијског и материјалног капацитета који то треба да прати; 

- нефлексибилност централног нивоа власти да правовремено и адекватно реагује на 

промене које утичу на живот и развој локалних самоуправа; 

- давање материјалног основа за успостављање веће самосталности локалне самоуправе 

и реализацију циљева њеног постојања и институционализовања; 

- успостављање одређеног облика фискалне конкуренције између јединица локалних 

самоуправа; 

- побољшање квалитета «пакета јавних услуга» јединица локалних самоуправа; 

- смањење/оптимизација јавне потрошње на нивоу локалне самоуправе; 

- смањење/оптимизација укупне јавне потрошње у датој држави и    

- онемогућавање настајања затворености и нефлексибилности фискалног система земље. 

Питање (де)централизације фискалног система државе, у себи носи и јак политички карактер. 

Расправе, предлози, као и сама решења из ове области представљају врло сложена и осетљива 

политичка питања. Свако осетније јачање или, пак, слабљење фискалне, односно финансијске 

независности локалних самоуправа иницира активирање дијаметрално супротних политичких 

захтева и сила, које могу проузроковати разне облике конфликата између реперезената датих 

нивоа власти. Проблем се продубљује са сложеношћу система државног уређења. Решење је у 

проналажењу својеврсног компромиса, односно успостављању баланса између ових крајности. 

Њиме би требало да се створе услови за испуњење циљева и особености датог система, његових 

елемената и да се омогући постизање максималних ефеката, уз минималне трошкове 

функционисања. При томе, треба имати у виду да не постоји унапред дати модел и решење који 

би се могло применити у пракси савремених земаља.90 «Компромисно решење се састоји, 

                                           
90 Савремене државе тржишне демократије примењују различите моделе и решења. Они зависе од многих 
историјских, географских, демографских, социолошких, а, пре свега, економских, правних и политичких фактора. 
Битан је начин организовања њиховог државног система – успостављања унитарног или федералног уређења. У том 
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заправо, у својеврсној координацији фискалних права између централне власти, федералних 

јединица и локалних заједница (општина). Његов главни циљ је да се . . . постигне финансијска и 

политичка равноправност у односима између фискалних органа централне и субцентралних 

власти, како би се обезбедило оптимално вршење функција које су им Уставом и законима 

поверени.»91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
смислу, могу се успоставити различити степени фискалне независности нижих нивоа власти у земљи. Ову тврдњу 
поткрепљује и компаративна анализа земаља у транизицији, као и њихова решења у реформи фискалног система и 
месту локалног нивоа власти у њему. О томе нешто више се може видети у зборницима радова «Упоредни модели 
локалне власти», Magna agenda, Београд, 2001, «Упоредна искуства локалних самоуправа», Magna agenda, Београд, 
2002, и «Јачање локалне власти» Magna agenda, Београд, 2002, као и у Хорват, Т.М., «Јавне финансије у политичким 
системима», у Nemec J., Wright G., «Јавне финансије», Magna agenda, Београд, 1999, стр. 85-111.  
Разлика у изабраним моделима и решењима се, између осталог, огледа и у обиму фискалног и финансијског 
капацитета средстава којим нижи нивои власти располажу. Он се може мерити на више начина: степеном учешћа 
њихових издатака у укупним издацима државе или процентуалном расподелом државних прихода по тим нивоима 
власти, на пример. Ако се као мерило узме учешће у укупним издацима, онда би могли извршити раздвајање три 
групе земаља, и то: (1) земље са јако ниским (до 10%), (2) земље са умереним (10-25%) и (3) земље са значајним 
(преко 25%) учешћем локалног нивоа власти у укупним издацима државе којој припада. (По Прокопијевић М., op. 
cit., стр. 48). Компарацијом овог учешћа у савременим европским земљама, првој групи припадају: Кипар, Грчка, 
Малта, Португал и Сан Марино. У другој групи се налазе: Аустрија, Белгија, Исланд, Ирска, Италија, Холандија, 
Шпанија, Турска. Трећој групи припадају: Данска, Финска, Француска, Немачка, Луксембург, Норвешка, Шведска, 
Швајцарска, Велика Британија. По овом показатељу, земље у транзицији припадају делом трећој и у већој мери 
горњем делу друге групе посматраних земаља. Литванија има убедљиво највећи проценат учешћа у износу од 58,8%. 
Иза ње је Мађарска са 53%, као и Албанија и Летонија са 25,4%, односно 24% учешћа. Најниже стопе учешћа имају 
Словенија са 10,1% и Словачка са 11,78% учешћа. Бугарска, Чешка, Естонија, Пољска и Румунија су у групи чије се 
учешће креће у распону од 16,9% до 21,6% учешћа. Листа и проценти учешћа у општој државној потрошњи на 
основу којих је направљена ова компарација могу се видети и у Хорват, Т.М., «Јавне финансије у политичким 
системима», у Nemec J., Wright G., «Јавне финансије», Magna agenda, Београд, 1999, стр. 90—93.  
91  Илић-Попов Г., op. cit., стр. 96. 
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III ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
 

 

    1.  Појам системa јавних прихода 
 

Следећи Бертанлафија и системски приступ истраживању и анализи, у савременој теорији и 

пракси се често користе поставке, инструменти, као и методолошки карактер опште теорије 

система.92 И у области јавних финансија се може користити овај приступ, тако да ћемо, при 

упознавању и анализи основа и уређења локалних јавних прихода, употребити методологију 

опште теорије система. У том смислу, приликом истраживања система финансирања локалне 

самоуправе морамо имати у виду његове особености које проистичу из припадности систему 

јавних прихода одређене државе, као и особености посебног сегмента у њему.  

На основу Јелчићевих93 и Поповићевих94 поставки појма пореског система можемо извести 

дефиницију система јавних прихода. Систем јавних прихода представља укупност деривативних 

и оригинарних облика јавних прихода једне земље. Он у себи садржи како елементе чисто 

дажбинских, фискалних прихода, као што су порези, доприноси, накнаде, таксе, затим, посредно 

наметнутих прихода у облику новчаних казни изречених у судским и другим поступцима који се 

воде пред одговарајућим државним органом, експропријација, обавезних зајмова, тако и елементе 

оригинарних, нефискалних прихода, као што су доменски приходи, приходи од државних 

установа и предузећа и јавне зајмове као специфичну врсту јавних прихода. Систем јавних 

прихода је сложен систем са различитим елементима које је, због њихових различитих особина и 

функција, јако тешко ускладити у целину. Изузетно је тешко и са теоријске стране прићи 

изучавању његових карактеристика и елемената који га творе, јер је често њихов садржај 

различит од форме по којој су уведени, тако да, при његовој анализи, можемо наћи различите 

врсте хибридних одлика како међу деривативним, посебно фискалним, тако и међу нефискалним 

облицима јавних прихода.95 Поред тога, треба имати у виду и то да систем јавних прихода не 

настаје као резултат унапред дефинисаног, на научним принципима заснованог, плана, већ пре 

на основу компромиса различитих политичких снага, под утицајем историјског развоја, 

притисака да се пронађу нови извори за финансирање јавних расхода, па и под дејством 

«иностраног фактора».96  

                                           
92 Станковић В., op. cit., стр. 51-54. 
93 Видети Јелчић Б. op. cit., стр. 213.    
94 Видети у Поповић Д., «Наука о порезима и пореско право», Институт Отворено друштво, Институт за уставну и 
законодавну политику, Будимпешта, и Савремена администрација, Београд, 1997, стр. 481.    
95 На  пример,  различити  облици  такси  које  имају  особеност  пореза  и  обрнуто,  законски  уведени  обавезни 
доприноси, добровољни  зајмови чија се конверзија врши принудним  путем и сл. 
96 Поповић Д., op. cit., стр. 482.   
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Бројне су разлике између система јавних прихода савремених држава. Онолико колико има 

држава, односно правним поретком утврђених фискалних суверенитета, толико има и 

успостављених система јавних прихода. Они се међусобно разликују како по квантитативним, 

тако и по квалитативним основама елемената који га сачињавају. Основе ових разлика леже у 

бројним факторима, као што су:97  

- историјски фактори;  

- политички фактори, који се огледају у виду политичког уређења државе, 

структурирања политичких партија лево или десно од политичке осе датог друштва, 

као и општедруштвено прихваћених критеријума правичности и социјалне сигурности, 

чланства у међународним организацијама и др.; 

- економски фактори, који се огледају у постулирању економског и привредног система 

државе, нивоу достигнутог друштвеног производа и националног дохотка 

становништва, отворености и развијености привреде и др.;  

- фактори који проистичу из особина сâмог фискалног система, као што је 

флексибилност појединих пореза, начин организовања и финансирања социјалног 

осигурања и др.; 

- фактори везани за ниво образованости становништва и структуре радне снаге; 

- други фактори, као што су ниво технолошког развоја, социолошке и психолошке 

одлике друштва и сл. 

Користећи компаративну анализу можемо доћи до одлика система јавних прихода једне или, пак, 

унија држава које се одликују извесним сличностима или компатибилним решењима. 

Либерализовањем, пре свега, светских економских кретања, нарочито између развијених земаља, 

горе поменуте разлике имају тенденцију да се све више смањују, тако да тиме јачају потребе за 

стварањем хармонизованих, односно што сличнијих система. Пред неразвијеним и мање 

развијеним земљама, међу које спада и Србија, је да сагледају своје место и улогу у тим 

процесима и поштујући своје историјске, политичке, економске и друге особености, створе 

услове за што лакшу интеграцију и учестововање у тим токовима.   

Систем јавних прихода можемо анализирати и са неких других равни, као што је, на пример, 

однос на релацији централно - локално. Пошто је интенција овог рада на питању финансирања 

локалне самоуправе, важно је имати у виду значај односа и веза које се успостављају између 

централног и локалног нивоа власти, односно рефлектовања ових решења на дати систем јавних 

прихода.  

 

 

 

                                           
97   Ibid., стр. 491-494. 
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2. Основне одлике фискалне децентрализације 
 

Систем јавних прихода можемо анализирати и са стране његовог унутрашњег уређења по основу 

одређивања надлежности за њихово увођење, утврђивање и припадност појединих облика 

одређеном нивоу државне власти. Његово установљење неодвојиво је везано за начин решења 

питања политичко-територијалног уређења државе, успостављања одређених нивоа власти, 

њихове организације и распореда надлежности између њих. Природно је да сложеност 

политичко-територијалне структуре узрокује и сложеност структуре система јавних прихода. У 

том смислу, а у зависности од облика државног уређења, наилазимо на различите односе и 

решења у унитарним, односно у федералним државама. Следећи принцип да распоред јавних 

прихода између одређених нивоа и облика државног уређења треба да зависи од распореда 

њихових надлежности, односно на њима заснованих потреба за постојањем различитих облика 

јавних расхода,98 држава врши дистрибуцију фискалних надлежности и функција убирања и 

трошења средстава. У зависности од тих решења може се одредити стварна фискална, односно 

финансијска независност нижих нивоа власти и сâме локалне самоуправе. Демократско 

одлучивање и контрола би требало да буду саставни делови ових процеса.99 Ток њиховог 

одвијања треба да иде у смеру постизања финансијског изравњања100 и остваривања принципа 

хоризонталне једнакости између јединица истог нивоа власти унутар политичко-територијалног 

уређења државе. Ови захтеви се огледају у дужности државе да на својој територији обезбеди 

што равноправнију расподелу пореског терета и услове да се јавне потребе задовоље на што 

сличнији и уједначенији начин.101 У федерално уређеним државама ови односи се успостављају 

између савезне државе и федералних јединица, а у унитарним,102 између централног и локалног 

нивоа власти. Институција финансијског изравњања може бити добар индикатор који ће 

указивати колики је стварни степен извршене фискалне, односно финансијске централизације 

или децентрализације у оквиру дате државе.  

Под фискалном децентрализацијом можемо подразумевати деобу и/или пренос дела фискалног 

суверенитета и одлучивања по тим питањима са виших, на ниже нивое власти. Преимућство 

таквог система је у томе што су одлуке директно повезане са циљевима политике на коју 

највише утичу. Недостатак је у томе што је кординација која је нужна на државном нивоу да 

би се постигли макроекономски циљеви и да би се уравнотежио финансијски капацитет у земљи 

                                           
98   По Robert D. Ebel – Serdar Yilmaz, op. cit., стр. 18.  
99   Хорват, Т.М., op. cit., стр. 89. 
100  Финансијско  изравњање  представља  посебну  институцију  јавних  финансија.  Јелчић  у  «Наука о финанцијама 
и финанцијско право», износи разлику између активног и пасивног финансијског изравњања. Они представљају два 
аспекта ове појаве - помоћу њих се може дати одговор на питање: како су, с једне стране, распоређени јавни 
приходи, а како, с друге, јавни расходи између политичко-територијалних јединица власти? У односу између ових 
страна огледа се успешност датих решења. Видети у Јелчић Б., op. cit., стр. 402-414. 
101  Илић-Попов Г., op. cit., стр. 82. 
102 Ово се односи и на федералне јединице у оквиру федерално уређених држава и њихове релације са локалном 
влашћу која је, унутар њих, успостављена.  
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компликованија.103 У том смислу, централизован фискални систем ће бити ефикаснији у 

постизању макроекономских стабилизационих циљева, јер се на основу њега може у целини 

сагледати економска реалност, привредни потенцијал и разни облици тржишта дате државе, тако 

да се системским одлукама и решењима може избећи појава негативних облика екстерналија који 

се могу продуковати у оквиру децентрализовано и либерално организованих подсистема. Поред 

неопходности да у циљу стабилизационе политике фискални систем буде централизован,104 

истиче се и потреба његове централизације ради хармонизовања општих услова живота грађана. 

Држава је дужна да обезбеди подједнаке услове живота грађанима на својој територији. Њена је 

обавеза да обезбеди и подједнаке економске и привредне услове у оквиру своје јурисдикције. 

Имајући то у виду, она треба да становништву и привреди обезбеди, између осталих, и једнаке 

пореске услове и расподелу пореског терета, као и стварање што сличнијих предиспозиција и 

квалитета у пружању, односно вршењу јавних услуга и задовољавању њихових јавних потреба.  

Поред разлога против, постоје и одређени аргументи у прилог фискалне децентрализације:105 

- фискална децентрализација омогућава вођење ефикасније фискалне политике која ће 

одговарати индивидуалним преференцијама приликом избора различитих облика и 

врста јавних добара и услуга; 

- на локалном нивоу се могу најефикасније и са остваривањем веће корисности пружати 

одређена јавна добра и услуге; 

- већа могућност да се одреди адекватна цена јавних добара и услуга у смислу 

успостављања што непосредније везе са потребама и интересима њихових крајњих 

корисника; 

- остварење мобилизације јавних прихода, односно постојања већих могућности за 

утврђивање основица код неких облика пореза на локалном нивоу власти. 

Фискална децентрализација може довести до повећања економске ефикасности државе. «Када 

јавни сектор интервенише, логика ефикасности говори у корист неког облика фискалне 

децентрализације. Оправдање је у томе што, из просторних разлога, ниже власти постају 

канал за успостављање система буџета, који најбоље обезбеђује ефикасно решење уједначавања 

користи и трошкова . . . Ниже власти постају чиниоци који обезбеђују службе за примаоце које 

је могуће идентификовати, до тачке где је вредност пласирана у последњи (гранични) износ оних 

служби за које су корисници спремни да плате управо једнака користи коју добијају.»106  

У балансирању између предности и недостатака фискалне децентрализације треба тежити ка 

комбинацији њихових особина и постизању оптимума. Треба искористити позитивне одлике које 

                                           
 
103  Хорват, Т.М., стр. 97. 
104  Ibid., стр. 26-27. 
105  По основу Fiscal Federalism in Economies in Transition, Seminar paper, «The Role of Intermediate and Local Levels of 
Government: The Experience of Selected OECD Countries», Fiscal Federalism in Economies in Transition», OECD, Paris, 
1991, стр. 8. Исто и у Илић-Попов Г., op. cit., стр. 83-84. 
106  O’ Sullivan Rory, op. cit., стр. 25. 
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пружају централизовани фискални системи у виду постизања хармонизованих решења и нижих 

трансакционих, административних, односно трошкова његовог одржавања, али уз давање 

могућности за успостављање сопствене, еластичне и, потребама и интересима крајњих 

конзумената, прилагођене фискалне политике коју би, без нарушавања целовитости система 

јавних финансија дате државе, водили локални нивои власти.107  

На овом месту, долазимо до одређених модела на основу којих се може успоставити фискална 

децентрализација. У принципу, постоје три основна модела и то:108 модел деволуције, модел 

деконцентрације и модел делегације фискалне власти. Деволуција фискалне власти представља 

модел који је, и у теоријском и практичном смислу, најближи моделу успостављања потпуне 

фискалне и финансијске самосталности локалног нивоа власти. Он је постављен тако да је нижим 

нивоима власти дато овлашћење да могу независно уводити одређене облике фискалних и 

нефискалних јавних прихода и да исте, у складу са датом политичком вољом, могу употребити за 

финансирање јавних потреба. По својим одликама, модел деконцентрације фискалне власти 

представља супротност претходно изложеном моделу. Њиме се одређени послови централног 

нивоа организују на локалном нивоу власти. Њима је, у погледу увођења и утврђивања 

фискалних облика јавних прихода, ограничено право на самосталност. Овај модел се, пре свега, 

односи на децентрализацију министарстава централне власти.109 У оквиру њега можемо 

разликовати два решења: прво, по којем централни ниво власти својим филијалама оставља 

известан степен слободе у одлучивању по појединим питањима, али уз присутне јаке облике 

контроле и, друго, у којем не постоји никакав облик самосталности у доношењу било које одлуке. 

Он, својом суштином, представља пре облик децентрализације јавних функција, односно јавних 

расхода, но јавних прихода.110 Фискална децентрализација се може остварити и коришћењем 

модела делегирања или поверавања фискалне власти. По њему, централни ниво нижим нивоима 

власти даје овлашћење за обављање одређених функција, али уз задржавање права на различите 

облике надзора над истим. Поред три наведена, може се издвојити и четврти, хибридни модел 

који израста из поставки претходно изнетих модела и праксе савремених, сложено и хетерогено 

уређених, држава и њихових система јавних финансија. У пракси, системи којима је уређена 

децентрализација фискалне власти носе у себи одлике како модела деволуције и деконцентрације, 

као екстремних варијанти моделовања система фискалне власти, тако и модела делегације који 

представља средње решење истих.111 У зависности од циља који се жели остварити фискалним 

системом, четврти модел би био заснован на комбинованом коришћењу претходно изнетих 

                                           
 
107  По Илић-Попов Г., op. cit., стр. 84-85. 
108 По Fiscal Federalism in Economies in Transition, Seminar paper, «The Role of Intermediate and Local Levels of 
Government: The Experience of Selected OECD Countries», Fiscal Federalism in Economies in Transition», OECD, Paris, 
1991, стр. 9-10.  
109  O’ Sullivan Rory, op. cit., стр. 23. 
110  Илић-Попов Г., op. cit., стр. 85. 
111  O’ Sullivan Rory, op. cit., стр. 23. 
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принципа. Имајући то у виду, у њему би била садржана обележја како крајње централизованих, 

тако и крајње децентрализованих решења којима се може уредити фискална власт једне земље .  

У оној мери колико су примењена решења датих облика државног уређења сложена, утолико се и 

од матрице понуде и реализације различитих решења у области уређења система јавних 

финансија, посебно фискалне децентрализације vs. централизације може очекивати да буду 

сложена и комплексна. Јако се тешко могу повући јасне релације у оквиру успостављања система 

и односа у унитарно и федерално уређеним државама, као и унутар њих утврђених локалних и 

централних нивоа власти, и одређених модела на основу којих се институционализује фискални 

федерализам, односно фискална децентрализација која би требало да буде у складу са циљем и 

функцијом система коме припада. У том смислу се, међу федералним државама, могу пронаћи 

високоцентрализоване земље, као што је Малезија, док се у оквиру унитарних могу пронаћи 

високодецентрализоване државе, као што су Кина и Русија.112 Оно што треба приметити је то да 

спровођење ових модела носи и јаку политичку конотацију. Деволутивни, за разлику од 

деконцентрационог модела, садржи већи степен политичке одговорности коју, у односу на 

грађане, преузимају нижи нивои власти. Увођење различитих, посебно фискалних, облика јавних 

прихода подразумева и већу контролу трошења истих. У моделу деконцентрације пажња је 

усмерена ка централном нивоу власти. У њему, нижи нивои немају самосталност за увођење 

јавних прихода. Они су само један организациони сегмент у оквиру укупног система коме 

припадају. 

 

 

3. Појам и место локалних прихода у систему јавних прихода 
 

Локални јавни приходи представљају приходе локалних органа власти из којих се, по унапред 

утврђеним правилима, финансирају њихови јавни послови. Локална самоуправа мора имати на 

располагању обим средстава који ће бити довољан за финансирање вршења, припадајућих јој, 

функција у датој друштвено-политичкој констелацији односа унутар државног уређења једне 

земље. У том смислу, јако је битно избалансирати однос између расходне стране, која проистиче 

из уставом и законом утврђених надлежности и, на основу тога изведених, јавних послова, и 

приходне стране биланса њихових буџета. Њихова неуједначеност доводи до вертикалне 

неравнотеже у односима између централног нивоа и јединица на локалном нивоу власти. Држава 

мора изградити механизме за уравнотежење тог биланса, а институционализовање локалних 

јавних прихода представља један од начина решења тог проблема. Локални јавни приходи могу 

бити моделовани у облику деривативних и оригинарних, тј. нефискалних обликa јавних прихода. 

При томе, треба истаћи да се како у теорији, тако и у пракси јављају одређене дилеме које су, пре 

                                           
112  Ibid., стр. 23-24. 
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свега, везане за одређивање степена самосталности који би локални нивои власти требало да 

имају при увођењу и утврђивању фискалних облика јавних прихода. У том смислу, треба 

одредити услове које локални фискални облици треба да испуне да би се могли инкорпорирати у 

систем јавних прихода коме припадају. Као методолошки основ таквог одређивања може да нам 

послужи Поповићева, по Вагнеру, разрађена начела опорезивања.113 Поред испуњења општих 

услова и карактеристика које, по дефиницији, фискални облици јавних прихода треба да 

поседују, локални, у односу на систем јавних прихода коме припадају, треба да испуне и 

одређене захтеве који су дати релацијом опште - посебно. Наиме, они представљају интегрални 

део система вишег реда, те њихово установљење не сме да угрози његове основне поставке и 

реализацију главних циљева. При томе, треба да поседују и одређене елементе који ће их чинити 

посебним и довољно функционалним да испуне захтеве финансирања посебног ентитета власти у 

једној држави.114  

Питање остваривања нефискалних облика не би требало да изазива посебне дилеме. Природно је 

и сасвим оправдано да локални нивои власти поседују имовину, да могу оснивати установе и 

јавна предузећа и из њих «црпсти» одређену финансијску снагу. Постојање одређених облика 

имовине, у смислу да могу послужити као одређени вид гаранције, даје основ, односно могућност 

за коришћење јавних зајмова, као посебне врсте прихода који се, исто тако, могу користити као 

извор њиховог финансирања. Коришћењем оригинарних прихода јача се финансијска снага 

локалних власти, а да се при томе не ремети функционисање макроекономског система одређене 

земље. Значај ових облика јавних прихода произлази из утврђеног концепта политичке и 

економске улоге државе, дефинисаног јавног интереса и прилаза у решавању проблема који 

проистичу из особености чистих и мешовитих јавних добара, као и достигнутог нивоа 

развијености тржишта у земљи.115  

У одређеним политичким, као и у круговима појединих теоретичара могу се срести мишљења да 

се омогућавањем фискалне независности и давањем права на самостално увођење локалних, 

фискалних, облика јавних прихода, између јединица локалних нивоа власти могу створити 

услови за њихово међусобно такмичење и конкуренцију.116 Тиме би се створили услови за 

                                           
113 Њих чине следећа начела: а) финансијска пореска начела, која су дата у виду принципа издашности и 
еластичности; б) економска пореска начела, дата у виду принципа ефикасности, умерености пореског оптерећења, 
избора пореског извора, флексибилности, стабилности пореског система, принципа идентитета пореског дестинитара 
и носиоца пореског терета; в) социјалнополитичка начела, дата у принципима општости и равномерности пореза; г) 
правно-административна начела, која су дата у виду принципа законитости пореза, минимизације административних 
трошкова и минимизације трошкова плаћања пореза. Више о томе у Поповић Д., op. cit., стр. 271-317.   
114  О датим одликама фискалних облика локалних јавних прихода биће више речи у наставку рада. Видети тачку 
«Појам и основне одлике изворних прихода локалног нивоа власти». 
115  Улога државе у привреди и друштву, обим и структура њеног домена, оснивање установа, предузећа, њихова 
ефикасност, квалитет и цена производа, начин и могућност имплементације алтернативних модела пружања услуга, 
приватизација јавног сектора, разбијање мита о природном монополу, дефинисање места и улоге невладиног и 
приватног сектора у области јавних услуга представљају актуелна питања која се постављају и решавају у 
савременим државама тржишне демократије. О томе више у Nemec J., Wright G., «Јавне финансије», Magna agenda, 
1999, Београд. 
116  Видети у Прокопијевић М., op. cit., стр. 49-50. 
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успостављање «тржишта»117 јединица локалног нивоа власти. По заступницима ове идеје, 

конкуренција која би могла проузроковати сељење људи и капитала у друге локалне јединице 

водила би их ка знатно вишем нивоу фискалне и финансијске одговорности. Тржишни сигнали 

би их подстицали да непрестано побољшавају своју ефикасност, ефективност и квалитет рада. 

Тим процесом би се спустила цена укупних јавних услуга у датој држави и њено функционисање, 

одлуке и интервенцију приближило принципима и рационалности тржишног модела. Све то би 

водило ка фискалном растерећењу и пружању веће слободе и подстицаја за економске 

активности привреде и становништва. Увођењем фискалне конкуренције би се извршила и 

фискална подела која би онемогућила појаву картелизације разних нивоа власти које постоје на 

некој територији.118  

Анализирајући захтеве које, према датом систему јавних прихода, локални фискални облици 

треба да испуне и начине финансирања јединица локалног нивоа власти које су засноване на 

тржишној логици, долазимо до закључка да основе увођења, односно утврђивања локалних 

фискалних облика јавних прихода треба да буду засноване на примени пореских начела и начела 

макроекономског и политичког система коме припадају. Испуњење ових захтева изискује 

постављање адекватног модела расподеле јавних прихода између централног и локалног нивоа 

власти.119 Држава би полугама система расподеле и управљањем системом јавних прихода 

требало да има довољно могућности да испуни циљеве успостављања хоризонталне и вертикалне 

фискалне равнотеже, гарантовања одређеног нивоа у квалитету пружања јавних добара и услуга 

привреди и грађанима који живе на њеној територији, као и вршења неутрализације негативних 

екстерних ефеката који би се могли појавити између јединица локалних нивоа власти, уз 

истовремено испуњавање циљева макроекономске стабилизационе и развојне политике.  

На основу онога што је до сада истакнуто, долазимо до система расподеле јавних прихода који се, 

између одређених нивоа власти, могу применити у фискалном систему једне државе. Односи 

расподеле који одређују ниво фискалне и финансијске независности локалних нивоа власти творе 

систем вертикалног, у Јелчићевом смислу, активног финансијског изравњања.120 Они се могу 

«конструисати» по основу следећа три метода:121 

- метод властитих пореза, 

- метод пореског преклапања и 

- метод заједнице прихода. 

По основу метода властитих пореза, нижи нивои власти, у оквиру своје јурисдикције, имају право 

да слободно и самостално  утврђују и уводе сопствене фискалне облике јавних прихода. Из њега 

                                           
117 О томе је било више речи на претходним странама овог рада. Видети тачку «Финансијска и фискална независност 
локалне самоуправе». 
118 Прокопијевић М., op. cit., стр. 50. 
119 О овим механизмима финансирања локалних власти биће више речи у наставку рада.  
120 Јелчић Б., op. cit., стр. 402-414. 
121 Поповић Д., op. cit., стр. 62.  
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могу произаћи две крајње варијанте система:122 систем слободног и систем везаног опорезивања. 

Систем слободног опорезивања даје потпуну фискалну независност нижим нивоима власти, тако 

да они самостално опорезују различите пореске објекте и уређују пореску основицу и висину 

пореске стопе. Код система везаног опорезивања, централни ниво одређује и утврђује фискалне 

облике које нижи нивои власти могу да уведу, а слобода и независност им је дата при 

прописивању пореске основице и висине пореске стопе. По основу методе пореског преклапања, 

централни ниво власти утврђује како пореске облике, тако и пореску основицу која важи за 

порезе који припадају нижим нивоима власти. Нижи нивои власти имају слободу да, на тако 

утврђен порески облик и основицу, самостално одреде висину пореске стопе. По основу методе 

заједнице прихода, централни ниво власти утврђује како пореске облике, тако и пореске 

основице, као и стопе пореза. Нижи нивои власти немају никакав облик слободе и фискалне 

независности у том погледу, већ само право да, по унапред утврђеним критеријума и формули,123 

са централним нивоом деле остварење тако одређених прихода.  

Имајући у виду наведене одлике ових метода, односно могућих начина расподеле припадности 

пореза у систему јавних прихода, можемо извући закључак да је њихово комбиновање пут који је 

најближи успостављању оптималног решења приликом моделирања фискалног система одређене 

државе.  

 

 

    4. Kласификовање локалних јавних прихода  
 

На основу класичног приступа, о чему је већ било говора на претходним странама овог рада, 

локалне јавне приходе можемо поделити на две основне врсте: оригинарне, односно нефискалне и 

деривативнне - фискалне и посредно наметнуте облике локалних јавних прихода. Као посебну 

врсту локалних јавних прихода можемо издвојити и јавне зајмове. Они проистичу из посебних 

уговорних аранжмана са повериоцима који су, у већини случајева, субјекти приватног, 

грађанског права и који, по својој суштини, не би требало да имају карактеристике класичног 

јавноправног односа. На основу тога, могу се третирати као непринудни124 и нефискални облик 

остваривања јавних прихода. Њих можемо издвојити као посебан облик јавних прихода, пошто 

представљају приход који има јако изражену временску димензију, која се односи на 

међугенерацијску прерасподелу фискалног оптерећења.125  

                                           
122  Илић-Попов Г., op. cit., стр. 90-91. О њима више у наставку рада. 
123 Поред критеријума и формула утврђених законом, висина учешћа сваког, појединог нивоа власти може се 
одредити и њиховим међусобним споразумом. Видети у Раичевић Б., «Особености развоја фискалног система у 
условима федеративног уређења Југославије», Економски институт, Београд, 1977, стр. 28-29. 
124  Ово се, наравно, не може односити на катергорију принудних, односно обавезних зајмова. 
125 Инструменте јавног задуживања држава може користити за покривање, у датом временском року, настале 
неравнотеже између приходне и расходне стране буџета, за финансирање ванредних, непредвиђених расхода, али и 
за улагање у инвестиције које су значајне за стварање бољих економских и других услова за живот и рад грађана.  
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Оригинарни локални јавни приходи представљају приходе локалног нивоа власти који се 

остварују из њихових сопствених средстава и имовине, као и из одређених привредних 

активности које могу вршити. Они се могу сврстати у следеће четири категорије:126 

1. Приходи из приватног домена локалног нивоа власти. То су приходи које оне остварују на 

основу поседовања одређених облика имовине. Они се јављају у различитим појавним 

облицима прихода које локалне власти остварују по основу њене продаје, давања у закуп или 

на коришћење.127  

2. Приходи од установа чији је оснивач орган локалног нивоа власти. Локалне власти могу 

оснивати установе са привредним ефектом. Њихов смисао је да, док обављају активности 

јавноправног карактера због којих су превасходно основане, поштују основне економске 

принципе при коришћењу ресурса и захтев да трошкове свог рада треба да покривају 

остварењем одређених облика сопствених прихода. Њихова добит припада оснивачу и по 

основу тога може постати приход буџета. 

3. Приходи од јавних предузећа чији је оснивач орган локалног нивоа власти. Локална власт 

може оснивати своја предузећа која ће обављати различите врсте комуналних и других врста 

послова који ће се финансирати преко унапред утврђене цене, која се наплаћује од 

непосредних корисника њихових услуга, односно добара која пружају. Вишак прихода над 

расходима тј. добит коју она остваре припада оснивачу и може постати приход његовог 

буџета. 

4. Остале врсте оригинарних локалних прихода који се могу убирати, а нису искључиво 

засновани на остваривању по основу претходна три облика.   

У оквиру групе деривативних прихода, прави се подела на фискалне дажбинске приходе и 

недажбинске, тј. приходе који настају посредним наметањем од стране надлежног нивоа власти. 

У оквиру фискалних дажбинских јавних прихода увршћујемо порезе у ужем смислу, доприносе, 

накнаде и таксе у ужем смислу. Основ њиховог разграничења представља критеријум постојања 

или непостојања специјалне противуслуге државе која се заузврат даје пореском обвезнику.128 

Код пореза, за разлику од такси, не постоји специјална услуга коју држава даје пореском 

                                                                                                                                                   
 
Јавни зајмови се могу класификовати по више различитих основа: у зависности од припадности поверилаца датој 
држави на унутрашње и иностране зајмове; према обавезности и начину помоћу кога држава долази до зајмова на 
принудне, патриотске и добровољне; у погледу трајања зајма на летеће и консолидоване; на гарантоване зајмове и 
оне који то нису; на амортизационе и рентне; зајмове који се остварују емитовањем хартија од вредности по, изнад 
или испод паритета. Затим, можемо их класификовати и на: краткорочне, средњорочне и дугорочне зајмове; зајмове 
централног или нижих нивоа власти; зајмове са јавним уписом, продајом обвезница, по основу уговора о кредиту и 
сл. По Ловчевић Ј., op. cit., стр. 179-192. Јавно задуживање представља питање од изузетног значаја у теорији и 
пракси јавних финансија. Ми га овом приликом нећемо дубље елаборирати. 
126 Ловчевић, по основу порекла, нефискалне приходе категоризује у три групе: доменске, приходе од државних 
установа и на приходе од државних предузећа. Ловчевић Ј., op. cit., стр. 57. Ми смо, имајући увиду хибридност 
појединих облика, извели и четврту категорију која је заснована на томе да се у њу сврставају оригинарни облици 
изворних прихода који се не могу искључиво везати за претходне три категорије. 
127 Раичевић Б., «Фискална структура Републике Србије», у «Принципи модерног управљања локалном заједницом», 
ЦЛДС, Београд, 2002., стр. 106-107. 
128  О томе више у Поповић Д., op. cit., стр. 22-25. 
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обвезнику. Из ове поделе се, по својим особеностима, могу издвајати конкретни облици локалних 

фискалних јавних прихода, као што су, на пример, порези на имовину, одређене врсте 

административних такси, накнаде за коришћење добара од општег интереса и сл. Поред ових, 

чисто дажбинских облика, у групу деривативних  прихода можемо сврстати и оне које локалне 

власти остварују путем посредног наметања.129 Основ за њихово плаћање је кршење одредби 

одређеног прописа који је донела локална скупштина од стране физичког или правног лица. Они 

се остварују у виду новчаних казни или одузете имовинске користи, по основу пресуде судског 

или другог органа који је био дужан да води тај поступак. Ови приходи настају као последица 

казнених одредби локалног прописа којим се нормира одређени сегмент живота локалне 

заједнице, чија је првенствена намера да предупређују и санкционишу појаву непрописног 

понашања, а не да представљају основ на коме ће се базирати финансирање буџета локалне 

власти. 

Локалне јавне приходе можемо разврставати и по основу редовности периода у којима се јављају, 

у односу на начин њихове расподеле међу генерацијама пореских обвезника, по основу постојања 

њихове наменске природе као и других, у литератури познатих, основа за разврставање. 

Ако посматрамо јавне приходе према редовности периода у којима се јављају, онда их можемо 

везати за неопходност задовољења јавних расхода и потребе да и у нередовним, ванредним 

ситуацијама локална власт мора, односно треба да обезбеди покриће за изненадно настале 

расходе, а то се покриће обезбеђује ванредним приходима. Ванредни приходи се могу остварити 

повећањем стопа постојећих или увођењем нових фискалних облика, јавним задуживањем, 

продајом имовине или неким другим нередовним начином обезбеђења недостајућих средстава. 

Редовни приходи, за разлику од нередовних, константне су природе. Из њих се покривају редовне 

и текуће потребе и расходи локалне заједнице. Ова подела се динамистичким и менаџерским 

схватањем локалних власти у вођењу јавних послова, начина њиховог финансирања и политиком 

њеног развоја све више релативизује. Критеријум редовности губи на значају, а све више се 

наглашава динамичка улога и потреба за финансирањем, развојем и праћењем одређених 

пројеката, чије је трајање временски лимитирано. Улога јавног задуживања се мења и оно постаје 

једна од покретачких сила и приход који не служи само у ванредним ситуацијама, већ као 

редован и онај на кога се мора рачунати ако се желе правити видљивији и бржи помаци у развоју 

локалних заједница. Ако се на датом подручју локалне пореске јурисдикције зајмови употребе за 

улагање у капиталне и дугорочне инвестиције, онда ће се успоставити равнотежа и у 

међугенерацијској расподели фискалног оптерећења обвезника који живе у њој. Тиме би се 

направила веза између времена плаћања и користи коју од истог порески обвезник треба да 

ужива. 

                                           
129  Ibid., стр. 12. 
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По наменском карактеру, локалне јавне приходе можемо поделити на приходе опште и посебне 

намене. Општенаменски, за разлику од прихода посебне намене, нису везани за тачно одређене 

расходне ставке буџета и поједине облике локалне јавне потрошње. Ову поделу наглашавамо 

због чињенице да принцип афектације и увођење наменских прихода може да представља битну 

особину јавних прихода који припадају локалним нивоима власти. На овом нивоу је знатно лакше 

умањити утицај негативних одлика, а повећати предности које произлазе из дестинираности 

јавних прихода.130 Увођење прихода са посебном наменом успоставља непосреднију везу између 

грађана и локалне власти у начину њиховог моделирања, утврђивања, наплате, контроле и 

правдања трошења тих средстава и уклапа се у захтеве које локални јавни приходи треба да 

испуне.  

Као методолошки основ разврставања локалних јавних прихода може се узети и позитивно - 

правни приступ. По овом приступу, локални јавни приходи су они приходи који, по правним 

прописима дате државе, припадају локалном нивоу власти. Онолико колико у савременим 

државама има различито примењених решења, толико може бити и различито систематизованих 

и разврстаних облика локалних јавних прихода. Аналитичка, прецизна и детаљна компарација 

ових система би се требала вршити по основу њихових теоријских особености, датом месту и 

улози одређеног прихода у систему. За потребе рада применили смо наведени приступ и следили 

законодавчеву поделу на изворне, уступљене и приходе од трансфера јединица локалних 

самоуправа у Републици Србији. Извесно кориговање извршили смо у анализи изворних 

прихода. Корекција је извршена тако што смо, поштујући класични концепт у разликовању 

јавних прихода по основу садржаја, карактера и начина увођења, извршили њихову 

класификацију на изворне приходе који имају и на оне који немају фискални карактер. Као 

посебну врсту прихода могли смо издвојити и јавне зајмове, али смо их, због њихових одређених 

одлика, као и малог учешћа у финансирању локалних власти у Републици Србији, сврстали у 

групу нефискалних прихода. У будућности, јачањем улоге локалне самоуправе у државном и 

финансијском систему наше земље може се очекивати да они постану значајан извор прихода 

њихових буџета. Локалне јавне приходе који по теоријској основи представљају недажбинске 

облике деривативних прихода, чије плаћање произлази из реализације казнених одредби 

                                           
130  Основи разлози против дестинираности јавних прихода су: 

- постојање потребе за формирањем посебних инструмената финансирања – то су, најчешће, посебно 
установљени фондови из којих се финансирају тачно одређени јавни расходи и, на основу тога, виша 
цена и режијски трошкови у реализацији тих средстава; 

- проблем неизбалансираности прихода и расхода између тих фондова, тако да се у појединим остварује 
суфицит, а у другим дефицит средстава; 

- постојање могућности за остварење притиска за повећање стопа и увођења нових недестинираних 
пореза – појава демонстрационог ефекта. 

      Разлози који иду у прилог дестинираности јавних прихода су: 
- наменски карактер јавног прихода чини га, са политичког и економског становишта, прихватљивијим за 

пореског обвезника тако да се и отпор приликом њиховог увођења и наплате смањује; 
- омогућава непосреднију везу између носиоца пореске обавезе и услуге које му одређени ниво власти 

омогућује; 
- обезбеђивање - осигуравање средстава за подмирење одређених јавних потреба. 
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локалних прописа смо, превасходно због њиховог малог билансног значаја, сврстали међу остале 

приходе. Остале приходе смо сврстали у групу прихода који имају нефискални карактер. Ово је 

учињено због тога што међу њима управо ови облици доминирају и представљају много 

значајнији извор финансирања него наведени облици деривативних прихода. 

Сви ови, законом одређени, приходи јављају се у следећим појавним облицима: као порези, 

локалне комуналне таксе, административне таксе, боравишне таксе, различити облици накнада, 

самодопринос, приходи од општинске имовине, концесије, донације и други појединачни облици 

јавних прихода нефискалног порекла, као и у виду средстава која се у облику финансијских 

трансфера добијају из буџета централног нивоа власти. Применом чистог теоријског приступа 

при разврставању ових прихода би се, у извесној мери, замаглила њихова прегледност и 

уређеност, јер би их, без обзира на назив по којем се могу идентификовати, у великом броју 

случајева, њихова суштина другачије определила и разврстала.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   
Поповић Д., op. cit., стр. 49-51.   
131 Тако, на пример, накнада за коришћење грађевинског земљишта се, по својој обавезности и користи коју 
обвезници имају по основу њеног плаћања, пре може сврстати у доприносе у теоријском значењу, но у накнаде које 
припадају таксама у ширем смислу речи. Видети у Ibid., стр. 22-25. О томе више у наставку рада. 
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IV ЕЛЕМЕНТИ И ОДЛИКЕ СИСТЕМА ФИНАНСИРАЊА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

 

 

1. Основе фискалног уређења Републике Србије 
 

Фискални систем Републике Србије је «преживео» бројне промене. Он је пратио развој државног 

и друштвено-политичког уређења Србије. Један од његових основних задатака је био да га, са 

економске, односно финансијске стране подржи у реализовању циљева и испољавању његових 

основних особености. Садашње уређење фискалног система Републике Србије је засновано на 

поставкама и принципима реформе пореског система из 1990-1991. године. Током 1992. године 

донет је «пакет закона» којим су се требали остварити постављени циљеви ове реформе.132 

Међутим, они су само делом били испуњени. Наиме, увођење пореза на додату вредност, као и 

примена синтетичког пореза на доходак грађана били су одложени. Исто тако, ни акцизе се нису 

издвојиле из система пореза на промет производа и услуга. Програм реформе је био суочен са 

бројним објективним и субјективним ограничавајућим факторима. Дошло је до грађанског рата у 

Хрватској и Босни и Херцеговини, земља је стављена у блокаду од стране међународне заједнице, 

а, ионако посрнула, привреда је кренула ка свом суноврату. Циљеви и полуге макроекономске 

политике су, током тог периода, били невешто постављени и вођени Политички волунтаризам, 

екстремни национализам, демагогија и друге сличне негативне појаве однеле су превагу над 

рационалним и на општеекономским интересима заснованим одлукама и принципима вођења 

државе. Чак и после доношења и спровођења Програма монетарне реконструкције и стратегије 

економског опоравка Југославије, након галопирајуће хиперинфлације и незапамћене економске 

кризе у 1992. и 1993. години, у којој је дошло и до појаве Танзи ефекта,133 није се, због тих 

околности, могло далеко одмаћи. Честе промене пореских закона и увођење бројних фискалитета 

                                                                                                                                                   
 
132  Главни циљеви ове реформе су били: 

− да се успостави компатибилност нашег, са пореским системима развијених земаља тржишне привреде;  
− да се следе главне тенденције фискалних реформи у свету у смислу снижавања пореских стопа и проширења 

пореских основица;  
− да се успостави јединствен порески систем на читавој територији Републике – издвајање посебног система и 

облика финансирања социјалног осигурања; 
− формирање јединствене пореске администрације; 
− увођење синтетичког пореза на доходак грађана;  
− прелазак на систем пореза на додату вредност уместо пореза на промет производа и услуга у малопродаји;  
− извршити издвајање акциза из система пореза на промет производа и услуга;  
− увођење пореза на добит корпорација који би теретио друштва капитала;  
− обзиром да је укинут комунални систем и да су се општине свеле на облик локалне самоуправе, треба сузити 

круг њихових пореских овлашћења. 
Више о томе у «Нови порески систем Републике Србије – Концепција фискалне реформе у Србији», Економски 
институт, Београд, 1991, стр. 6-55. 
133  Видети у Лабус М., op. cit., стр. 261. 
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дестинираног карактера, фискални систем Републике су учинили нестабилним, 

нетранспарентним, не-неутралним и неправичним.134 Након петооктобарске револуције у 2000. 

години и општеприхваћеног захтева да се Србија што пре врати у друштвене, политичке и 

економске токове и достигне домете земаља савременог развијеног света, отпочела је нова 

реформа основних и најважнијих институција Републике. Међу њима је и започета, односно 

настављена реформа фискалног система по, већ поменутим, принципима који су изворно били 

установљени још 1990. године. Реформа је конципирана тако да се изврши у три фазе:135 

- првом фазом је обухваћена измена система и политике фискалних облика јавних 

прихода; 

- друга фаза се односи на реформу буџетског система, пореске администрације, 

опорезивања игара на срећу, финансирања локалне самоуправе, као и допуне и измене 

појединих решења из прве фазе;  

- трећа фаза обухвата увођење два нова и врло важна пореска облика: пореза на додату 

вредност и синтетичког пореза на доходак грађана.  

У том смислу је у периоду од 2001. до 2005. године усвојено више пореских закона којима су 

регулисани основни елементи и полуге пореског система Србије. Њима су уобличене поставке и 

циљеви прве и друге фазе, а услед нестабилних, пре свега, политичких околности, тешко је до 

краја прецизирати период завршетка треће фазе и, самим тим, укупне реформе фискалног 

система Републике Србије. 

 

Основни закон којим су уређени облици и припадност јавних прихода и расхода у Републици је 

Закон о јавним приходима и јавним расходима Републике Србије.136 Њиме је 

институционализовано вертикално, активно и пасивно, финансијско изравњање између датих 

нивоа власти у Републици. Вертикална расподела прихода моделирана је по основу комбиновања 

система властитих, и то у облику везаних прихода, и система заједнице прихода са дотацијама.137 

Закон о локалној самоуправи138 конкретизује, односно ближе уређује поставке модела које се 

односе на финансирање јединица локалне самоуправе, као и начин њиховог хоризонталног 

финансијског изравњања.  

                                           
 
134 Поповић Д., «Јесењи порески пакет Владе Србије», МАП, бр. 10/99, Институт економских наука, Београд, стр. 35-
39. Исто и у Раичевић Б., «Пореска реформа у Србији осам година касније», Економика предузећа 3-4/2000, стр. 100. 
135 Раичевић Б., «Фискална структура Републике Србије» у «Иницијатива за фискалну децентрализацију – случај 
Југославије», Magna agenda, Београд, 2002, стр. 60. 
136 Службени гласник Републике Србије, бр. 76/91 до 33/04. У даљем тексту, за овај закон ћемо користи скраћеницу 
ЗЈПЈР. 
137 О одликама ових система биће више речи у наставку рада. О финансијском изравњању и његовим различитим 
аспектима може се више видети у Јелчић Б., «Наука о финанцијама и финанцијско право», Информатор, Загреб,  
Раичевић Б., «Особености развоја фискалног система у условима федеративног уређења Југославије», Економски 
институт, Београд, 1977, и Раичевић Б., «Јавне финансије», у «Финансије», FINANCING Centar, Нови Сад, 1996.  
138 Закон о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004. 
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Пре него што прикажемо вертикалну расподелу јавних прихода и расхода између централног и 

локалног нивоа власти у Републици Србији, указаћемо на установљене облике јавних прихода. У 

члану 2. ЗЈПЈР-а прописано је да се законом могу уводити само они јавни приходи који су њиме 

установљени.139 ЗЈПРЈ уводи следеће јавне приходе:140 

- порезе, царине и друге увозне дажбине, таксе, накнаде за коришћење добара од 

општег интереса, јавне зајмове, 

- доприносе за финансирање обавезног социјалног осигурања, 

- локалне јавне приходе и 

- остале јавне приходе. 

Ови приходи се даље разврставају на своје конкретне облике. Тако се у фискални систем 

Републике Србије могу увести следећи облици пореза:141 порез на добит предузећа, порез на 

доходак грађана, порез на имовину, порез на наслеђе и поклон, порез на пренос апсолутних 

права, порез на промет, акцизе, порез на употребу, држање и ношење одређених добара и порез 

на финансијске трансакције. ЗЈПЈР уводи следеће врсте такси:142 административне, судске, 

комуналне, регистрационе и боравишне таксе. Накнаде за коришћење добара од општег интереса 

се појављују у следећим облицима:143 накнаде за коришћење вода, шума, путева, земљишта, 

природног лековитог фактора и рудног блага. Доприноси за социјално осигурање су уобличени у 

виду:144 доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, доприноса за здравствено осигурање и 

доприноса за осигурање за случај незапослености.  

Локални јавни приходи су одређени чланом 16. ЗЈПЈР-а и обухватају:145 

- самодопринос уведен за територију општине, 

- локалне комуналне таксе, 

- покрајинске и општинске административне таксе, 

- приходе које остваре покрајински и општински органи, 

- накнаде за коришћење и уређивање грађевинског земљишта и 

- накнаду за заштиту и унапређење животне средине.  

Остале приходе утврђене чланом 9. и 17. ЗЈПЈР-а чине приходи нефискалног карактера. У њих је 

законодавац сврстао одређене облике оригинарних и посредно наметнутих деривативних облика 

јавних прихода, које чине:146 новчане казне изречене у кривичном, прекршајном и другом 

поступку који се води пред државним органом; одузета имовинска корист и средства добијена 

продајом одузетих предмета у кривичном, прекршајном и другом поступку који се води пред 

                                           
139 Oвом одредбом je одређено да сегмент, који се у комбинованом моделу расподеле прихода односи на 
имплементацију система властитих прихода, буде заснован у варијанти везаних прихода. 
140  Члан 9. ЗЈПЈР. 
141  Члан 10. ЗЈПЈР. 
142  Члан 11. ЗЈПЈР. 
143  Члан 12. ЗЈПЈР. 
144  Члан 15. ЗЈПЈР. 
145  У ставу 2. овог члана истакнуто је да се елементи система локалних јавних прихода уређују законом. 
146  Члан 17. ЗЈПЈР. 
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државним органом; приходи од делатности државних органа; приходи од продаје и давања у 

закуп, односно коришћење непокретности и покретних ствари у државној својини; новчане казне 

изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и 

одузета имовинска корист у том поступку; приходи од концесионе накнаде; приходи који су 

остварени у поступку приватизације друштвеног и државног капитала и приходи од донација. 

Поред датих облика јавних прихода, ЗЈПЈР утврђује и могућност задуживања Републике.147  

 

Сви горе наведени облици прихода, који су уведени у систем јавних прихода Републике Србије, 

служе за финансирање три нивоа државне власти148 – централног, покрајинског и јединица 

локалне самоуправе (општине, градови и град Београд), као и посебно установљених 

републичких фондова и завода. У том смислу, ЗЈПЈР-ом су утврђене и намене потрошње, 

односно врсте јавних расхода који су на следећи начин расподељени између датих нивоа власти 

у земљи: 

- Јавни расходи који се финансирају на нивоу Републике Србије су:149 Уставом и 

законом утврђени задаци републичких органа; одбрана и безбедност Републике; 

Уставом зајамчена права грађана и законом утврђен општи интерес у областима 

здравствене, социјалне, борачке и инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и 

других облика социјалне сигурности, образовања, науке, технолошког развоја, јавног 

обавештавања, културе, физичке културе, као и у другим областима које су утврђене 

законом; обавезе Републике из међународних односа; законом утврђене обавезе 

Републике у финансирању рада политичких и других организација; законом утврђене 

обавезе према јавним службама; законом утврђене мере за усмеравање и подстицање 

развоја, укључујући и развој недовољно развијених подручја; законом утврђене 

обавезе у области заштите и санације од елементарних непогода и других ванредних 

околности; законом утврђене обавезе у области заштите и унапређивања животне 

средине и заштите и унапређивање биљног и животињског света, као и допунско 

финансирање општина које својим приходима не могу да покрију јавне расходе 

утврђене законом. 

- Јавни расходи који се финансирају на нивоу Аутономне покрајине Војводине су:150 

Уставом и законом утврђени задаци органа, организација и служби Аутономне 

покрајине; одређене потребе у складу са законом у областима културе, образовања, 

службене употребе језика и писма народности, јавног обавештавања, здравствене и 

                                           
 
147  Члан 13. ЗЈПЈР. 
148  О моделу, структури и начину финансирања централног и покрајинског нивоа власти у Републици Србији, више 
се може видети у Стојановић С., «Заједница прихода у пореском систему Републике Србије», магистарска теза 
одбрањена на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године. 
149  Члан 18. ЗЈПЈР. 
150  Члан 19. ЗЈПЈР. 
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социјалне заштите, друштвене бриге о деци, заштите и унапређивања животне 

средине, урбанизма и другим областима утврђеним законом; законом поверени 

послови Аутономној покрајини из оквира права и дужности Републике, као и 

обављање других послова утврђених Уставом, законом и статутом Аутономне 

покрајине. 

- Јавни расходи који се финансирају на нивоу локалне самоуправе су:151  

а) Уставом и законом утврђене потребе и послови за које општини, односно граду152 

припадају приходи на основу ЗЈПЈР-а и то за: 

1. вршење Уставом и законом утврђених задатака органа, организација и служби 

општине и града;153 

2. подмирење одређених потреба грађана у складу са законом у области културе, 

образовања, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке 

културе, јавног обавештавања, занатства, туризма и угоститељства, заштите и 

унапређивања животне средине и у другим областима од непосредног интереса за 

грађане;  

3. обављање и развој комуналних делатности у складу са законом;  

4. уређивање грађевинског земљишта и обезбеђивање коришћења пословног 

простора;  

5. старање о изради и одржавању локалних путева, улица и других јавних објеката од 

општинског и градског значаја; 

6. вршење законом поверених послова из оквира  права и дужности Републике.  

б) Послови утврђени статутом општине, односно града за потребе грађана из 

средстава прикупљених њиховим непосредним изјашњавањем у складу са законом.154  

Законодавац је извршио и вертикалну расподелу припадности јавних прихода између датих нивоа 

власти у земљи.  

− За потребе финансирања републичког нивоа власти утврђени су следећи јавни 

приходи:155  

                                           
151 Видети члан 20. и 21. ЗЈПЈР-а.  
152 Расходи који се финансирају из буџета градова (Ниш, Крагујевац и Нови Сад) и града Београда исти су као и 
расходи који су ЗЈПЈР-ом одређени да буду расходи општина, уз додатне расходе који се односе на финансирање 
одређених послова који произлазе по основу вршења законом поверених права и дужности Републике, а специфични 
су само за Београд као главни град земље.  
153 Расходи који се финансирају из буџета града, а који из буџета општина у његовом саставу утврђују се статутом 
града. Видети члан 21. став 2. ЗЈПЈР-а 
154 Као што се може видети, ЗЈПЈР раздваја две групе послова, односно расхода који их прате: 

- оне послове за које јединицама локалне самоуправе припадају приходи по основу сâмог Закона и 
- послове за које се средства обезбеђују увођењем самодоприноса, односно непосредном вољом и 

изјашњавањем грађана. 
155  Члан 23. ЗЈПЈР. 
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а) приходи од пореза - порез на промет (установљен у виду пореза на додату 

вредност),156 акцизе, порез на добит предузећа, порез на доходак грађана и порез на 

употребу, држање и ношење одређених добара;157  

б) приходи од царина и других увозних дажбина;  

в) таксе: републичке административне, судске и регистрационе таксе;  

г) остали јавни приходи: новчане казне изречене у кривичном, прекршајном и другом 

поступку који се води пред државним органом, одузета имовинска корист и средства 

добијена продајом одузетих предмета у кривичном, прекршајном и другом поступку 

који се води пред државним органом, приходи од делатности републичких државних 

органа и организација, приходи од акционарског капитала Републике и хартија од 

вредности, приходи од продаје непокретности и покретних ствари у државној својини 

које користе државни органи и организације, приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној својини које користе државни органи и 

организације, приходи од камата на пласмане новчаних средстава и депонованих 

средстава Републике, приходи од концесионе накнаде, накнаде за коришћење добара 

од општег интереса у складу са законом,158 приходи који су остварени продајом 

државног капитала и приходи од донација. 

− За потребе финансирања покрајинског нивоа власти159 утврђени су следећи јавни 

приходи:160  

а) део прихода од пореза на добит предузећа и пореза на доходак грађана, у складу са 

законом;  

б) покрајинске административне таксе;  

в) остали приходи, које чине: приходи од камата на пласмане новчаних средстава и 

депонованих средстава Аутономне покрајине код банака, приходи од продаје 

непокретности и покретних ствари које користе органи Аутономне покрајине, приходи 

                                           
 
156  Видети члан 67. Закона о порезу на додату вредност, Службени гласник Републике Србије, бр. 84/2004 и 86/2004. 
У даљем тексту, за овај порески облик користићемо скраћеницу - ПДВ. 
157 До јануара 2005. године, републички ниво власти био је финансиран и порезима на финансијске трансакције. 
Међутим, без обзира што је ЗЈПЈР-ом остављен законски основ за увођење овог облика јавног прихода, изменама у 
пореском систему земље током 2004. године, извршено је «укидање» пореске обавезе по овом основу. Изменама и 
допунама Закона о порезу на финансијске трансакције утврђено је да ће се дати закон примењивати до 31. децембра 
2004. године. Видети члан 14. Закона о порезу на финансијске трансакције, Службени гласник Републике Србије, бр. 
26/2001, 35/2002, 43/2003 и 43/2004. 
158 У том смислу су формирани посебни републички буџетски фондови и дирекције. Преко њих се обављају јавни 
послови који се финансирају из ових накнада, а утврђени су посебним законима, као што су: Закон о водама 
(«Службени гласник Републике Србије», бр. 46/91 до 54/96), Закон о шумама («Службени гласник Републике 
Србије», бр. 46/91 до 54/96), Закон о путевима («Службени гласник Републике Србије», бр. 46/91 до 42/98), Закон о 
пољопривредном земљишту («Службени гласник Републике Србије», бр. 46/91 до 54/96), Закон о бањама 
(«Службени гласник Републике Србије», бр. 80/92), Закон о рударству («Службени гласник Републике Србије», бр. 
44/95). 
159 Због нерешеног уставно-правног статуса Косова и Метохије и међународног протектората над овом аутономном 
покрајином, ове одредбе ЗЈПЈР-а се, пре свега, односе на финансирање Аутономне покрајине Војводина. 
160  Члан 24. ЗЈПЈР. 
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од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које 

користе органи Аутономне покрајине, приходи које својом делатношћу остварују 

органи Аутономне покрајине, приходи од акционарског капитала Аутономне 

покрајине, приходи од донација и део прихода од концесионе накнаде.  

Покрајински буџети су се до 2001. године финансирали искључиво из уступљених и 

пренетих средстава од Републике. Изменом и допуном ЗЈПЈР-а горе наведени облици 

јавних прихода су тек од 2002. године утврђени као посебни извори средстава из којих 

ће се финансирати њихови, законом утврђени расходи.161  

− За потребе финансирања локалне самоуправе у Републици Србији, утврђени су 

следећи јавни приходи:162 

- Порези: 

1. део пореза на доходак грађана; 

2. порез на имовину; 

3. порез на наслеђе и поклон; 

4. порез на пренос апсолутних права; 

- Таксе: 

1. локалне комуналне таксе; 

2. боравишна такса; 

3. општинске административне таксе. 

- Остали јавни приходи: 

1. накнаде за коришћење и уређивање грађевинског земљишта; 

2. накнада за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева и улица и 

других јавних објеката од општинског значаја; 

3. накнаде за коришћење природног лековитог фактора; 

4. приходи од камата на средства општина, односно града депонована код 

банака; 

5. приходи од продаје покретних ствари и приходи од давања у закуп, односно 

на коришћење непокретности у државној својини које користе органи и 

организације општине, града, односно града Београда у складу са посебним 

законом; 

6. део прихода од концесионе накнаде; 

7. део накнаде за коришћење рудног блага на територији општине; 

                                           
161 Ова промена је учињена у складу са циљевима реформе нашег друштва и захтевом за децентрализацијом државне 
власти. Процес отпочињања децентрализације морао је бити праћен и променама у уређењу односа у оквиру 
фискалног система Републике и вертикалне расподеле јавних прихода између датих нивоа власти који су 
установљени унутар ње – Аутономна покрајина Војводина има важно место у тим процесима. 
162 Члан 25. ЗЈПЈР. Статутом градова се утврђује распоред јавних прихода између буџета града и општина које му 
припадају. 
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8. новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане 

актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку; 

9. самодопринос уведен за територију општине; 

10. новчана средства остварена од продаје државног капитала јавних предузећа 

чији је оснивач град, односно општина; 

11. приходи које својом делатношћу остваре општински органи и организације; 

12. приходи по основу донација; 

13. накнада за заштиту и унапређивање животне средине. 

 

Најзад, треба истаћи и то да су на територији Републике Србије егзистирали и облици јавних 

прихода Савезне Републике Југославије, којој је ова република донедавно припадала. Наиме, 

федерални карактер ове државе предефинисан је у статус државне заједнице двеју држава 

чланица, Србије и Црне Горе.163 У Уставној повељи, као првом и изворном акту ове заједнице, 

дат је рок од три године да се изврши поновно дефинисање тако успостављених државних 

интереса и односа у њој.164 Занимљиво је истаћи да је Савезна Република Југославија била једна 

од ретких федерално уређених земаља која, на савезном нивоу, није имала уређен систем и 

политику јавних (фискалних и нефискалних) прихода, као ни систем и политику јавних расхода.165 

Основни правни акт којим је требало да се уреди јединствен систем и политика пореза ове 

државе је био Закон о основама пореског система.166 Њиме је требало да се обезбеди извесна 

самосталност република - чланица у вођењу фискалне политике, уз истовремено стварање услова 

за хармонизацију истих. Међутим, овај, као и друге савезне законе, Република Црна Гора није 

примењивала, нити признавала, док је Република Србија преко, већ донетог ЗЈПЈР-а, имала 

постављен порески систем, тако да се може констатовати да смисао и одредбе Закона о основама 

пореског система никад истински нису заживеле на простору Савезне Републике Југославије. 

Законом о финансирању Савезне Републике Југославије167 су били ближе одређени приходи и 

расходи њеног буџета.168 Финансирање послова из надлежности Федерације се одвијало по 

                                           
163 Видети Преамбулу и члан 2. Уставне повеље државне заједнице Србије и Црне Горе, Службени лист Србије и 
Црне Горе, бр. 1/2003. 
164  Видети члан 60. Уставнe повељe државне заједнице Србије и Црне Горе. 
165  Раичевић Б., «Финансирање локалне заједнице – Нацрт Закона о локалној самоуправи», у «Принципи модерног 
управљања локалном заједницом», ЦЛДС, Београд, 2002, стр. 97. 
166  Службени лист СРЈ, бр. 30/96 до 40/01. 
167  Закон о финансирању Савезне Републике Југославије, Службени лист СРЈ, бр. 53/92 и 26/95. 
168  Њене приходе су чинили: приходи од царина и других увозних дажбина и такси; део прихода од пореза на промет 
производа и услуга; савезне административне и судске таксе; порез на приход од међународне превозне делатности; 
средства која се остварују задуживањем Савезне Републике Југославије. Као посебни облици прихода савезне 
државе, постојали су и они облици прихода, чије је остваривање произлазило из самог постојања, начина 
организовања, рада и управљања средствима, односно имовином којом је располагао савезни ниво власти. То су били 
следећи облици прихода: приходи савезних органа и организација, приходи од камата на депонована средства код 
банака, приходи од издатих хартија од вредности, вишак прихода Народне банке Југославије, приходи од продаје 
ствари, имовинских права и од закупа непокретних и покретних ствари. Они, као што се може видети, нису 
представљали фискалне, већ различите облике нефискалних, односно недажбинских јавних прихода.  
Законом о финансирању Савезне Републике Југославије била је предвиђена намена трошења средстава јавних 
прихода којом је овај ниво власти располагао. Она су, преко савезног буџета, служила за: финансирање рада органа и 
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основу остваривања њених властитих, али и заједничких прихода које су Републике уступале 

савезном буџету. Усвајањем Уставне повеље и новим начином финансирања државне заједнице 

Србије и Црне Горе створене су основе за решење питања нерационалног «цурења»169 средстава 

из фискалног система Републике Србије, што представља значајан политички, али и економски 

проблем, јер је током последњих година готово сав терет финансирања Савезне Републике 

Југославије падао само на једну чланицу – Републику Србију.170 

 

 

2.  Основе уређења система прихода јединица локалних самоуправа у 

Републици Србији 
 

Приходи јединица локалне самоуправе су, да поновимо, ближе уређени ЗЈПЈР-ом  и Законом о 

локалној самоуправи. ЗЈПЈР је основни и једини порески закон којим се одређује припадност 

јавних прихода.171 Закон о локалној самоуправи ближе одређује њихове конкретне облике и 

посебно их, преко поделе на изворне, уступљене и приходе од трансфера из буџета Републике, 

одређује као изворе финансирања изворних и поверених јавних послова који је се обављају на 

овом нивоу власти. Реализацију ових закона прати доношење посебног закона којим се уређује 

расподела трансферних средстава из буџета Републике и учешће општина, градова и града 

Београда у порезу на зараде. Циљ овог закона је да за једну буџетску годину јединицама локалне 

самоуправе одреди обим средстава која ће добијати на име трансфера из буџета Републике, којим 

се заправо «компензује» њихово «искључивање» из деобе прихода на име остварења пореза на 

додату вредност са централним нивоом власти, као и да одреди стопу њиховог учешћа у делу 

пореза на зараде којег остварују на својој територији. Ова средства пре свега служе за 

                                                                                                                                                   
организација СРЈ; финансирање Војске Југославије и других потреба одбране и безбедности СРЈ; извршавање 
обавеза, потреба и задатака СРЈ који су утврђени савезним законом; извршавање обавеза по основу права из 
пензијског и инвалидског осигурања, пензија бораца, основних права бораца, војних инвалида и породица палих 
бораца и борачких додатака; финансирање програма подстицаја развоја СРЈ; финансирање програма научно – 
технолошког развоја; финансирање програма регионалног развоја и смањивања разлика у степену развијености 
појединих подручја; извршавање обавеза СРЈ по међународним уговорима; извршавање обавеза СРЈ по унутрашњим 
и иностраним зајмовима и кредитима, укључујући обавезе по основу национализоване имовине; финансирање 
одређених задатака организација које су од интереса за остваривање надлежности СРЈ; покриће губитка Народне 
банке Југославије оствареног по завршном рачуну. Видети члан 6. и 17. Закона о финансирању СР Југославије.  
169 Порез на промет, односно акцизе представљали су заједнички извор прихода буџета Републике Србије и Савезне 
Републике Југославије. Средства остварена по овом основу су се, по унапред одређеном проценту учешћа, делила 
између ова два нивоа власти. Ови проценти су, од 1994., па до 2002. године, варирали од 40% до 20% учешћа савезне 
државе у овим облицима приходима. Тиме се значајан износ пореских прихода Републике Србије одливао из њеног 
фискалног система и служио за покривање расхода савезне државе.  
Овај однос представља специфичан вид модела вертикалне расподеле јавних прихода по основу система заједнице 
прихода у коме законски опис пореског чињеничног стања фискалитета, чије је остварење предмет деобе, утврђује 
нижи ниво власти – Република Србија. Тако остварена средства су се уступала вишем нивоу власти – Савезној 
Републици Југославији. Заправо, као што смо већ истакли, основе фискалног система биле су утврђене на савезном, 
док се фискална политика водила на републичком нивоу власти држава чланица ове федерације. 
170 О моделу, структури и начину финансирања Савезне Републике Југославије може се више видети у Стојановић С., 
op. cit. 
171 Овим законом су, као посебна врста, уведени локални јавни приходи. Видети члан 16. ЗЈПЈР.  
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финансирање поверених, а затим и других, законом одређених јавних послова које су локалне 

власти дужне да обављају. Поменути закон представља врло важан инструмент преко кога се 

успоставља хоризонтално, али и вертикално финансијско изравњање између Републике и 

јединица локалне самоуправе које су образоване на њеној територији.  

У члану 25. ЗЈПЈР-а одређена је припадност јавних прихода буџетима локалне самоуправе, 

односно буџетима општина, градова и града Београда. Пошто смо на претходним странама овог 

рада већ приказали основе вертикалног финансијског изравњања између централне и локалне 

власти, ми га, овом приликом, нећемо посебно издвајати. Као што смо већ напред поменули, 

финансирање послова јединица локалне самоуправе дефинисано је и Законом о локалној 

самоуправи. Јединице локалне самоуправе финансирају се из изворних и уступљених прихода, 

као и из трансферних средстава буџета Републике.172  

У члану 78. овог Закона утврђене су следеће врсте изворних прихода из којих ће се финансирати 

јединице локалне самоуправе у Републици Србији. Њих чине:173 

1. општинске административне таксе; 

2. локалне комуналне таксе; 

3. боравишна такса; 

4. накнада за коришћење грађевинског земљишта; 

5. накнада за уређивање  грађевинског земљишта; 

6. накнада за коришћење природног лековитог фактора; 

7. накнада за заштиту и унапређивање животне средине; 

8. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које 

користи јединица локалне самоуправе и друга организација чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе; 

9. приходи од продаје покретних ствари у државној својини које користи јединица локалне 

самоуправе, установа и друга организација чији је оснивач јединица локалне самоуправе; 

10. приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и прихода од других 

концесионих послова које јединица локалне самуправе закључи у складу са законом; 

11. приходи од камата на средства јединице локалне самоуправе; 

12. новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине 

општине, као и одузета имовинска корист у том поступку; 

13. приходи које својом делатношћу остваре општински органи, службе и организације; 

14. самодопринос уведен за територију општине; 

15. приходи по основу донација; 

16. други локални јавни приходи утврђени законом. 

                                           
172 Видети члан 5. Законa о локалној самоуправи. 
173 Члан 78. Закон о локалној самоуправи. 
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Утврђивањем категорије изворних прихода, јединицама локалне самоуправе у Републици Србији 

је омогућено да, у зависности од своје финансијске снаге, односно фискалног капацитета, могу 

самосталним увођењем пореских, али и остваривањем непореских облика јавних прихода, 

финансирати изворни делокруг јавних послова. У овом сегменту фискалног система Републике 

Србије примењен је модел вертикалне расподеле прихода по систему властитих прихода у 

варијанти везаног опорезивања: фискални облици174 изворних прихода локалних власти су 

претходно уведени републичким законом, односно унапред утврђени од стране централног нивоа 

власти, док је одређивање њихових пореских основица, пореских стопа и ослобађања у 

надлежности јединица локалне самоуправе. Ово, у односу на решење које је дато Законом о 

локалној самоуправи из 1999. године,175 представља видан помак у уређењу система и лакшег 

праћења/контроле процеса децентрализације, јер је њиме на много јаснији начин извршено 

дефинисање извора прихода из којих би, као по принципима теоријског модела, требало да се 

врши финансирање обављања изворних послова локалних власти. Наиме, стари Закон о локалној 

самоуправи је другачије систематизовао изворе финансирања јединица локалне самоуправе. У 

њему није била направљена суштинска разлика у пореклу извора њиховог финансирања, већ су, у 

складу са логиком и принципима ЗЈПЈР-а, приходи јединица локалне самоуправе били подељени 

по облицима јавних прихода утврђених фискалним системом Републике. У том смислу, били су 

категорисани у виду:176 пореза, такси, накнада и локалних јавних прихода. Самодопринос је био 

издвојен као посебни облик финансирања одређених локалних потреба, који се уводи доношењем 

посебне одлуке о самодоприносу.177 Имајући у виду промене које су извршене од 2002. године, 

важно је истаћи да су нова законска решења и дефинисање извора финансирања јединица локалне 

самоуправе, међу којима се посебно утврђује постојање њихових изворних, односно властитих 

прихода у складу са одредбама члана 9. Европске повеље о локалној самоуправи. У ставу 1. овог 

члана стоји: «Локалне власти ће, у складу са економском политиком земље, имати право на 

одговарајуће сопствене изворе финансирања, којима ће располагати слободно, у оквиру својих 

овлашћења.»178 Такође, у ставу 3. овог члана гласи: «Најмање један део средстава локалних 

власти ће потицати од локалних такси и накнада за које локалне власти, у мери утврђеној 

статутом, имају право да утврђују стопе.»179  

Имајући у виду да изворни приходи не могу бити довољан извор средстава за финансирање 

јединица локалне самоуправе, законодавац је увео институт уступљених прихода помоћу којег им 

                                           
174 О фискалним облицима изворних јавних прихода јединица локалне самоуправе у Републици Србији биће више 
речи у наставку рада. 
175  Службени гласник Републике Србије, бр. 49/1999. У даљем тексту стари Закон о локалној самоуправи. 
176  Видети члан 47. став 1. и 2. старог Закона о локалној самоуправи. 
177 Одлука о самодоприносу се доноси по унапред утврђеној процедури и то путем референдума или давањем 
писмених изјава од стране грађана који живе на територији јединице локалне смаоуправе. Видети члан 47. став 3. и 
члан 66-76. старог Закона о локалној самоуправи. О самодоприносу, као специфичном облику јавног прихода 
локалних власти у Републици Србији, биће више речи у наставку рада. 
178  Члан 9. став 1. Европске повеље о локалној самоуправи. 
179  Члан 9. став 3. Европске повеље о локалној самоуправи. 
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се допушта учешће у целокупном или само једном делу остварења прихода који су у потпуности 

уређени од стране републичког нивоа власти. Њих чине:180 

1. Порези на доходак грађана, и то на: 

- приходе од пољопривреде и  шумарства; 

- приходе од самосталних делатности; 

- приходе од непокретности; 

- приходе од давања у закуп покретних ствари; 

- приходе од осигурања лица; 

- остале приходе у складу са законом181 и 

- део пореза на зараде.  

2. Порез на имовину. 

3. Порез на наслеђе и поклон. 

4. Порез на пренос апсолутних права. 

5. Накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса, и то: 

- део накнаде за коришћење минералних сировина, 

- део накнаде за извађени материјал из водотока, 

- део накнаде за коришћење шума, 

- део накнаде за промену намене пољопривредног земљишта, 

- накнада за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева. 

6. Накнаде за захвате у животној средини и то: 

- део накнаде за загађивање животне средине, 

- део накнаде за инвестиције. 

7. Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације и то део средстава од 

уплата по основу продатог капитала према седишту субјекта приватизације. 

Поред тога, Закон о локалној самоуправи предвиђа да се јединице локалне самоуправе могу 

финансирати и средствима од трансфера из буџета Републике.182 Укупан износ трансферних 

                                           
 
180 Члан 98. Закон о локалној самоуправи.  
181 Остали приходи који се опорезују у оквиру категорије пореза на остале приходе обухватају сва она примања која 
по својој природи чине доходак физичких лица, а која нису опорезована по другом основу или нису изузети од 
опорезивања по основу Закона о порезу на доходак грађана. То су приходи који се остварују по основу уговора о 
делу, приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова преко омладинских и студентских 
задруга, прихода по основу допунског рада, прихода по основу трговинског заступања, прихода по основу 
волонтерског рада, примања чланова управних одбора, накнада посланицима и одборницима, накнада у вези 
извршавањем послова одбране, цивилне заштите и заштите од елементарних непогода, примања стечајних 
управника, судских вештака, судија поротника и судских тумача, прихода од скупљања секундарних сировина, 
шумских плодова и лековитог биља, односно на основу продаје других добара остварених обављањем привремених 
и повремених послова, награде, новчане помоћи и бестеретна давања физичким лицима која нису запослена код 
послодавца, примања из члана 9. Закона о порезу на доходак грађана изнад неопорезованих износа, накнаде и 
трошкови лицима која нису запослена код исплатиоца, и други приходи који нису опорезовани по другом основу. 
Видети члан 85. став 1. Законa о порезу на доходак грађана, Службени гласник Републике Србије, бр. 24/2001, 
80/2002 и 135/2004. 
182  Видети члан 5, 77. и 99. Закона о локалној самоуправи. 
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средстава се састоји из два дела – дела намењеног за покриће недостајућих средстава уступљених 

прихода због измене пореских прописа и дела који се утврђује по основу посебних 

критеријума.183 Ова законска решења нам указују да је приликом уређења фискалног система 

Републике Србије имплементиран комбиновани модел финансијског изравњања. Поред система 

властитих прихода, примењен је и систем заједнице прихода који је установљен у варијанти 

заједнице прихода са дотацијама. Овим се, поред вертикалног изравњања, стварају услови и за 

успостављање хоризонталног изравњања, односно остваривање тежње ка задовољењу принципа 

постизања пропорционале финансијске једнакости између јединица локалне самоуправе. Ове 

поставке и решења су такође у складу са чланом 9. Европске повеље о локалној самоуправи у 

чијем ставу 5. стоји: «Потреба заштите финансијски слабијих локалних власти налаже 

успостављање одговарајућих поступака или мера финансијског уједначавања, са циљем 

исправљања последица неједнаке дистрибуције извора финансирања, односно финансијског 

оптерећења локалних власти.»184 

Да закључимо, ЗЈПЈР-ом је таксативно утврђено који облици јавних прихода припадају 

јединицама локалне самоуправе. Законом о локалној самоуправи се отишло даље, те је извршено 

њихово поодвајање и успостављање везе са пореклом и начином њихове имплементације у 

систем. Њиме је, за разлику од ЗЈПЈР-а, на аналитичнији и прецизнији начин утврђено који 

облици цедуларних пореза на доходак грађана припадају јединицама локалне самоуправе185 и 

јасније извршена расподела припадности прихода који се остварују по основу накнада за 

коришћење добара од општег интереса.186 Слично је урађено и када су у питању накнаде за 

заштиту животне средине.187 Имајући то у виду, можемо констатовати да Закон о локалној 

самоуправи ближе уређује поставке које су дате у ЗЈПЈР-у. Њиме се заокружује уређење система 

јавних прихода из којих се финансирају јединице локалне самоуправе у Републици Србији.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
183  Видети члан 99. став 2. тачка 1-6. Закона о локалној самоуправи. О њима више у наставку рада. 
184  Члан 9. став 5. Европске повеља о локалној самоуправи. 
185  Упоредити члан 25. став 1. тачка 1. подтачка 1. ЗЈПЈР-а и члан 98. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи. 
186  Упоредити члан 25. ЗЈПЈР-а и члан 98. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи. 
187  Упоредити члан 25. став 1. тачка 3. подтачка 13. ЗЈПЈР-а и члан 98. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи. 
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    3.  Изворни приходи јединица локалних самоуправа у Републици Србији 
 

3.1.    Појам и основне одлике изворних прихода локалног нивоа власти 

 

Локална самоуправа треба да има на располагању одређене изворе и обим средстава који ће бити 

довољан за финансирање припадајућих послова. Лоша избалансираност приходне и расходне 

стране њихових буџета води ка вертикалној, али и хоризонталној неравнотежи између централног 

и јединица локалног нивоа власти у земљи. У том смислу, држава мора изградити механизме за 

уравнотежење тих односа, а установљавање властитих, односно изворних јавних прихода датих 

нивоа власти представља један од начина решења тог проблема.  

Изворни приходи локалних власти, да поновимо, представљају оне облике јавних прихода који се 

од стране њихових надлежних органа могу самостално уводити, односно утврђивати, а тако 

оствареним средствима слободно располагати. Приликом њиховог установљавања у фискални 

систем земље јављају се дилеме које су махом везане за одређивање степена самосталности које 

би локални ниво власти требало да има при утврђивању, увођењу и администрирању ових јавних 

прихода. Постојање намере да се субцентралним нивоима власти у једној земљи омогући висок 

степен самосталности у управљању појединим облицима фискалитета имплицира потребу 

имплементације система властитих прихода као посебног метода којим ће се извршити 

вертикална расподела припадности између њих. Примена система властитих прихода омогућава 

да нижи нивои власти могу самостално утврђивати пореске основице и стопе одређених облика 

јавних прихода.188 По томе, локални ниво власти има право да уводи одређене пореске облике и 

води одређени вид фискалне политике на својој територији. Ово значи повећање политичке 

одговорности, али и одговорности носилаца локалне власти за економске услове унутар локалне 

заједнице. Ова одговорност се манифестује двојако: како у фази увођења фискалног оптерећења, 

тако и при трошењу овако прикупљених средстава. Питање остваривања нефискалних облика 

изворних прихода локалних власти не би требало да изазива посебне дилеме.189 До њих, по 

правилу, долазе исто као и други субјекти приватног права.190 Коришћењем ових облика јавних 

прихода јача се финансијска снага локалних власти, а не ремети функционисање 

макроекономског система одређене земље. Њиховим правилним управљањем могу се остварити 

разнолики како политички, тако и економских ефекти на живот и рад унутар локалне заједнице, а 

да се, при томе, не врши умањење финансијске снаге пореских обвезника.  

                                           
188 Поповић Д., op. cit., стр. 60-62 и Илић-Попов Г., op. cit., стр. 90. 
189 О њима ће бити више речи у наставку рада. О локалним нефискалним јавним приходима може се више видети у 
Раичевић Б., «Локални нефискални јавни приходи», у «Иницијативе за фискалну децентрализацију - случај 
Југославије», Magna agenda, Београд, 2002, стр. 111-118 и Шевић Ж., «Ванпорески извори прихода», у Nemec J., 
Wright G., «Јавне финансије», Magna agenda, Београд, 1999, стр. 229-272. 
190 Ловчевић Ј., op. cit., стр. 56. 
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У зависности од тога колики се степен слободе жели делегирати на ниже нивое власти могу се, 

као што смо већ видели, применити следећа два облика система властитих прихода:191 

- систем слободног опорезивања и 

- систем везаног опорезивања.  

Системом везаног опорезивања се надлежност за утврђивање пореских облика налази на 

централном нивоу власти. На овом нивоу се одређује припадност прихода одређеним нижим 

нивоима власти у земљи. Пореску основицу и стопе на тако уведене облике јавних прихода 

утврђују јединице субцентралног нивоа власти у датој држави. Насупрот томе, применом система 

слободног опорезивања омогућава се потпуна пореска аутономија локалним, односно другим 

нивоима власти у држави. У овом систему нема ограничавања фискалног суверенитета, тако да и 

централни и субцентрални ниво власти имају сопствене изворе прихода и свакоме од њих 

припада надлежност за њихово увођење. Његова основна предност је у томе што омогућава 

постојање апсолутног фискалног суверенитета и финансијске независности нижих нивоа власти. 

Међутим, слабости система слободног опорезивања су јако изражене, тако да се он практично 

нигде не примењује. Слободно увођење пореских облика може довести до бројних негативних 

ефеката који се, на пример, могу манифестовати кроз нетранспарентни фискални систем, појаву 

двоструког опорезивања, ремећење алокативне функције, различиту фискалну оптерећеност 

пореских обвезника, нарушавање принципа хоризонталне једнакости и сл. Управо због ових 

разлога ћемо, у упоредној пракси, пре наићи на варијанту система везаног, но слободног 

опорезивања.192  

Процес преноса фискалних овлашћења за увођење јавних прихода може бити праћен и преносом 

надлежности у погледу вршења функције пореског администрирања одређених фискалитета са 

централног на локални ниво власти. Одлука о томе зависи од бројних фактора политичке, 

економске, али и техничке природе. Постоји више разлога за и против оваквог решења. Један од 

главних разлога за доделу ових надлежности је јако изражена заинтересованост локалних власти 

за управљање процесом «убирања» пореских облика из којих се финансира обављање њихових 

основних надлежности. Ефекти овог решења би се директно одражавали на приходну страну 

локалних буџета. У том смислу би и контрола истог била знатно делотворнија и у јасно израженој 

вези са носиоцима локалне пореске политике. Ово решење може да се прошири и у смеру да 

локални органи врше послове администрирања пореза који припадају вишим нивоима власти у 

земљи. Могућа је и варијанта комбиновања датих решења. Међутим, треба имати у виду и 

аргумент који иде у прилог томе да надлежност евиденције, контроле и наплате јавних прихода 

                                           
 
191  Илић-Попов Г., op. cit., стр. 90-91. 
192 Видети у Fiscal Federalism in Economies in Transition, Seminar paper, «The Role of Intermediate and Local Levels of 
Government: The Experience of Selected OECD Countries», Fiscal Federalism in Economies in Transition», OECD, Paris, 
1991. Тако се у Немачкој, на пример, на локалном нивоу власти, међу властитим порезима у варијанти везаног 
опорезивања налазе порези на непокретности, затим порез на пословне активности, порез на псе и сл. У Аустрији се 
то односи на порезе на непокретности, акцизе на сладолед и порез на фонд зарада. 
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треба да буде под окриљем централне, а не локалне власти због тога што локална власт, по 

правилу, има веома слабе и прилично ограничене административне капацитете.193 Треба 

уважити и аргументе који указују на то да су укупни трошкови пореске администрације нижи у 

централизованом, него у децентрализованом моделу.  

Имајући у виду место, одлике и значај локалне самоуправе у државном уређењу земље, сасвим је 

јасно да треба извршити фискалну децентрализацију и локалном нивоу власти омогућити 

овлашћења и одговорност да располаже одређеним пореским облицима који ће представљати 

њихове властите изворе прихода. У том смислу, држава треба да изабере подесне облике 

фискалних јавних прихода. Ови облици би требало да поседују одлике којима се могу остварити 

следећих захтеви:194 

- пореске основице локалних фискалних јавних прихода треба да буду што мање 

мобилне;  

- да буду стабилан и предвидљив извор прихода и обезбеде довољно средстава која ће 

одговарати издацима који произлазе из делокруга локалних јавних послова; 

- у пореско-административном смислу треба да буду што једноставнији;195 

- пореска стопа локалних фискалних јавних прихода треба да буде пропорционална.  

Локални фискални јавни приходи треба, такође, да поседују и следеће особине:196 

- да им пореска основица буде лако уочљива и  

- да се преко ње може успоставити блиска веза између носилаца и висине пореског 

оптерећења са користима и трошковима јавних услуга које се финансирају из истог. 

При њиховом одређивању треба имати у виду да сваки облик опорезивања изазива различите 

макро и микроекономске ефекте. Значи, приликом утврђивања локалних фискалних јавних 

прихода треба изабрати такве облике који неће довести до поремећаја у процесу алокације 

ресурса на целој територији дате државе.197 Њихово увођење не би смело да изазове и настанак 

негативних екстерних ефеката између суседних јединица локалног нивоа власти.198 Фискални 

облици везани за вођење стабилизационе политике, као што су порез на доходак физичких лица, 

општи порез на промет и порез на добит корпорација треба да буду искључиво у надлежности 

централног нивоа власти.199 Локални порези не би смели угрожавати ни принципе општости и 

равномерности пореза.200 Они не би требало да буду прогресивни јер би, између осталих 

последица, могли да доведу и до појаве сељења имућнијих пореских обвезника у подручја под 

                                           
193  Илић-Попов Г., op. cit., стр. 84. 
194  Musgrave Richard A., «Who Should Tax, Where and What?», Tax Assignment in Federal Countries, ed. by C.E. McLure, 
The Аustralian National University, Canberra 1983, стр. 11. 
195  Илић-Попов Г., op. cit., стр. 86. 
196 Видети у Чапкова С., «Питања  локалних  власти», у Nemec J., Wright G., «Јавне финансије», Magna agenda, 
Београд, 1999, стр. 410. 
197  Више о томе у  Поповић Д., op. cit., стр. 276-291. 
198  Чапкова С., op. cit., стр. 407. 
199  Илић-Попов Г., op. cit., стр. 88. 
200   О овим принципа више у Поповић Д., op. cit.,  стр. 291-298.  
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другим локалним пореским јурисдикцијама у којима је пореско оптерећење ниже.201 Међутим, 

приликом њиховог увођења, односно утврђивања, треба имати у виду и то да би оне групе 

становништва које најлакше могу поднети пореско оптерећење у локалној заједници, а чије 

понашање изазива прекомерну јавну потрошњу, требало сносити фискални терет 

пропорционално користи коју од тог понашања уживају.202 Локални јавни приходи би требало да 

буду једноставни, административни трошкови и трошкови који настају при њиховом плаћању 

што нижи, а контрола наплате што ефикаснија и јефтинија.203 Исто тако, они треба да задовоље и 

финансијска пореска начела издашности и еластичности.204 Локални јавни приходи треба да буду 

стабилан и предвидљив извор прихода и обезбеде довољно средстава која ће одговарати 

издацима који произлазе из делокруга локалних јавних послова. Поред тога, они би требало да 

буду транспарентни и што ближи намени за коју се уводе и троше.205 Локални јавни приходи не 

би требало да буду лако преносиви на нерезидентна лица.206 Они треба да поседују одлике које 

омогућавају успостављање што јаче везе између пореског обвезника и непосредног корисника 

локалне јавне услуге, односно јавног добра чије се обезбеђење финансира увођењем датих облика 

фискалног намета.  

Након изношења одлика које локални порези треба да поседују, било би занимљиво погледати 

упоредна решења и распоред дискреционог права на утврђивање појединих облика фискалних 

прихода од стране локалних власти у земљама Европске уније:207 

                                           
201   Musgrave Richard A., op. cit., стр. 11. 
202   Чапкова С., op. cit., стр. 407. 
203   О правно-административним пореским начелима више у Поповић Д., op. cit., стр. 298-317.   
204   О финансијским пореским начелима више у Ibid., стр. 271-275.   
205   Fiscal  Federalism  in  Economies  in  Transition,  op. cit., стр. 30. 
206   Илић-Попов Г., op. cit., стр. 86. 
207  Од укупно 25 земаља чланица Европске уније, упоредним прегледом смо обухватили 23. На жалост, нисмо 
успели да дођемо до података за Литванију и Малту. Међутим, сматрамо да је узорак од 23 земље довољно 
репрезентативан, јер одражава стање како у најразвијенијим државама Западне Европе, које су и оснивачи Европске 
уније, тако и у новопримљеним чланицама, које су до деведесетих година прошлог века припадале тзв. 
Источноевропском блоку земаља комунистичког режима. Међу њима се налази и Словенија, као земља која је 
припадала Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, чији је и Србија била члан до њеног распада током 
1990/91. године. 
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Табела бр. 1                   Преглед локалних пореза у земљама Европске уније208 

 
Ред.
број

НАЗИВ ЗЕМЉЕ Порез на некретнине Порез на лични приход Порез на промет Порез на пословне
активности

1 2 3 4 5 6

1 Аустрија n n n
2 Белгија O O O O
3 Велика Британија О
4 Грчка g

5 Данска n n

6 Естонија n n

7 Ирска n

8 Италија n n n

9 Кипар O n

10 Летонија n ng

11 Луксембург n

12 Мађарска n n n

13 Немачка
14 Пољска n n

15 Португал n

16 Словачка ng

17 Словенија n О
18 Холандија n

                                           
        208  Извор: Извештај Надзорног комитета за локалне и регионалне власти о локалном финансирању у Европи.  
               По Чапкова С., op. cit., стр. 408-409. 
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Ред.
број

НАЗИВ ЗЕМЉЕ Порез на некретнине Порез на лични приход Порез на промет Порез на пословне
активности

1 2 3 4 5 6

19 Финска n n ng

20 Француска n n

21 Чешка n n

22 Шведска n

23 Шпанија n n n

n
О

g

                             

                                                   Легенда за тумачење Табеле бр. 1

Обавезни порези
Необавезни порези
Општина је потпуно слободна да одреди пореску стопу

Пореску стопу одређује држава
Општина је слободна да одреди стопу у оквиру датог лимита који утврђује држава



У пракси земаља тржишне демократије може се наћи више облика пореских прихода на чији опис 

законског чињеничног стања локалне власти могу утицати. Међу њима се, по својим одликама и 

издашности издвајају порези на имовину (на непокретности). Употреба пореза на промет је, у 

већини случајева, сведена на коришћење облика који се односе на плаћање пореза на појединачна 

добра и услуге,209 односно увођење фискалитета који се утврђују на употребу добара или на 

давање дозволе за њихово коришћење или вршење одређених активности које се одређују од 

стране локалног нивоа власти.210 Порези на доходак грађана се користе у форми додатног 

локалног опорезивања.211 Oвај начин остваривања прихода локалних власти пружа извесне 

предности, које се огледају у томе да се његовом применом не нарушава јединство и 

хармоничност фискалног система, тј. унапред је утврђена скала у оквиру које се утврђује висина 

пореских стопа, извршено је јасно дефинисање пореске основице и појединачног пореског 

обвезника, као и, у том смислу, успостављање везе између висине његове пореске обавезе и 

способности да се порез плати. Додатно опорезивање се користи јер је ефикасно и јер се њиме 

снижавају високи трошкови «убирања» јавних прихода пошто се, и за централни и за локални 

ниво власти, користи јединствена пореска администрација.  

Локални порези на пословне активности су важни за одређени број земаља, а као маркантне 

примере његове примене можемо издвојити немачки и аустријски порез на пословање, 

француски порез на професионалне активности и мађарски локални порез на промет.212 Избор 

ових пореских облика изазива одређене недоумице. Њихово увођење се може негативно одразити 

на пословање, трговину, односно алокацију фактора производње на подручју дате државе. С 

друге стране, различит приступ опорезивању пружа могућност за компетитивност и утицај 

локалних власти на развијање бизниса. При увођењу ових пореских облика треба имати у виду: а) 

да њихова пореска основица треба да се разликује од основице пореза на добит корпорација; б) да 

се при њеном дефинисању, у случају постојања пословних јединица које се налазе под више 

различитих локалних пореских јурисдикција, треба лако и једноставно утврђивати; в) као и то да 

ће приходи, који се остварују по овом основу, флуктуирати у зависности од привредних кретања. 

Приликом пружања могућности да локалне власти могу употребљавати наведене пореске облике 

                                           
209 Као што смо у једној од претходних фуснота већ истакли, у Аустрији, на пример, локалне власти могу да уведу 
акцизе на алкохолна пића и сладолед.  
210 У Холандији, на пример, локалне власти имају право на увођење пореза за држање паса. Он се наплаћује 
приликом добијања дозволе за њихово држање. Jacobs A.G.A., «Local Government Finance in the Netherlands», VNG 
International/IPU, The Hague, 2003, стр. 19. Исто и у Пољској – видети у Swianiewicz P., «Систем финансирања 
локалне самоуправе у Пољској», у Левитас A., Петери Г., «Реформа система финансирања локалне самоуправе у 
Републици Србији», PALGO центар, Београд, 2004, стр. 180. 
211 Чапкова С., op. cit., стр. 410. Овде је, заправо, реч о примени система пореског преклапања, по коме централни 
ниво одређује и утврђује како пореске облике, тако и пореску основицу, а јединице локалног нивоа власти имају 
слободу да на тако утврђен порески облик и основицу самостално одреде висину пореске стопе. У литератури се, 
када је реч о вертикалној расподели прихода, поред већ изнетих система њихове расподеле између централног и 
локалног нивоа власти (систем властитих прихода, систем пореског преклапања и систем заједнице прихода), 
помињу и систем сепарације, систем заједнице прихода и мешовити систем, који представља комбинацију 
претходна два система. По овом приступу, коришћење система властитих прихода и система пореског преклапања би 
представљали облике система сепарације прихода, чија је главна интенција постојање извесног степена слободе, 
односно изворности при њиховом увођењу и раздвајање прихода нижих, у односу на приходе виших/вишег нивоа 
власти.  
212  Ibid., op. cit., стр. 412. 
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као посебне врсте изворних прихода из којих се финансирају њихови буџети, треба имати у виду 

неопходност постојања одређених мера које ће централне власти предузимати у правцу 

ублажавања негативних ефеката који се могу јавити због прекомерног утицаја одлука локалних 

власти на процес алокације ресурса на подручју земље. 

У већини развијених земаља савременог света, најзначајнији фискални облик изворног прихода 

локалног нивоа власти представља порез на имовину (на непокретности). Потврда о томе може се 

наћи у подацима који су дати у статистици јавних прихода земаља OECD-а.213 Пондерисани 

просек учешћа пореза на имовину у овој групи прихода локалног нивоа власти у групи земаља 

које имају федерално државно уређење, у 2000. години, износио је 48,8%.214 У унитарним 

државама, он је нешто нижи - 31,6%.215 Код њих се може приметити осцилирајућа тенденција 

учешћа датих прихода: у 1975. години, оно је износило 35,0%, у 1985. години 29,9%, а у 1998. 

години 32,5%.216 Занимљиво је упоредити појединачне примере одређених земаља. На пример, 

Велика Британија и Шведска имају различито моделована решења у којима је, на реципрочан 

начин, установљена улога и учешће ових прихода у финансирању локалне власти. Тако, у 

Великој Британији порез на имовину,217 а у Шведској порези на доходак грађана218 представљају 

искључиве облике фискалних прихода локалног нивоа власти.219 У Француској, порези на 

имовину учествују са 48,2%, док порези на доходак немају никакву улогу, тј. учешће у 

финансирању локалне власти. Локалним властима на Новом Зеланду порези на имовину чине 

90,3%, у Холандији 56,0%, Јужној Кореји 53,34%, Шпанији 37,3%, Јапану 30,9% укупних 

фискалних прихода које остварују.220 Међу федерално уређеним државама,221 високо учешће 

                                           
213 Видети Табеле број 136. и 138. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2001», OECD, Paris, 2002, 
стр. 222 и 224.  
214 У односу на просек из 1998. (43,7%), у 2000. години примећујемо раст овог учешћа у висини од 5,1%. Упоредити 
Табелу број 133. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-1999», OECD, Paris, 2000, стр. 204. и Табелу 
број 136. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2001», OECD, Paris, 2002, стр. 222. 
215 Видети Табелу број 138. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2001», OECD, Paris, 2002, стр. 224. 
216 Видети Табелу број 135. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-1999», OECD, Paris, 2000, стр. 206. 
217 Исто и у Републици Ирској. 
218 Занимљиво је упоредити однос учешћа прихода од пореза на имовину и пореза на доходак и добит у структури 
фискалних прихода локалних власти земаља OECD-а. Пондерисани просек њиховог учешћа у групи земаља са 
федералним државним уређењем, у 2000. години је износио: а) порез на имовину је учествовао са 48,8%, а б) порез 
на доходак и добит са 36,4% учешћа. У унитарним државама овај однос је био нешто другачији: веће учешће су 
имали приходи од пореза на доходак и добит – 38,0% (када је у питању учешће ове групе прихода, приметна је 
тенденција њиховог опадања: у 1985. години, оно је износило 47,0%), док су приходи од пореза на имовину 
учествовали са 31,6% (код ове групе прихода приметна је растућа тенденција њиховог учешћа: у 1985. години, оно је 
износило 29,9%). Видети Табеле број 136. и 138. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2001», OECD, 
Paris, 2002, стр. 222 и 224. У 1998. години, пондерисани просек њиховог учешћа у групи земаља са федералним 
државним уређењем је износио: а) порез на имовину са 43,7%, а б) порез на доходак и добит са 41,5% учешћа. У 
унитарним државама приходи од пореза на доходак и добит су учествовали са 40,8%, док приходи од пореза на 
имовину са 32,5% учешћа. Видети Табеле број 133. и 135. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-
1999», OECD, Paris, 2000, стр. 204 и 206. 
219 У Великој Британији учешће пореза на имовину у укупним фискалним приходима локалних власти у 2000. години 
износило је 99,8% (1975. и 1985. године оно је износило 100% дате групе прихода). У Шведској, порези на доходак 
чинили су 100% фискалних прихода локалних власти у 2000. години. Видети Табелу број 138. у: «Revenue Statistics 
of OECD Member Countries 1965-2001», OECD, Paris, 2002, стр. 224. 
220 Видети Табелу број 138. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2001», OECD, Paris, 2002, стр. 224. 
221 Видети Табелу број 136. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2001», OECD, Paris, 2002, стр. 222.  
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пореза на имовину нарочито је приметно у Аустралији – 100%, Канади  –  91,3%. Мексику - 

86,7% и Сједињеним Америчким Државама – 71,8%.222  

Од свих врста фискалних јавних прихода, порез на имовину (на непокретности) представља 

најпогоднији облик коме би требало дати статус властитог прихода јединица локалне самоуправе 

у једној земљи. По својим карактеристикама, ови порези се уклапају у већ изнете поставке којима 

се дефинишу одлике пореског облика који би се могао ставити под пореску јурисдикцију 

локалног нивоа власти.223 Поред тога што имају немобилну пореску основу и што приходи од 

овог пореза могу представљати стабилан, издашан и предвидив извор средстава њихових буџета, 

порези на имовину омогућују остваривање блиске везе између носилаца пореског оптерећења и 

користи од јавне услуге која се финансира из истог. Преко овог пореског облика, уколико је 

пореска основица правилно дефинисана, може се лако правити веза између трошкова пружања 

јавних услуга и вредности имовине која се опорезује. Због њене лаке уочљивости, може се 

упоређивати порески терет између различитих власника имовине и пропорционалности од 

користи коју уживају од коришћења јавних услуга које се обезбеђују из овог облика јавног 

прихода. Важно је истаћи и то да немобилност и уочљивост основице пореза на имовину смањује 

могућност појаве пореске евазије по том основу.  

Преко пореза на имовину, као својих изворних облика јавних прихода, носиоци власти на 

локалном нивоу могу водити својеврсну локалну пореску политику и на основу ње, «тржишту 

јединица локалних самоуправа» понудити «пакет јавних услуга» које врше. «Цена» и квалитет тог 

пакета могу бити мерило ефикасности и ефективности њиховог рада, али и инструмент у процесу 

вредновања одређених политичких опција на овом нивоу власти. Међутим, оно што може 

ограничити ефикасно вођење политике опорезивања преко овог пореског облика је то да не 

постоји јасно успостављена корелација између вредности његове пореске основице и прихода, 

односно висине дохотка пореских обвезника, као извора из којих би требало да се исплати 

пореска обавеза по овом основу. Неуспостављање ове корелације и неадекватно утврђивање 

пореске стопе може угрозити остварење фискалног начела избора пореског извора и довести до 

захватања реалне имовине пореских обвезника.224 То се негативно може одразити и на испуњење 

социјално-политичких начела општости и равномерности пореза, односно угрозити захтев за 

успостављањем што правичнијег система опорезовања у једној земљи. Међутим, ако се добро 

одмери висина пореског оптерећења са просечном економском снагом пореских обвезника, ове 

слабости се дају елиминисати. Штавише, то може представљати додатни разлог да за утврђивање 

                                           
222 Приметна је тенденција опадања учешћа овог прихода: у 1975. години, оно је износило 81,9%, у 1980. - 75,9%, у 
1990. – 74,5%, у 1997. – 73,4%, а у 1998. години, оно је износило 72,8%. Подаци су коришћени из Табеле број 164. у: 
«Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-1999», OECD, Paris, 2000, стр. 235.  
223  О порезу на имовину, његовој улози и непосредном начину примене у систему финансирању локалне самоуправе, 
може се више видети у Bland, Robert L., «A Revenue Guide for Local Government», ICMA, Washington, 1989, стр. 27-
51, као и у Aronson, J. Richard, Schwartz Eli, «Management Policies in Local Government Finance», ICMA,  Washington, 
1996,  стр. 201-226  
224  О овом начелу видети више у Поповић  Д.,  op. cit., стр. 285-287. 



 74

пореза на имовину буду надлежне локалне, а не централне власти, јер оне могу на много бољи 

начин избалансирати овај однос, тј. подаци и стање «на терену» су им доступнији, те постоји већа 

флексибилност у прилагођавању на промене истих.  

 

Основни смисао дефинисања извора прихода и издвајање властитих прихода, као посебног 

начина обезбеђења средстава за локални ниво власти је да се њиховим увођењем финансира 

вршење њиховог изворног делокруга послова. У теоријском смислу, тиме би требало да се 

направи спона између приходне и расходне стране њихових буџета из којих се финансира 

обављање локалних јавних послова, односно врши подмиривање потреба грађана које произлазе 

из заједничког живота на подручју дате локалне заједнице. При томе, треба имати у виду да је 

начин задовољавања потреба грађана и израз њихове политичке воље изражене на локалним 

изборима. Тиме се успоставља врло јака релација између економске и политичке одговорности 

локалне власти при вођењу локалне политике и коришћењу инструмената дискреционог 

фискалног права приликом остваривања властитих прихода њихових буџета. Ови инструменти се 

морају  пажљиво користити, јер се негативни ефекти нестручне, неодговорне и волунтаристичке 

имплементације истих могу јако неповољно одразити на живот грађана у локалној заједници. 

Поштовање принципа демократичности и изражене политичке одговорности у вођењу локалне 

пореске политике ствара основ за садржајнији и целисходнији однос између грађана и њихових 

представника у власти, као и квалитетније вођење јавних послова.  

Употребом инструмената локалних изворних прихода треба да се остваре како краткорочни, тако 

и дугорочни циљеви локалне заједнице. Они би требало да представљају важну полугу којом ће 

се спроводити локална политика. Преко њих се може извршити интернализовање одређених 

негативних екстерних ефеката, кориговати постојећа решења у урбанистичкој и комуналној 

политици, али и водити дугорочна, развојна политика локалне заједнице. Само из обриса ових 

могућности, дају се наслутити разноврсни потенцијали њиховог коришћења, тако да, имајући у 

виду све до сада изнето, постојање изворних прихода има вишеструки значај за остваривање 

права на локалну самоуправу и вођење свеобухватне политике унапређивања живота у локалној 

заједници. 
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3.2.    Изворни приходи јединица локалне самоуправе у Републици Србији  

          у основним теоријским моделима разврставања јавних прихода 

 

Изворне приходе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, који су разврстани по 

позитивно-правном приступу,225 можемо додатно раздвајати користећи и одређене теоријске 

моделе разврставања. У том погледу, ове приходе можемо посматрати, односно разврставати и по 

основу њихове деривативности, наменског карактера, редовности периода у којима се јављају, 

као и начина расподеле међу генерацијама пореских обвезника.226   

Посматрајући изворне приходе јединица локалне самоуправе у Републици Србији са аспекта 

њихове деривативности, можемо их поделити на две основне групе прихода, и то: а) 

деривативне и б) оригинарне облике изворних јавних прихода. Првој групи прихода припадају 

приходи које локалне власти остварују по основу, посебном одлуком уведених, односно 

утврђених: општинских административних такси, локалних комуналних такси, боравишне таксе, 

накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за уређивање грађевинског земљишта, 

накнаде за коришћење природног лековитог фактора,227 накнаде за заштиту и унапређивање 

животне средине, као и самодоприноса уведеног за територију јединице локалне самоуправе. 

Поред ових, чисто дажбинских прихода, у теоријској поставци, под деривативним приходима 

подразумевамо и недажбинске приходе који настају посредним наметањем од стране надлежног 

нивоа власти у земљи. Имајући то у виду, групи деривативних облика изворних прихода јединица 

локалне самоуправе у Републици Србији могу се придодати и приходи остварени по основу 

новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине 

општине, односно града, као и одузета имовинска корист у том поступку. У ширем смислу, овој 

групи би припадали и приходи који би настали из неког двостраног посла са јавноправним 

обележјима, као што је експропријација, на пример.228 

У групу оригинарних облика јавних прихода можемо сврстати следеће изворне приходе локалне 

самоуправе у Републици Србији: приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користи јединица локалне самоуправе и друга 

организација чији је оснивач јединица локалне самоуправе; приходи од продаје покретних ствари 

у државној својини које користи јединица локалне самоуправе, установа и друга организација 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе; приходи које својом делатношћу остваре 

општински органи, службе и организације; приходи од камата на средства јединице локалне 

                                           
225 Видети тачке «Основе фискалног уређења Републике Србије» и «Основе уређења система прихода јединица 
локалних самоуправа уРепублици Србији». 
226  Видети тачку «Класификовање локалних јавних прихода». 
227 Oбзиром да још увек није решено питање уређења елемената за утврђивање овог изворног прихода јединица 
локалне самоуправе у Србији, као и да током истраживања нисмо наишли на пример његовог коришћења у пракси, 
одустали смо од анализе датог фискалитета у овом раду. Он ће бити предмет истраживања у неком другом, будућем 
раду из ове области. 
228  По Поповић Д., op. cit., стр. 12-13. 
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самоуправе; приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи од 

других концесионих послова које јединица локалне самоуправе закључи у складу са законом.  

Имајући у виду одредбе Закона о јавном дугу,229 као посебан облик јавних прихода из кога се 

могу финансирати јединице локалне самоуправе у Републици Србији, можемо издвојити и јавне 

зајмове.230 Давањем права на јавно задуживање извршено је проширење инструмената у вођењу 

локалне политике у Републици Србији. Тиме је створена могућност за увођење нових тенденција 

у управљању јавним финансијама на локалном нивоу. Принцип редовности може изгубити на 

значају, а више нагласити динамички приступ и потреба за финансирањем, праћењем и развојем 

одређених пројеката, чије је трајање временски лимитирано. Задуживање може да се искористи 

као једна од покретачких сила и приход преко кога се могу направити бржи помаци у развоју 

локалних заједница и примени нових концепција њиховог управљања. Ако се на подручју 

локалне пореске јурисдикције зајмови употребе за улагање у дугорочне капиталне инвестиције, 

онда се, преко коришћења тог инструмента у вођењу локалне политике, може направити и 

равномернија расподела пореског оптерећења између генерација пореских обвезника који живе и 

раде на простору локалне заједнице и уживају корист од ефеката које пружају овако финансиране 

инвестиције.  

По својим карактеристикама, могу се издвојити и приходи од донација, као специфичан извор 

финансирања локалне самоуправе чије остваривање, пре свега, почива на мотивима донатора да 

преко бесповратно додељених средстава помогне локалну заједницу у вршењу одређених 

активности јавног карактера. 

Разврставање јавних прихода можемо извршити и по њиховом наменском карактеру. Имајући у 

виду теоријске поставке ове поделе,231 у дестиниране облике изворних јавних прихода јединица 

локалне самоуправе у Републици Србији можемо сврстати:  

- накнаду за коришћење грађевинског земљишта, 

- накнаду за уређивање  грађевинског земљишта, 

- накнаду за заштиту и унапређивање животне средине, 

- боравишна такса, 

- самодопринос уведен за територију општине. 

                                           
229 Видети члан 1. и 33-38. Законa о јавном дугу, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2005. О томе више у 
наставку рада. 
230 Јавни зајмови проистичу из посебних уговорних аранжмана са повериоцима који су, у већини случајева, субјекти 
приватног, грађанског права и који, имајући у виду праксу развијених земаља савременог света, не би требало да 
имају карактеристике класичног јавноправног односа те се на основу тога могу третирати као непринудни, 
нефискални и у оквиру њих посебно утврђени облик остваривања локалних јавних прихода. 
231 О томе је било више речи на претходним странама овога рада. Видети тачку «Класификовање локалних јавних 
прихода». 
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Ово су законом232 утврђени облици дестинираних јавних прихода. Приходима од накнаде за 

коришћење и уређивање грађевинског земљишта требало би да се финансирају послови којима се 

уређује и обезбеђује коришћење грађевинског земљишта. Накнадом за заштиту и унапређивање 

животне средине би требало да се финансирају активности јединице локалне самоуправе у вези 

са старањем о заштити животне средине, односно доношење програма коришћења и заштите 

природних вредности, као и програма заштите животне средине, односно локалних акционих и 

санационих планова, у складу са стратешким документима, интересима и специфичностима 

везаним за одређену локалну заједницу. У основи, боравишна такса служи за финансирање 

информативно-пропагандних активности, обезбеђивање туристичке сигнализације и рада 

туристичко-информативних центара на подручју на коме се уводи. Самодопринос је посебан 

облик дестинираног прихода којим је, по основу позитивног резултата референдума и доношења 

посебне одлуке скупштине јединице локалне самоуправе, унапред и директно утврђена намена 

трошења средстава која ће се остварити увођењем ове фискалне обавезе. Поред ових, и приходи 

од локалних комуналних такси, као и приходи остварени од концесионе накнаде за обављање 

комуналних делатности би се могли издвојити као приходи који имају карактер дестинираних 

средстава. Међутим, њихова употреба није законском нормом императивно прописана.233 Без 

обзира на то, а имајући у виду суштину њиховог постојања, они би требало да представљају 

приходе који служе за финансирање унапред утврђених намена локалне јавне потрошње. Тако, 

локалне комуналне таксе треба да буду извор прихода из којег ће се финансирати послови 

уређења и обезбеђења услова за одржавање и развој комуналних добара од општег интереса на 

подручју општине/града, док приходи остварени од концесионе накнаде за обављање комуналних 

делатности за финансирање капиталних улагања у комуналне делатности и развој 

инфраструктуре на територији дате јединице локалне самоуправе. У зависности од тога да ли је 

реч о донацијама опште или посебне намене, групи прихода који имају наменски карактер, могли 

би се придружити и приходи остварени по основу донација које имају унапред одређену 

употребу.234 Као што се може видети, дестинирани облици прихода су махом фискалног 

                                           
232 Видети Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/2004), Закон о планирању 
и изградњи (Службени гласник Републике Србије, бр. 47/03), Закон о локалној самоуправи, Закон о самодоприносу 
(Службени гласник Републике Србије, бр. 29/93) и Закон о турзму (Службени гласник Републике Србије, бр. 
45/2005). 
233 Доношењем Закона о локалној самоуправи (видети члан 128. овог Закона) укинут је Закон о комуналним таксама 
и накнадама (Службени гласник Републике Србије, бр. 11/92 до 25/2000), којим је била утврђена дестинираност 
комуналних такси. У Закону о локалној самоуправи није експлицитно наведена намена трошења средстава 
остварених по основу датих изворних прихода. Законом о концесијама (Службени гласник Републике Србије бр. 
55/2003), исто тако, није изричито прописано за које намене ова средства треба да се употребе. Наравно, ово се не 
односи на приходе од концесионе накнаде који се деле са Републиком. У члану 28. став 3. Закона о концесијама 
утврђено је да се средства која су остварена по овом основу морају усмерити за финансирање развоја и 
инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијем се подручју обавља концесиона делатност. О томе више у 
наставку рада. 
234 По правилу, донације које су током претходног периода пристизале у Републику Србију имале су унапред одређен 
наменски карактер. 
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карактера.235 Код њих је много јасније успостављена веза између одлика пореског облика, 

обвезника, основице и висине обавезе са наменом увођења, односно начином коришћења 

средстава остварених по том основу. Овде је много израженија и политичка веза која се 

успоставља између грађана и власти које су одговорне за увођење, као и начин располагања 

оствареним средствима по основу ових фискалних облика. Увођење фискалног намета у овом 

облику директно погађа економску снагу грађана, односно привредних субјеката, везује се за 

финансирање тачно одређених намена чији је ефекат уочљив, те се тиме сужава могућност 

политичког волунтаризма локалне власти. Ненаменска употреба и неекономичност, односно 

неефикасност у управљању овим средствама је лако уочљива и представља добар индикатор 

(не)квалитета рада локалне власти. Међутим, када су у питању нефискални облици јавних 

прихода политички карактер ове везе се у великој мери може релативизовати. Код њих се губи 

непосредна веза која је успостављена код фискалних облика и одговорност локалних власти се 

своди само на оцену и контролу начина располагања буџетским средствима. У овом случају, 

локалне власти имају потпуну слободу њихове употребе и усмеравања ка финансирању намена 

које нису унапред утврђене, те су тиме, у односу на принципе у трошењу наменских средстава 

фискалног карактера, стеге контроле знатно лабавије постављене, а одговорност не тако снажно 

изражена.  

 

 
3.3.    Фискални облици изворних прихода јединица локалне самоуправе у  
          Републици  Србији 

               

3.3.1. Општинске административне таксе 

 

Као што смо могли видети, у фискалном систему Републике Србије утврђене су следеће врсте 

такси:236 

− административне таксе,  

− судске таксе,  

− комуналне таксе,  

− регистрационе таксе и 

− боравишна такса.  

За локални ниво власти у Републици Србији релевантне су општинске административне таксе, 

комуналне таксе и боравишна такса.237 Административне таксе су таксе које се превасходно 

                                           
235 Међу ове приходе могли би сврстати и накнаду за коришћење природног лековитог фактора. Обзиром да овај 
фискалитет нема финансијски значај и да се ретко среће у пракси финансирања јединица локалне самоуправе у 
Републици Србији, нисмо му посветили посебну (дужну) пажњу у овом раду. Он ће бити предмет анализе у неком од 
будућих радова из ове области.   
236  Члан 11. ЗЈПЈР.  
237  О комуналним таксама и боравишној такси биће више речи у наставку рада. 
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плаћају за списе и радње у управним стварима које врше државни, односно органи територијалне 

аутономије и јединица локалне самоуправе, као и посебне организације у вршењу законом 

утврђених послова и јавних овлашћења. Таксени обвезник је физичко или правно лице поводом 

чијег се захтева поступак покреће, односно врше радње предвиђене таксеном тарифом. У 

принципу, таксена обавеза настаје у моменту подношења захтева којим се одређене радње, списи 

и поступци иницирају.238 

Општинска административна такса је редован, ненаменски приход буџета јединица локалних 

самоуправа у Републици Србији, који није од неког посебног значаја за њихово финансирање. 

Ради праћења остварења појединих облика изворних прихода, формирали смо одабрани узорак од 

10 општина,239 које су биране по критеријуму њихове географске распоређености на територији 

Републике Србије и различитости обележја која се огледају у броју становника, степену 

привредне развијености и финансијске снаге њихових буџета. Њих чине следеће општине:240 1) 

Сомбор (97.263 становника, просечна зарада по запосленом на територији општине у последњем 

кварталу 2004. године износила је 23.828 динара,241 обим извршеног буџета у 2002. години 

исказан по основу цена из 2003. године242 износио је 616.598.000 динара); 2) Инђија (49.609 

становника, просечна зарада по запосленом 22.272 динара, обим извршеног буџета у 2002. години 

438.089.000 динара); 3) Вршац (54.369 становника, просечна зарада по запосленом 27.135 динара, 

обим извршеног буџета у 2002. години 330.338.000 динара.); 4) Шабац (122.893 становника, 

просечна зарада по запосленом 23.045 динара, обим извршеног буџета у 2002. години 704.083.000 

динара); 5) Ваљево (96.701 становника, просечна зарада по запосленом 21.724 динара, обим 

извршеног буџета у 2002. години 594.880.000 динара); 6) Смедеревска Паланка (56.011 

становника, просечна зарада по запосленом 19.062 динара, обим извршеног буџета у 2002. години 

244.909.000 динара); 7) Јагодина (70.894 становника, просечна зарада по запосленом 21.293 

динара, обим извршеног буџета у 2002. години 468.075.000 динара); 8) Параћин (58.301 

становника, просечна зарада по запосленом 20.101 динара, обим извршеног буџета у 2002. години 

649.482.000 динара); 9) Куршумлија (23.590 становника, просечна зарада по запосленом 11.949 

динара, обим извршеног буџета у 2002. години 121.262.000 динара); 10) Бујановац (49.238 

становника, просечна зарада по запосленом 22.106 динара, обим извршеног буџета у 2002. години 

                                           
238  Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје: 

− за поднеске – у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник, када се записник састави; 
− за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање; 
− за управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 

Видети члан 5. Законa о административним таксама, Службени гласник Републике Србије, бр. 43/2003 и 51/2003. 
239 У намери да изведемо што валидније закључке у анализи која следи, овај узорак ћемо, по потреби, проширивати и 
примерима из других општина. 
240  Поређане су по географском распореду у правцу север – југ. 
241 Поређења ради, просечна зарада по запосленом у Србији за последњи квартал 2004. године износила је 22.965 
динара. Видети Податке о просечној заради по запосленом у периоду октобар-децембар 2004. године и Податке о 
просечним зарадама исплаћеним у четвртом кварталу 2004. године, по општинама, односно градовима у Републици 
Србији, Службени гласник Републике Србије, бр. 7/2005.  
242 Износ текућег - номиналног остварења буџета из 2002. године коригован са коефицијентом 1,141. (У овом 
коефицијенту је садржано повећање раста цена на мало из 2003., у односу на 2002. годину - 14,1%). 
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496.184.000 динара). У овом узорку општина, учешће општинских административних такси у 

укупним приходима њихових буџета у 2002. години било је изузетно ниско.243 Општине Сомбор, 

Вршац, Шабац, Параћин и Куршумлија нису имале посебно евидентиране приходе по овом 

основу. У Инђији и Ваљеву, они су чинили 0,57%, а у Јагодини 0,89% остварења буџета. У 

Смедеревској Паланци и Бујановцу њихово учешће је било нешто више и износило је 1,19%, 

односно 1,09%.244  

По основу одредби Закона о административним таксама, односно Тарифе за републичке 

административне таксе, јединице локалне самоуправе су овлашћене да прописују таксе за радње 

које изворно врши локални орган управе, а не за оне које су већ прописане поменутим законом, 

односно тарифом.245 Према томе, овлашћења су им сведена на то да их могу прописивати само за 

послове, списе и радње који су искључиво везани за обављање њихових локалних управних 

функција. Међутим, у реализацији овог права јављају се многи проблеми око одређивања за које 

радње, односно списе треба увести општинске административне таксе. Због различитог тумачења 

овог права, покретане су и иницијативе за оцену уставности и законитости појединих одлука 

јединица локалне самоуправе. По основу оцена Уставног суда Републике Србије, установљено је 

да одређене одлуке локалних власти нису у сагласности са законом, те се морају усагласити са 

истим. Да би се решио, односно предупредио настанак овог проблема, потребно је одредити 

конкретне списе и радње који могу бити предмет увођења административних такси на 

локалном нивоу, а да, при томе, немају комерцијални карактер, односно такву врсту користи која 

се пружа таксеном обвезнику. Они би требало да произлазе из послова, радњи, поступака, списа 

који су везани за обављање изворних делатности локалне самоуправе.246 Имајући то у виду, 

општинске административне таксе се могу увести: за управне списе и радње које спадају у област 

урбанизма и решења из области грађења објеката, а које су у надлежности јединица локалне 

                                           
243 Видети: члан 5. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Сомбор за 2002. годину, Службени лист општине 
Сомбор, бр. 1/2003; члан 5. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Вршац за 2002. годину, Службени лист 
општине Вршац, бр. 3/2003; члан 5. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Инђија за 2002. годину, Службени 
лист општина Срема, бр. 5/2003; члан 5. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Шабац за 2002. годину, 
Службени лист општине Шабац, бр. 6/2003; члан 4. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ваљево за 2002. 
годину, Службени гласник општине Ваљево, бр. 3/2003; члан 5. Одлуке о годишњем рачуну буџета општине 
Смедеревска Паланка за 2002. годину, Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка, бр. 5/2003; члан 5. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Јагодина за 2002. годину, Општински 
службени гласник, бр. 8/2003; члан 7. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Параћин за 2002. годину, 
Општински службени гласник, бр. 7/2003; члан 6. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Куршумлија за 2002. 
годину, Службени лист општине Куршумлија, бр. 5/2003; члан 3. Одлуке о годишњем рачуну буџета општине 
Бујановац за 2002. годину, Службени гласник Пчињског округа, бр. 5/2003. У даљем тексту нећемо више помињати 
изворе података који су везани за дати узорак општина. Када будемо истицали учешће појединих облика изворних 
прихода у остварењу њихових буџета за 2002. годину, подразумеваћемо да се ради о подацима који су узети из датих 
завршних рачуна за ту годину.  
244 Поред ових, можемо изнети и примере општине Бачка Топола и Алексинац. У Бачкој Тополи општинске 
административне таксе чиниле су 0,74%, а у Алексинцу 1,31% остварења буџета у 2002. години. Видети Одлуку о 
завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2002. годину, Службени лист општине Бачка Топола, бр. 1/2003 и 
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2002. годину, документ усвојен на седници Скупштине 
општине Алексинац која је одржана 24. априла 2003. године. 
245  Видети Одлуку Уставног суда Републике Србије ИУ бр. 440/2003, Службени гласник Републике Србије, бр. 54/04 
и Одлуку Уставног суда Републике Србије ИУ бр. 127/96, Службени гласник Републике Србије, бр. 8/97. 
246  Видети члан 18. Закона о локалној самоуправи. 
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самоуправе; за решења о изузимању од забране паркирања, одобрења паркирања, заузимања 

саобраћајних површина; за захтеве за издавање потврде о контроли возила за обављање ауто-

такси превоза; таксе на решења којима се издаје водопривредна сагласност и дозвола за сеоски 

водовод; за решења о накнади за промену намене пољопривредног земљишта; за управне списе и 

радње које спадају у област одржавања стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења; за 

управне списе и радње које спадају у област заштите животне средине; за акта и радње које су 

везане за заштиту културних добара од значаја за општину и сл. Поред тога, општинске 

административне таксе се могу уводити и за одређене активности које су везане за чин 

закључивања брака, као што је, на пример, одлазак матичара да венча младенце у месту где се 

обавља свадбено весеље и решења која настају због промене личног имена у матичној књизи.  

У јединицама локалне самоуправе у Републици Србији уочљива је пракса различитог нормирања 

истих радњи, списа и активности. Тако, на пример, у Ваљеву, оне су утврђене Одлуком о 

општинским административним таксама, а у Лозници, Одлуком о висини накнаде за услуге које 

врши Општинска управа.247 Поред њих, можемо поменути и пример Новог Бечеја и Куле.248 У 

Новом Бечеју,249 као и у Лозници, радње, списи и активности које очигледно треба да буду 

предмет одлуке о општинским административним таксама подведене су под окриље одлуке којом 

се уводе накнаде за услуге које врши општинска управа. У Кули,250 као и Ваљеву, исте те радње, 

списи и активности утврђене су одлуком о општинским административним таксама. Тако, 

издавање дозвола за постављање привремених објеката, решења о накнади за промену намене 

пољопривредног земљишта, захтеви за регистрацију и оверу редова вожње за градски и 

приградски саобраћај, захтеви за издавање предмета из архиве, на пример, у Лозници, Новом 

Бечеју и Бечеју предмет су одлуке којом се уводе накнаде за услуге које врши општинска управа, 

а у Ваљеву, Кули и Врбасу, одлуке о општинским административним таксама. Занимљив је 

пример и општине Бачки Петровац која у својој одлуци о општинским административним 

таксама уводи посебну тарифу за услуге попуњавања одређених образаца приликом подношења 

надлежном органу општинске управе.251 Можемо закључити да неке општине одређене 

                                           
247 Упоредити Одлуку о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа, Службени лист општине Лозница, 
бр. 6/94 до 7/2002 и Одлуку о општинским административним таксама општине Ваљево, Службени гласник општине 
Ваљево, бр. 4/2003. 
248 Упоредити Одлуку о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа, Службени лист општине Нови Бечеј, 
бр. 5/99 до 7/2003 и Одлуку о општинским административним таксама општине Кула, Службени лист општине Кула, 
бр. 6/2003. (У општини Нови Бечеј ови приходи су чинили 0,79%, а у Кули 0,96% остварења буџета у 2003. години. 
Видети члан 2. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Нови Бечеј за 2003. годину, Службени лист општине 
Нови Бечеј, бр. 1/2004 и члан 2. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Кула за 2003. годину, документ заведен 
под редним бројем: 01-400-13/2004, усвојен на седници Скупштине општине Кула која је одржана 3. јуна 2004. 
године). 
249 Исто и у Бечеју, као суседној општини опшптине Нови Бечеј. Видети Одлуку о висини накнаде за услуге које 
врши Општинска управа Бечеј, Службени лист општине Бечеј, бр. 2/95 до 3/2001.  
250 Исто и у Врбасу, као суседној општини опшптине Кула. Видети Одлуку о општинским административним 
таксама општине Врбас, Службени лист општине Врбас, бр. 7/2001 до 3/2003.  
251 Видети Одлуку о општинским административним таксама општине Бачки Петровац, Службени лист општине 
Бачки Петровац, бр. 5/2001, 2/2002 и 1/2004. (Ови приходи су чинили 0,65% остварења буџета у 2003. години. 
Видети члан 2. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бачки Петровац за 2003. годину, Службени лист општине 
Бачки Петровац, бр. 4/2004). 
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активности тумаче као оне по основу којих се могу остварити приходи из сопствене делатности, 

односно услуга које врше, док друге, исте активности подвргавају плаћању такси и придају им 

деривативни, а не оригинарни карактер. Очигледно је да узрок различитости у њиховом приступу 

лежи у неразумевању правог смисла и улоге таксе, природе њене везе са одређеном услугом, 

радњом, списом и активношћу коју, по основу закона, јавни орган врши, као и односа са 

таксеним обвезником, који је суштински базиран на јавноправним, а не на приватноправним 

елементима. Локалне власти у Републици Србији морају препознати ову разлику и одлуком о 

административним таксама разграничити активности које могу, а које не да буду предмет 

увођења такси. Оно што треба посебно истаћи је да локалне власти треба да буду опрезне при 

утврђивању њихове висине, јер превисоко одређеним таксама може да се изврши прекомерно 

преваљивање фискалних обавеза на становиштво и привредне субјекте. С друге стране, не треба 

водити ни политику ниских такси, јер се у појединим случајевима управо њиховом висином може 

утицати на понашање потенцијалних обвезника и тиме «санкционисати» њихови захтеви. На 

пример, захтев за излазак матичара и склапање брака ван општинских просторија може се 

подвргнути високој такси, јер то представља одређени луксуз и не може утицати на повреду 

права обвезника. Они имају алтернативу да, уз реално одређену таксу, могу склопити брак у 

просторијама општине. 

Законом о административним таксама утврђено је који се списи и радње изузимају од плаћања 

таксе. Такса се не плаћа за:252 списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 

списе и радње у поступку за повраћај више плаћених и неправилно наплаћених јавних прихода; 

списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним 

евиденцијама; пријаву за упис у матичне књиге; све врсте пријава и прилога за утврђивање јавних 

прихода; списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због 

елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и за списе 

и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобађања код плаћања 

јавних прихода; списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о 

деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; списе 

и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно 

преквалификацијом; списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе; списе и радње у 

поступку за сахрањивање; поднеске упућене органима за представке и притужбе; списе и радње у 

поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу; поднеске јавном 

тужилаштву; списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним 

уговором; молбом за помиловање и одлуке по тим молбама. Према члану 18. овог Закона, од 

такси су ослобођене и институције Србије и Црне Горе, органи, организације и установе 

Републике Србије, организације обавезног социјалног осигурања, Црвени крст Србије, као и 

                                           
252  Видети члан 19. Закона о административним таксама. 
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дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.253 Ове 

законске одредбе имају обавезујући карактер за јединице локалне самоуправе приликом 

нормирања општинских административних такси. 

  

3.3.2.  Локалне комуналне таксе 

 

Комуналне таксе представљају посебне облике фискалног оптерећења које локалне власти у 

Републици Србији уводе на име коришћења одређених права, предмета и услуга на својој 

територији. Ово право им је дато од стране централног нивоа власти тиме што је иницијално 

утврђено ЗЈПЈР-ом,254 а ближе уређено Законом о  локалној самоуправи.255 Доношењем Закона о 

локалној самоуправи у 2002. години256 укинут је Закон о комуналним таксама и накнадама257 

којим су, као што је раније наведено, поред боравишних такси, накнаде за коришћење 

комуналних добара од општег интереса258 ближе биле утврђене и локалне комуналне таксе. 

Уместо тога, основе за утврђивање законског описа пореског чињеничног стања ових облика 

јавних прихода дате су у члановима 79 - 86. Закона о локалној самоуправи, а доношењем посебне 

одлуке локални ниво власти у Републици Србији утврђује конкретне елементе локалних 

комуналних такси и тиме стиче правни основ за обезбеђење посебног извора финансирања 

њиховог буџета. 

Јединице локалне самоуправе могу уводити посебне локалне комуналне таксе за:259 

1. коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната и домаће радиности; 

2. држање средстава за игру («забавне игре»); 

3. приређивање музичког програма у угоститељским објектима; 

4. коришћење рекламних паноа; 

5. коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима; 

6. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге 

објекте привременог коришћења; 

7. коришћење обале у пословне и било које друге сврхе; 

                                           
253  Видети члан 18. Закона о административним таксама. 
254 Видети члан 11. став 1. тачка 3, члан 16. став 1. тачка 2. и члан 25. став 1. тачка 2. подтачка 1. ЗЈПЈР. 
255 Иако је чланом 16. став 2. ЗЈПЈР-а утврђено да се елементи система локалних јавних прихода уређују законом, 
када су у питању општинске административне таксе направљен је пропуст. Наиме, ни једним законским прописом 
нису утврђени појединачни елементи општинских административних такси. То је и основни разлог због кога су се 
јављале одређене дилеме у пракси, о чему је било више речи на претходним странама овога рада. 
256 Видети члан 128. Закона о локалној самоуправи. 
257 Службени гласник Републике Србије, бр. 11/92 до 25/2000. 
258 Овај облик јавних прихода више не постоји у фискалном систему Републике Србије. 
259 Видети члан 83. Закона о локалној самоуправи. 
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8. истицање фирме на пословном простору; 

9. истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима 

који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.); 

10. коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;  

11. држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на 

води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају; 

12. држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе 

организације које одржавају и обележавају пловне путеве; 

13. држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води; 

14. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина; 

15. држање кућних и егзотичних животиња; 

16. заузеће јавне површине грађевинским материјалом. 

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета или услуге за чије је коришћење 

прописано њено плаћање.260 Обавеза по овом основу настаје даном почетка, а престаје даном 

завршетка њиховог коришћења.261 У зависности од временског трајања коришћења права, 

предмета и услуга за које се уводе таксе, може се утврдити и начин утврђивања обавезе по том 

основу. У том смислу, могу се издвојити таксе које се утврђују у годишњем, односно у дневном 

износу.262 Имајући то у виду, законодавац је унапред утврдио које се таксе утврђују у годишњем, 

а које у дневном износу.263 У годишњем износу се утврђују следеће комуналне таксе: 

− за истицање фирме на пословном простору; 

− за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и 

сл.); 

− за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;  

− за држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на 

води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају; 

                                           
 
260 Видети члан 80. Закона о локалној самоуправи. 
261 Видети члан 81. Закона о локалној самоуправи. 
262 Занимљиво је приметити да је у члану 17. Закона о комуналним таксама и накнадама, поред њиховог утврђивања 
у дневном и годишњем износу, за велики број такси било предвиђено да се могу утврдити и сразмерно времену 
коришћења права, предмета и услуга за које се уводе. Ово решење је било установљено и старим Законом о локалној 
самоуправи из 1999. године. У том смислу, временско право на њихово одређивање је било шире одређено. 
Вероватно због тога што се јединица времена тог коришћења, у принципу, увек може свести на дневну меру, односно 
износ, законодавац је у Закону о локалној самоуправи из 2002. године утврдио ово, иначе ригидније, решење. 
Упоредити члан 83. став 2. Закона о локалној самоуправи, са чланом 58. старог Закона о локалној самоуправи и 
чланом 17. Закона о комуналним таксама и накнадама. 
263 Видети члан 83. став 2. Закона о локалној самоуправи. 
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− за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе 

организације које одржавају и обележавају пловне путеве; 

− за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води; 

− за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина, и 

− за држање кућних и егзотичних животиња. 

У дневном износу утврђују се следећи облици комуналних такси: 

− за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности: 

− за држање средстава за игру («забавне игре»); 

− за приређивање музичког програма у угоститељским објектима; 

− за коришћење рекламних паноа; 

− за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима; 

− за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења; 

− за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе, као и 

− за заузеће јавне површине грађевинским материјалом. 

Локалне комуналне таксе се, у принципу, плаћају у апсолутном новчаном износу, иако се могу 

пронаћи случајеви где се примењује пропорционална стопа.264 Саставни део акта којим се 

утврђују локалне комуналне таксе, а који је обично дат у облику посебне одлуке о увођењу 

локалних комуналних такси је таксена тарифа. Њоме се утврђују висина таксе, олакшице,265 

                                           
 
264 О томе се може више видети у Кијановић М., «Локални јавни приходи у систему јавних прихода Републике 
Србије», магистарски рад, Правни факултет у Београду, Београд 1998, стр 76. Занимљиво је поменути пример 
општине Врбас. Ова општина је у делу одлуке о локалним комуналним таксама (Тарифни број 5. – Комунална такса 
за држање/поседовање теретних, друмских, моторних и прикључних возила) увела својеврсну прогресивност у 
одређењу фискалног намета по том основу. Наиме, за теретна друмска и прикључна возила прописана је основна и 
допунска такса, која се увећава у зависности од њихове тонаже. Тако, на пример, за теретна друмска возила до 3 тоне 
носивости, такса је утврђена у износу од 250 динара за сваку тону носивости. За возила од 3 до 8 тона носивости, 
основна такса износи 600 динара. Међутим, обвезници су дужни да плате додатних 220 динара за сваку тону која 
прелази доњи ниво утврђене тонаже од 3 тоне. За возила од 8 до 10 тона носивости основна такса је 1300 динара, а 
додатна 250 динара по свакој тони која прелази доњи ниво утврђене тонаже од 8 тона. За возила преко 10 тона 
носивости, основна такса је утврђена на 1700 динара. Додатна такса по свакој тони преко 10 тона носивости износи 
300 динара. За аутобусе и комби-бусеве висина таксе се утврђује по регистрованом седишту (100 динара по 
седишту). Видети Одлуку о локалним комуналним таксама, Службени лист општине Врбас, бр. 7/2001. 
265 Олакшице су један од јако битних елемената, којима се може водити фискална, али и други видови политике на 
локалном нивоу власти. Њима се могу истицати, односно подстицати конкурентне предности јединица локалне 
самоуправе, као и штитити, развијати, али и санкционисати поједини модели понашања у свакодневном животу 
грађана и привредних субјеката на подручју њихове јурисдикције. Оне могу послужити и као инструмент помоћу 
кога се може вршити прерасподела фискалног оптерећења између одређених група пореских обвезника унутар 
локалне заједнице. Као пример за то, можемо навести олакшице које су, у облику пореског кредита, утврђене 
таксеном тарифом датом уз Одлуку о локалним комуналним таксама за територију града Београда (Видети Одлуку о  
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рокови и начин плаћања, као и казнене одредбе које су везане за прекршаје који настају приликом 

њеног спровођења у пракси. Иначе, треба имати у виду да се локалне комуналне таксе не плаћају 

за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и организација, органа и 

организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.266 

Јединице локалне самоуправе могу ове облике фискалних јавних прихода утврђивати у 

различитим висинама, зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних 

карактеристика објеката, као и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе 

објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.267 Ово законско решење се битно 

разликује од ранијег, када је једини критеријум по основу кога се могло вршити прописивање 

различите висине комуналне таксе унутар територије дате јединце локалне самоуправе био 

критеријум локације.268 Међутим, иако нису имале законска овлашћења, локалне власти су, поред 

овог, узимале и друге критеријуме. Ово се посебно односи на таксу која се уводила за истицање 

фирме на пословном простору. Наиме, јединице локалне самоуправе су, поред критеријума 

локације, користиле и додатне критеријуме, као што су врста делатности, организациони облик 

пословања, врста објеката, остварени промет, број запослених, место седишта привредних 

                                                                                                                                                   
 
локалним комуналним таксама за територију града Београда, Службени лист града Београда бр. 31/93 до 11/96). Оне 
су утврђене на следећи начин: 

− средњим правним лицима такса се умањује за 20%, а малим правним лицима за 40%; 
− правним лицима из области индустрије и рударства, пољопривреде и рибарства, грађевинарства, трговине и 

угоститељства, као и правним лицима из области занатсва и личних услуга такса се умањује за 40%; 
− предузећима која редовно снабдевају град пољопривредно-прехрамбеним производима и извршавају обавезе 

из биланса потреба за основним прехрамбеним и другим производима за широку потрошњу такса се умањује 
за 60%; 

− предузетницима (радњама) такса се умањује за 80%; 
− правним лицима која се налазе на сеоским подручјима градских општина такса се умањује за 40%; 
− финансијским организацијама које учествују у санацији и консолидацији јавних комуналних предузећа такса 

се умањује у складу са одлуком Извршног одбора Скупштине града. 
Различитом висином фискалног оптерећења по основу овог облика јавног прихода, извршена је прерасподела 
пореског намета између економско јачих и слабијих, односно пореских обвезника чије су активности и рад од већег, 
односно мањег значаја за живот, односно нормално функционисање датог ентитета локалне самоуправе у оквиру 
чије пореске јурисдикције се налазе. 
Поред овог, можемо поменути пример олакшица које су утврђене у општини Кула. Тако, за плаћање комуналне таксе 
на фирму утврђене су следеће олакшице: 

1. Правним лицима са статусом: 
− средњег предузећа, такса се умањује за 35%, 
− малог предузећа, такса се умањује за 35%. 

2. Правним лицима којима је као основна делатност регистрована трговина на мало прехрамбеним 
производима, ауто-транспорт, узгој стоке и гајење усева и засада, прерада дрвета и текстила, производња 
опреме и уређаја за пољопривреду утврђује се додатно смањење таксе за 35%. 

3. Самосталне радње са статусом физичког лица и слободне професије за истицање фирме или назива на 
пословним просторијама, плаћају умањену таксу за 80%. 

4. Свим правним и физичким лицима која у 2004. години, као основну делатност региструју неку од 
производних делатности, ауто-транспорт или услужно занатство, такса се умањује за 50%. 

5. Уколико се делатност обавља у киосцима или на тезгама, такса се умањује за 90%. 
Видети Одлуку о комуналним таксама, Службени лист општине Кула, бр. 1/92 до 9/2003. Сличан пример налазимо и 
у општинима Врбас (суседна општина) и Ваљево. Видети Одлуку о локалним комуналним таксама, Службени лист 
општине Врбас, бр. 7/2001 и Одлуку о локалним комуналним таксама општине Ваљево, Службени гласник општине 
Ваљево, бр. 2/2002 и 4/2003. 
266 Видети члан 82. Закона о локалној самоуправи. 
267 Видети члан 85. Закона о локалној самоуправи. 
268 Видети члан 16. Закона о комуналним таксама и накнадама и члан 57. старог Закона о локалној самоуправи.  
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субјеката и др., што је било у директној супротности са одредбама горе поменутих закона. Ово је 

резултирало одлукама о локалним комуналним таксама које су садржале одредбе противне 

закону, те је у оквиру судске праксе, тј. од стране Уставног суда Републике Србије, у том 

сегменту, забележено бројно обарање истих. Овакво тумачење и утврђивање комуналних такси 

изазвало је бројне недоумице и проблеме који су се јављали како на страни локалних власти, тако 

и на страни таксених обвезника. Одредбе Закона о локалној самоуправи из 2002. године су их 

отклониле тиме што су се ускладиле са праксом из претходног периода, односно иницијативом 

јединица локалне самоуправе да се, поред критеријума «зонирања», у Закон уграде и додатни 

критеријуми. Међутим, за разлику од осталих, техничко употребне карактеристике објеката су 

критеријум који није био посебно коришћен у пракси правног уређења ове области.269 То је 

разумљиво, јер га је у нормативно-техничком смислу релативно тешко утврдити. Поред овог, 

врло значајан разлог за отежану примену датог критеријума лежи у чињеници да би се, услед 

наслеђених и спорих промена у техничко употребним карактеристикама и стандардима објеката, 

који треба да буду предмет увођења такси од стране локалних власти у Републици Србији, 

утврдио јако мали број параметара различитости помоћу којих би се могла извршити 

диверсификација обвезника по том основу. Овим би основица такси била неприродно сужена, а 

ефекти расподеле фискалног оптерећења на неадекватан начин расподељени између обвезника на 

подручју локалне заједнице. У овој фази развитка земље, важно је имати у виду и то да би се 

употребом датог критеријума могло извршити и својеврсно «кажњавање» привредних субјеката 

због намере да капиталним улагањима побољшају употребне-техничке карактеристике и 

стандард пословних објеката у којима обављају привредну делатност.  

Тумачењем одредби којима се утврђују локалне комуналне таксе, може се довести у питање сâм 

карактер и одлике ових фискалитета, јер би се, у теоријском смислу, тешко могли уклопити у 

основна таксена начела.270 Подсећања ради, таксе би требало да се утврђују:  

− генерално, а не за сваки случај посебно,  

− тарифа треба да буде иста за сваког обвезника, без обзира на његову економску снагу,  

− а тарифни број не би требало да буде раздељен на пуно ситнијих, појединачних ставки.  

Имајући у виду одлике њихових појединачних облика, локалне комуналне таксе можемо 

поделити на оне које по својим карактеристикама, заправо, представљају:  

                                           
 
269 На пример, у одлукама о локалним комуналним таксама у општинима Кула, Врбас, Нови Бечеј, Бечеј, Лозница и 
Ваљево можемо видети да су коришћени критеријуми локације и врсте делатности (у Бечеју је узет и критеријум 
број запослених, који се односи само на предузећа из области робног промета – утврђене су две скале такси за ова 
предузећа: ниже таксе за она која имају до 50 и више за она са преко 50 запослених радника), а површина и техничке 
употребне карактеристике објеката нису нашле примену у пракси. Видети: Одлуку о комуналним таксама, Службени 
лист општине Кула, бр. 1/92 до 9/2003; Одлуку о локалним комуналним таксама, Службени лист општине Врбас, бр. 
7/2001 до 3/2003; Одлуку о локалним комуналним таксама, Службени лист општине Нови Бечеј, бр. 4/2001 и 9/2004; 
Одлуку о локалним комуналним таксама, Службени лист општине Бечеј, бр. 3/2001; Одлуку о локалним комуналним 
таксама на територији општине Лозница, Службени лист општине Лозница, бр. 7/1997 и 3/2003; Одлуку о локалним 
комуналним таксама општине Ваљево, Службени гласник општине Ваљево, бр. 2/2002 и 4/2003.  
270 Видети у Поповић Д., op. cit., стр. 871. 
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       а)   порезе на пословне активности, и то: на обављање пословних активности en général или 

             на обављање само одређених облика пословних активности; 

       б)   порезе на поседовање појединачних облика имовине; 

       в)   накнаде за коришћење јавних површина. 

Првој групи припада локална комунална такса на истицање фирме271 на пословном простору која 

представља директно опорезовање пословних активности, без обзира на врсту делатности која се 

обавља. Поред ње, у ову групу можемо сврстати и локалне комуналне таксе на име држања 

средстава за игру и приређивања музичког програма у угоститељским објектима које 

представљају вид опорезивања појединачних, унапред утврђених пословних делатности 

привредних субјеката што их обављају.  

Другој групи недвосмислено припадају локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, чије увођење представља посебан 

вид опорезивања који погађа економску снагу оне групе обвезника која поседује дате облике 

покретне имовине. У ширем тумачењу, овој групи се могу придодати и локалне комуналне таксе 

за држање кућних и егзотичних животиња које представљају опорезивање обвезника који би 

требало да имају нешто више изражену економску снагу.  

Идентификовање ових облика локалних комуналних такси као пореза у ужем смислу,272 садржано 

је у поставци да њихово плаћање није директно повезано са коришћењем јавног добра или 

чињењем конкретног облика јавне услуге, већ је основ дат само пуким заснивањем пословне 

активности, односно обављањем одређене делатности, с једне, или, пак, само поседовањем 

одређеног добра које је предмет таксирања, с друге  стране.  

Трећој групи припадају сви преостали појединачни облици локалних комуналних такси.273 Оне се 

могу увести само у случају фактичког коришћења јавног добра оличеног у виду «заузећа» јавне 

површине од стране обвезника. Овом карактеристиком «приближавају» се одликама такси у 

ужем смислу.274 Међутим, ни у овом случају не постоји довољно чврсто успостављена 

корелациона веза између «иницијатора» и «даваоца» конкретног облика јавне услуге која би их 

могла сврстати у наведену врсту јавних прихода. Због тога смо преостале облике локалних 

комуналних такси идентификовали као накнаде275 које се уводе на име коришћења јавне 

површине на подручју локалне заједнице. 

                                           
271 Фирма је, у смислу Закона о локалној самоуправи, сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно 
или физичко лице обавља одређену делатност. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми 
истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. Законом је предвиђено да се за ова такса плаћа и за сваку 
фирму истакнуту ван пословног објекта, међутим, то се ретко примењује у пракси. У великом броју јединица 
локалне самоуправе у Републици Србији, локална комунална такса на истицање фирме се наплаћује за правно -
економски ентитет који је регистрован да обавља пословну активност, а не за пословне објекте у којима се она 
фактички врши, а на којима је истакнута фирма правно-економског ентитета чији су саставни део. Видети члан 84. 
Закона о локалној самоуправи. 
272  По Поповић Д., op. cit., стр. 24 и 25. 
273  Видети члан 83. Закона о локалној самоуправи. 
274  По Поповић Д., op. cit., стр. 24 и 25. 
275  О накнадама више у наставку рада. Видети тачку «Накнада за уређивање грађевинског земљишта». 
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Локалну комуналну таксу чини погодним обликом локалног прихода чињеница да се њоме ипак 

може успоставити довољно јака веза између обвезника, с једне, и корисника јавне услуге која се 

финансира из овог облика јавног прихода, с друге стране. Она се успоставља преко утврђивања 

конкретних облика увођења такси на име коришћења права, предмета и услуга које имају 

превасходно локални карактер276 и намене финансирања, односно употребе средстава 

остварених по том основу. Наиме, иако законодавац није утврдио обавезу, средства остварена по 

основу овог облика јавног прихода требало би да имају наменски карактер употребе. У том 

смислу, треба их усмерити на одржавање, уређење и развој одређених комуналних делатности и 

постизање вишег стандарда у овој области, али и за финансирање урбанистичко-грађевинских 

активности које се обављају из оквира надлежности локалне самоуправе у области уређења и 

опремања грађевинског земљишта. Строго наменски карактер локалних комуналних такси 

требало би да се одрази на успостављање чвршће везе на релацији између корисности и 

економске снаге која се црпи од таксених обвезника по овом основу.  

Локалне комуналне таксе представљају много значајнији извор финансирања локалне самоуправе 

у Републици Србији него општинске административне таксе. У одабраном узорку општина којег 

користимо у финансијској анализи остварења појединачних облика изворних прихода, учешће 

локалних комуналних такси у укупним приходима њихових буџета у 2002. години, кретало се на 

следећи начин: у општини Ваљево, ово учешће је износило 6,68%; у Вршцу 5,21%, Шапцу 5,13%, 

Куршумлији 5,02%, Сомбору 4,49% и Бујановцу 4,35% укупно остварених прихода у тој години; 

у Параћину, ово учешће је било нешто ниже и износило је 3,07%; у Инђији 2,59%, Јагодини 

2,41% и Смедеревској Паланци 2,10% остварења буџета посматране године. У прилог горњој 

тврдњи, износимо примере и из других општина. У том смислу, можемо посматрати остварења 

буџета следећих општина:277 Кула, Бачки Петровац, Косјерић, Пожаревац, Ражањ, Алексинац, 

Прешево и Врњачка Бања.278 Највеће учешће прихода од локалних комуналнх такси бележимо у 

општини Кула – 9,29%. У Врњачкој Бањи и Алексинцу учешће ових прихода чини 6,92%, 

односно 6,74% њиховог буџета. У Ражњу, оно износи 5,84%, Прешеву 5,38%, а у Косјерићу 

4,28%. Нешто ниже учешће прихода од локалних комуналних такси бележимо у Бачком 

                                           
276  Осим локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. 
277 Видети: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Кула за 2003. годину, документ заведен под редним бројем: 
01-400-13/2004, усвојен на седници Скупштине општине Кула која је одржана 3. јуна 2004. године; Одлуку о 
завршном рачуну буџета општине Бачки Петровац за 2003. годину, Службени лист општине Бачки Петровац, бр. 
4/2004; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Косјерић за 2002. годину, Службени лист општине Косјерић, бр. 
20/2003; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Пожаревац за 2002. годину, Службени гласник општине 
Пожаревац, бр. 1/2003; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2002. годину, Службени лист општине 
Ражањ, бр. 4/2003; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2002. годину, документ усвојен на 
седници Скупштине општине Алексинац која је одржана 24. априла 2003. године; Одлуку о усвајању завршног 
рачуна буџета општине Прешево за 2002. годину, Службени гласник Пчињског округа, бр. 7/2003; Одлуку о 
завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2003. годину, документ усвојен на седници Скупштине општине 
Врњачка Бања која је одржана 5. јула 2004. године.  
278 Занимљиво је приметити да се у општини Врњачка Бања, као и Бечеју, приликом утврђивања комуналних такси за 
истицање фирме на пословном простору, поред критеријума локације и врсте делатности, као додатни критеријум 
користи број запослених радника у предузећу. Видети Тарифни број 8. Одлуке о локалним комуналним таксама, 
Службени лист општине Краљево, бр. 13/2002.  
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Петровцу и Пожаревцу - у Бачком Петровцу оно износи 3,90%, а у Пожаревцу 3,74% остварења 

буџета. 

Поред тога што могу представљати значајан извор финансирања, локалне комуналне таксе се 

могу користити као једна од значајних полуга у вођењу различитих видова политика на локалном 

нивоу власти. Утврђивањем различитих елемената локалних комуналних такси, посебно висином 

таксе и казненим одредбама, може се вршити зонирање и, у том смислу, утицати на процес 

територијалног алоцирања одређених, пре свега, привредних, али и непривредних делатности, 

односно активности које се обављају на простору локалне заједнице. Сем тога, преко њих се 

може вршити и управљање над временским трајањем коришћења права, предмета и услуга на 

које се уводе таксе, као и фреквенцијом учесталости и начином њихове употребе. Њима се може 

регулисати и појава, односно отклањање негативних екстерних ефеката.279 Међутим, политиком 

увођења комуналних такси јединице локалне самоуправе врше додатно фискално оптерећење 

пореских обвезника. Имајући то у виду, треба бити јако опрезан при управљању овим обликом 

локалног јавног прихода. Приликом његовог установљења треба уградити систем који ће 

обезбедити континуирано праћење односа између жељених и постигнутих ефеката, као и 

могућност за правовремено отклањање уочених недостатака у процесу спровођења одлуке о 

локалним комуналним таксама дате јединице локалне самоуправе.  

 

3.3.3. Боравишна такса 

 

Боравишна такса је посебан облик јавног прихода чији је обвезник физичко лице које користи 

услугу смештаја у туристичком објекту,280 који се налази у месту изван његовог пребивалишта.281 

Она је посебним актом органа локалног нивоа власти унапред утврђена обавеза за свако лице које 

се нађе у тако прописаној ситуацији. Ово обележје даје јој фискални карактер. Када у анализу 

узмемо елементе по основу којих се одређује да ли код ове дажбине постоји специјална 

противуслуга од стране органа локалне власти који је уводи, тешко можемо извести закључак да 

боравишна такса припада групи такси у ужем смислу. Она пре припада групи пореза на 

употребу добара, него групи чије је обележје постојање одређеног вида противуслуге. Међутим, 

шире гледано, уколико се има у виду да се због својих обележја туристичка места могу сврстати 

под категорију природног, али и културног, односно друштвеног богатства, те се због тога могу 

третирати као добро од општег интереса, боравишна такса, заправо, представља одређену 

«цену» коју корисник таквог добра плаћа. У том смислу, боравишна такса се може сврстати пре у 

                                           
279 О екстерним ефектима је било више речи на почетку рада. Видети тачку «Политички и економски значај 
децентрализације власти». 
280 По правилу, туристичким објектима се сматрају сви објекти у којима се, по унапред утврђеним критеријумима и 
условима, пружају услуге смештаја. У њих спадају хотели, мотели, пансиони, туристичка насеља, кампови, 
одмаралишта, лечилишта, собе за издавање и сл. (Јединице локалне самоуправе у Републици Србији су у обавези да 
изврше категоризацију тих објеката). 
281  Поповић Д., op. cit., стр. 876. 
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групу накнада, но такси као посебне врсте јавних прихода.282 Оно што треба истаћи и што је 

нетипично за остале облике фискалних изворних прихода локалних власти у Републици Србији је 

то да боравишну таксу плаћају обвезници који не живе на њеној територији. Зато, одређење њене 

висине треба да буде примерено квалитету понуде добра од општег интереса које нуди дата 

локална заједница и због којег се уводи овај фискалитет, али, исто тако, мора бити и у сразмери 

са просечним периодом боравка посетилаца у туристичким објектима који се налазе на њеном 

подручју. У зависности од тога, преко боравишне таксе се може успоставити веза са карактером 

специјалне противуслуге између даваоца и корисника исте. Њена висина не би требало да буде 

превисоко одређена, јер би се тиме изгубила обележја quid pro quo релације, па би тиме постала 

јавни приход са карактером пореза у ужем смислу. 

Ако посматрамо начин на који се исказује њена пореска основица, боравишна такса, по правилу, 

припада групи специфичних пореза.283 Њена основица је утврђена тако што се плаћа по сваком 

дану боравка обвезника исте.284 Обично је дата у виду посебно утврђене таксене тарифе која 

зависи од различитих одлика, садржаја и намере да се «опорезује» одређени вид боравка у 

туристичком објекту. Овакав начин утврђивања таксене обавезе поседује недостатке који 

произлазе из одлика специфичних пореза, а то се поготово односи на неефикасност тарифирања 

у инфлаторним условима.285  

У техничком  смислу, када је у питању непосредна наплата боравишне таксе, треба имати у виду 

да је платац одвојен од обвезника по овом основу. Наиме, субјект који пружа услугу смештаја је 

дужан да исту обрачуна и уплати на одговарајући уплатни рачун, без обзира што је лице које је ту 

услугу користило њен фактички обвезник. Уколико је не наплати од непосредног корисника 

услуге, сам ће морати сносити терет ове фискалне обавезе. У овом односу физичко лице које 

користи услугу смештаја је у позицији пореског дестинатара, јер кроз цену туристичке услуге 

заправо сноси порески терет који је овим фискалитетом уведен. 

                                           
282  По Ibid., стр. 21-22. 
283 По Ibid., стр. 54. 
284 Видети одлуке о боравишној такси у општинама Врњачка Бања, Рашка, Чајетина, Косјерић, Ваљево и Крупањ. На 
пример, у одлуци општине Косјерић утврђено је да се боравишна такса плаћа по сваком дану боравка у 
угоститељском, односно другом објекту у складу са одлуком, тако што су одређене посебне тарифе у зависности од 
врсте објеката у којима се пружа туристичка услуга: а) за боравак у туристичко-угоститељским објектима; б) за 
боравак у објектима која издају физичка лица; в) за боравак у осталим објектима. У Ваљеву, тарифа је 
издиференцирана по зонама у којима се пружају туристичке услуге: а) за боравак у туристичким објектима града 
Ваљева; б) за боравак у туристичким објектима на Дивчибарама; в) за боравак у туристичким објектима по 
насељеним местима општине Ваљево. Исто решење налазимо и у Рашкој и Чајетини. На пример, у Рашкој, подела је 
направљена за боравак у туристичким објектима на Копаонику, затим у Јошаничкој Бањи и Рашкој, односно за 
боравак у туристичким објектима који се налазе у осталим насељеним местима на подручју општине. Видети: члан 3. 
Одлуке о боравишној такси општине Врњачка Бања, Службени лист општине Краљево, бр. 8/2002; члан 3. и 14. 
Одлуке о боравишној такси општине Рашка, Службени гласник општине Рашка, бр. 8/2004; члан 3. Одлуке о 
боравишној такси општине Чајетина, Општински службени гласник, бр. 6/2004; члан 3-5. Одлуке о плаћању 
боравишне таксе општине Косјерић, Службени лист општине Косјерић, бр. 31/2004; члан 3. и 5. Одлуке о 
боравишној такси општине Ваљево, Службени гласник општине Ваљево, бр. 2/2002 и 4/2003; члан 3. Одлуке о 
боравишној такси на територији општине Крупањ, Службени лист општине Крупањ, бр. 1/2003. 
285 Више томе у Поповић Д., op. cit., стр. 54-55. 
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Билансни ефекат боравишне таксе је у директној зависности од обележја и развијености 

туристичке понуде подручја на коме се уводи. Јединице локалне самоуправе које, на пример, на 

својој територији имају природна лечилишта или атрактивне, лако доступне и посећене 

културно-историјске знаменитости, односно које су добро котиране на тржишту туристичких 

услуга, могу очекивати релативно значајан прилив средстава по овом основу. У зависности од 

тога шта се и када нуди, треба очекивати и појаву сезонског карактера у њиховом остваривању. 

На основу ових прихода може се финансирати даљи развој и побољшање квалитета туристичке 

понуде дате локалне заједнице. Ово улагање ће повратно утицати на повећање фискалног значаја 

боравишне таксе.  

Као пример тврдње да боравишна такса може представљати значајан приход јединица локалне 

самоуправе које су добро позициониране на тржишту туристичких услуга, можемо узети њено 

учешће у остварењу буџета општина Врњачка Бања, Соко Бања, Рашка и Чајетина.286  Приходи 

по овом основу су у Чајетини чинили 8,43%, у Рашкој 5,75%, Соко Бањи 5,37%, а у Врњачкој 

Бањи 5,37% остварења буџета у 2003. години. С друге стране, у одабраном узорку 10 општина 

које немају атрибут «туристичких», боравишна такса чини занемарљив извор њиховог 

финансирања. Тако, у Инђији, Смедеревској Паланци, Јагодини и Куршумлији нисмо забележили 

приходе по овом основу у 2002. години. У Ваљеву, они су чинили 0,12%, у Вршцу 0,08%, 

Сомбору 0,07%, Бујановцу 0,03%, Шапцу 0,02%, а у Параћину 0,01% остварења буџета. Када 

извршимо упоређење учешћа прихода од боравишних такси у буџетима развијених 

«туристичких» општина, са посматраним учешћем прихода од локалних комуналних такси,287 

можемо приметити да се крећу у приближним границама остварења. С друге стране, учешће 

локалних комуналних такси доминира над остварењем боравишних такси у буџетима општина 

које немају развијену туристичку понуду на свом подручју.288 На пример, високо учешће прихода 

од локалних комуналних такси забележили смо у општини Кула – 9,29%. У истом периоду, 

приходи од боравишне таксе су чинили свега 0,04% остварења њиховог буџета. У Алексинцу, где 

су приходи од локалне комуналне таксе чинили 6,74% остварења буџета у 2002. години, приходи 

                                           
286 Видети: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2003. годину, документ усвојен на седници 
Скупштине општине Врњачка Бања која је одржана 5. јула 2004. године; Одлуку о завршном рачуну буџета општине 
Соко Бања за 2003. годину, Службени лист општина Борског и Зајечарског округа, бр. 6/2004; Одлуку о завршном 
рачуну буџета општине Рашка за 2003. годину, Службени гласник општине Рашка, бр. 64/2004; Одлуку о завршном 
рачуну буџета општине Чајетина за 2003. годину, документ заведен под редним бројем: 400-38/04-01, Служба за 
скупштинске послове општине Чајетина.  
287 Локалне комуналне таксе представљају најиздашније изворне приходе јединица локалне самоуправе у Републици 
Србији. О томе више у наставку рада. 
288 Видети: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Кула за 2003. годину, документ заведен под редним бројем: 
01-400-13/2004, усвојен на седници Скупштине општине Кула која је одржана 3. јуна 2004. године; Одлуку о 
завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2002. годину, документ усвојен на седници Скупштине општине 
Алексинац која је одржана 24. априла 2003. године; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бачки Петровац за 
2003. годину, Службени лист општине Бачки Петровац, бр. 4/2004; Одлуку о завршном рачуну буџета општине 
Пожаревац за 2002. годину, Службени гласник општине Пожаревац, бр. 1/2003; Одлуку о завршном рачуну буџета 
општине Ражањ за 2002. годину, Службени лист општине Ражањ, бр. 4/2003; Одлуку о усвајању завршног рачуна 
буџета општине Прешево за 2002. годину, Службени гласник Пчињског округа, бр. 7/2003; Одлуку о завршном 
рачуну буџета општине Косјерић за 2003. годину, Службени лист општине Косјерић, бр. 27/2004.  
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од боравишне таксе су учествовали са свега 0,02%. У Бачком Петровцу, Пожаревцу, Ражњу и 

Прешеву нисмо забележили евидентиране приходе по овом основу. У Косјерићу, приходи од 

боравишне таксе у 2003. години, чинили су 0,17% остварења буџета. Ови показатељи указују на 

то да приходи од боравишне таксе чине значајан извор финансирања само оних општина које 

имају изузетно развијену туристичку понуду на свом подручју.  

Боравишна такса је новоуведени изворни облик прихода локалне самоуправе у Србији. Она је, до 

доношења Закона о локалној самоуправи, била утврђена Законом о комуналним таксама и 

накнадама. Од марта 2002. године, постаје њихов властити, односно изворни приход. На основу 

тога, доношењем посебних одлука, јединице локалне самоуправе имају могућност да их на својој 

територији самостално утврђују. Међутим, без обзира на ту слободу, боравишна такса је у 

многим одлукама локалних власти у Републици Србији остала на скоро идентичан начин 

утврђена,289 као и у ранијем Закону о комуналним таксама и накнадама.290 Питање надзора над 

                                           
289 Практично, дошло је до «преписивања» садржаја одредби Закона о комуналним таксама и накнадама. Илустрације 
ради, изнећемо најважније елементе боравишне таксе који су били .утврђени овим Законом.  
У члану 3. став 1. Закона о комуналним таксама и накнадама било је утврђено да је обвезник боравишне таксе 
грађанин који користи услугу смештаја у туристичком објекту изван свог пребивалишта. У ставу 2. овог члана били 
су наведени објекти који су сматрани туристичким објектима. То су: хотели, мотели, пансиони, туристичка насеља, 
кампови, одмаралишта, природна лечилишта, собе које грађани издају туристима и путницима, односно сваки други 
објекат у коме се туристима и путницима пружају услуге смештаја.  
У члану 4. овог Закона било је утврђено да се боравишна такса плаћа за сваки дан боравка у туристичком објекту до 
30 дана. Висина таксе се утврђивала таксеном тарифом и иста се није могла наплатити у износу другачијем од 
прописаног  – члан 6. Закона.  
Наплату боравишне таксе је требало да врши правно или физичко лице које је пружало услуге смештаја, а уколико је 
није наплатило, онда је било дужно да то уради на свој терет – чланови 7. и 8. Закона. 
Чланом 11. је био утврђен наменски карактер средстава која су се остваривала по основу овог облика јавног прихода. 
Она су требала да се користе за финансирање туристичке информативно-пропагандне делатности јединица локалне 
самоуправе и унапређење квалитета њихове туристичке понуде. Дато финансирање је требало да се спроводи на 
основу посебног програма којег је, за сваку календарску годину, доносила скупштина општине.  
У члану 5. Закона, била су утврђена ослобађања од плаћања боравишне таксе. Њу нису плаћала: 

− деца до седам година старости;  
− лица са тешким чулним и телесним сметњама;  
− лица упућена на бањско и климатско лечење, односно рехабилитацију од надлежне лекарске комисије;  
− лица која организовано бораве у туристичком објекту ради извођења радних, истраживачких, еколошких и 

сличних акција;  
− учесници школских екскурзија, односно ученици и студенти чији боравак организују школе, више школе и 

факултети у оквиру својих редовних програма;  
− страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања такса;  
− страни држављани који организовано преко домаћих званичних хуманитарних организација долазе у 

Републику Србију ради пружања хуманитарне помоћи.  
Боравишну таксу умањену за 50% плаћала су лица од седам до петнаест година старости. Видети Одељак II - 
Боравишна такса, чланови 3-11. Закона о комуналним таксама и накнадама.   

290 Упоредити садржај Закона о комуналним таксама и накнадама, са садржајем горе наведених одлука о боравишној 
такси у општинама Врњачка Бања, Рашка, Чајетина, Косјерић, Ваљево и Крупањ. Занимљиво је поменути да је 
Ваљево једна од првих општина у Србији која је реаговала на укидање Закона о комуналним таксама и накнадама, 
односно на могућност увођења боравишне таксе као изворног прихода њиховог буџета. 
У јуну 2005. године, Народна скупштина Републике Србије донела је нови Закон о туризму, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 45/2005. Овим Законом, ближе су уређени елементи боравишне таксе, који ће представљати 
заједнички правни оквир за увођење овог облика јавног прихода од стране јединица локалне самоуправе у Србији. У 
принципу, дате законске одредбе преузимају решења из досадашње праксе нормирања ове области. Видети члан 35-
41. Закона о туризму. (Због одређених проблема који су уочени у пракси, њиме је прецизније уређено питање 
наплате боравишне таксе. Видети члан 38. Закона о туризму). Једина суштинска измена дата је у томе да ће од сада 
Влада Републике Србије утврђивати распон између највишег и најнижег износа боравишне таксе у оквиру кога се 
јединице локалне самоуправе могу кретати приликом њиховог утврђивања. Дати распон зависиће од категорије 
туристичког места на коме се уводи (има их четири), која се, исто тако, утврђује на републичком нивоу власти 
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спровођењем одлука о увођењу боравишних такси (нарочито у погледу пријављивања, вођења 

књиге гостију и њене наплате) решено је тако што су за то, по правилу, надлежне одговарајуће 

инспекцијске службе у општини.291  

Највеће разлике у погледу уређења боравишне таксе међу јединицама локалне самоуправе у 

Републици Србији налазимо поводом одређења њене висине и казнених одредби у случају 

неплаћања. На пример, боравишна такса за смештај у туристичко-угоститељским објектима на 

подручју општине Косјерић износи 30 динара дневно.292 С друге стране, у Рашкој, за боравак у 

туристичким објектима на Копаонику она износи 80 динара по дану. За боравак у Јошаничкој 

Бањи и Рашкој утврђена је у износу од 60 динара, а у туристичким објектима који се налазе у 

осталим насељеним местима на подручју општине у висини од 55 динара по дану услуге.293  

У одлуци којом се уређује боравишна такса у општини Косјерић нису уведене казнене одредбе 

које ће се применити у случају њеног непоштовања.294 У осталим посматраним општинама оне су 

врло добро разрађене. Тако, у Одлуци о боравишној такси општине Чајетина стоји да ће се 

новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казнити за прекршај предузеће или друго правно 

лице, ако:295 

1. не наплати боравишну таксу или је наплати у износу већем или мањем од прописане, 

2. приликом плаћања не поседују доказ о испуњењу услова за ослобађање, 

3. не изврши уплату боравишне таксе у прописаном року. 

                                                                                                                                                   
(тачније, од стране надлежног министарства за туризам). Јединица локалне самоуправе може утврдити висину 
боравишне таксе и за смештај у туристичком објекту који се не налази на територији туристичког места. У том 
случају, износ таксе утврдиће се за најнижу категорију туристичког места. (Видети члан 13, 14 и 36., Закона о 
туризму). Највећи новитет овог Закона представља увођење туристичке накнаде. Она представља новчани износ 
који би требало да се наплаћује за коришћење погодности у обављању делатности на подручју туристичког места и 
утврђује се посебно за правна лица, предузетнике и физичка лица, према категорији турстичког места. Ову накнаду 
ће моћи да пропише само јединица локалне самоуправе на чијој је територији утврђен статус туристичког места и уз 
сагласност министарства надлежног за послове туризма. Средства остварена по овом основу делиће се између 
Републике и локалне самоуправе, тако што би 20% њиховог остварења чинило приход републичког Фонда за развој 
туризма, а 80% буџета општине. Видети члан 42-46. Закона о туризму. Пошто је овај рад, пре свега, везан за реформу 
система финансирања локалне самоуправе која је вршена до 2005. године, нисмо хтели посебно да анализирамо 
ефекте ових законских решења. Они ће бити предмет неких од будућих радова из ове области. Ово поготово важи 
због чињенице да ће њихово спровођење почети тек по доношењу посебних подзаконских аката, а законодавац није 
утврдио крајње рокове њиховог доношења, односно временски оквир у коме ће почети њихова примена у пракси. 
Међутим, већ на први поглед јасно је да је дошло до «сужавања» слободе локалних власти у процесу утврђивања 
висине боравишне таксе. Сада се оне могу «кретати» само у оквиру унапред одређених граница «постављених» од 
стране централног нивоа власти. Тиме ће се простор за вођење политике у овом домену вршења послова локалне 
самоуправе битно сузити. Сличне закључке можемо извести и у погледу давања права на увођење туристичке 
накнаде која ће, заправо, представљати својеврсну ренту на коришћење погодности које пружају места са развијеном 
туристичком понудом на свом подручју. Без обзира на дату могућност остваривања додатних извора прихода, 
јединицама локалне самопуправе није остављена слобода у процесу њиховог самосталног увођења. Оно ће зависити 
од исхода одлуке републичког министарства надлежног за послове туризма. 
291 Видети: члан 11а. Одлуке о боравишној такси општине Врњачка Бања; члан 11. Одлуке о боравишној такси 
општине Рашка; члан 16. Одлуке о боравишној такси општине Чајетина; члан 11. Одлуке о боравишној такси 
општине Ваљево; члан 13. Одлуке о боравишној такси на територији општине Крупањ. 
292 За боравак у осталим објектима она износи 15 динара, а за боравак у објектима која издају физичка лица 15 динара 
по дану услуге. Видети члан 5. Одлуке о плаћању боравишне таксе општине Косјерић. 
293 Видети члан 14. Одлуке о боравишној такси општине Рашка. 
294 Видети Одлуку о плаћању боравишне таксе општине Косјерић. 
295 Видети чланове 13, 14. и 15. Одлуке о боравишној такси општине Чајетина. 
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За горе наведене прекршаје казниће се и одговорно лице у предузећу или правном лицу новчаном 

казном у висини од 2.000 – 5.000 динара. Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се 

и предузетник који има регистровану агенцију за посредовање у пружању услуге смештаја, ако: 

1. не наплати боравишну таксу или је наплати у износу већем или мањем од прописане, 

2. приликом плаћања не поседује доказ о испуњењу услова за ослобађање, 

3. физичком лицу – издаваоцу не изда рачун или уколико рачун издаје из књиге рачуна која 

није оверена,  

4. госта није увео у књигу гостију, 

5. не изврши уплату боравишне таксе у прописаном року. 

Новчаном казном од 3.000 - 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице – издавалац, ако: 

− са овлашћеном агенцијом није закључило уговор о посредовању у смислу 

законских и подзаконских прописа, 

− госта не пријави посредничкој туристичкој агенцији са којом има закључен уговор 

у прописаном року или га уопште не пријави. 

У Врњачкој Бањи налазимо на нешто сведеније казнене одредбе.296 У члану 11. Одлуке о 

боравишној такси ове општине стоји да ће се новчаном казном у висини од 10.000 до 50.000 

динара казнити за прекршај правно лице, односно предузетник који пружа услуге смештаја, ако: 

а) боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописане; б) не уплати боравишну 

таксу истовремено са наплатом услуге; в) у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или 

не наведе основ ослобађања од плаћања; г) средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у 

прописаном року. За ове прекршаје казниће се и одговорно лице новчаном казном у висини од 

2.000 – 5.000 динара. Поред тога, новчаном казном од 2.000 до 5.000 динара казниће се и физичко 

лице које пружа услуге смештаја уколико почини горе наведене прекршаје.  

До промена у фискалном систему из 2001. године, приходи од боравишне таксе су били дељени 

између републичке и локалних власти у односу 20% : 80% у корист јединица локалне самоуправе. 

Новим решењима којима се кренуло ка јачању њихове финансијске снаге, она је у целокупном 

износу припала локалним властима.297 Као што смо већ истакли, доношењем Закона о локалној 

самоуправи почетком 2002. године, дошло је и до промене у њеном статусу, те уместо 

уступљеног, она постаје изворни приход јединица локалне самоуправе у Републици Србији.298 

Овим променама, она је постала један од инструмената финансирања, али и вођења локалне 

политике у делу надлежности које су везане за подстицање и развијање туризма на њиховој 

територији.299 Имајући то у виду, новодонети Закон о туризму300 потврђује њен наменски 

                                           
296  Видети члан 11. Одлуке о боравишној такси општине Врњачка Бања. 
297 Видети Закон о изменама и допунама Закона о јавним приходима и јавним расходима, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 22/2001. О томе више у наставку рада. 
298  Видети члан 78. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи. 
299  Видети члан 18. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи. 
300  Видети члан 41. Закона о туризму. 



 96

карактер који је био утврђен и укинутим Законом о комуналним таксама и накнадама.301 

Боравишна такса служи за финансирање информативно-пропагандних активности, обезбеђивање 

туристичке сигнализације и рада туристичко-информативних центара на подручју на коме се 

уводи. Висина боравишне таксе неће пресудно утицати на опредељење дестинације посетиоца 

туристичког места, али, ако се процени да њено снижење или, пак, укидање може да доведе до 

одређеног позитивног ефекта, треба искористити могућност да се туристичка понуда учини 

атрактивнијом од других. Политика и одлуке у вези са подстицањем туризма, као и увођење овог 

фискалитета морају бити резултат једне опсежне анализе стања у овој области, квантитативних и 

квалитативних обележја туристичке понуде датог подручја, специфичности и компаративних 

предности исте, односно резултат стратегије и конкретних мера за њено унапређивање и развој. 

Билансни и други ефекти који се изазивају увођењем боравишне таксе морају бити у функцији 

остваривања циљева који су дати на широј платформи којом се развија туристичка понуде 

локалне заједнице.   

 

3.3.4. Накнада за уређивање грађевинског земљишта 

 

Поред такси, као што смо већ истакли, у фискалном систему Републике Србије утврђене су и 

накнаде као посебни облици јавних прихода из којих се могу финансирати јединице локалне 

самоуправе које су успостављене на њеној територији. Накнада је законом (или другим правним 

актом)302 утврђена «цена» коришћења неког добра од општег интереса.303 У том смислу, 

накнада представља јавни приход који држава уводи по основу свог imperiuma, а плаћа се у виду 

«цене» која би требало да представља одређену противвредност коришћења одређених добара од 

општег интереса као што су, на пример, вода, шума, пут, рудно благо, природни лековити 

фактор и земљиште. Она је по административним, а не тржишним механизмима и принципима, 

одређена «цена» коју утврђују државни органи, односно организације којима су поверена таква 

јавна овлашћења. Као што смо видели, по позитивним законским прописима и јединице локалне 

самоуправе у Републици Србији имају то овлашћење.  

Када је у питању утврђивање накнада као посебног, и по својим особеностима специфичног 

облика јавног прихода, треба истаћи да се на локалном нивоу власти може успоставити 

релативно чврста веза између носилаца фискалног терета и користи коју уживају плаћањем 

обавеза по овом основу. Ово поготову важи пошто накнаде, у принципу, треба да имају наменски 

карактер који ову везу чини још јачом. Оне су, скоро по правилу, приходи одређених буџетских 

фондова, односно јавних предузећа која су носиоци одређених активности и послова којима се 

                                           
 
301  Видети члан 11. став 2. Закона о комуналним таксама и накнадама. 
302 На локалном нивоу власти у Републици Србији, накнаде се уводе тако што се, од стране скупштине општине, 
односно града, доносе одређене одлуке које имају карактер подзаконског правног акта. 
303  Поповић Д., op. cit., стр. 871. 
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пружају јавне услуге и обезбеђују јавна добра непосредно из домена преко кога се може 

успоставити ова релација. Наравно, при томе треба пазити да висина накнаде буде одређена у 

зависности од користи коју референтна група становништва и привредних субјеката има од 

коришћења датих добара од општег интереса, која су предмет увођења наведеног облика јавног 

прихода. Она група чија је корист већа, треба да сноси и већи фискални терет по овом основу. 

Имајући то у виду, по одликама и могућностима које се при њиховој употреби пружају, накнаде, 

како са теоријске, тако и са практичне стране, у потпуности одговарају моделу којим би требало 

уредити питање финансирања локалног нивоа власти једне земље.  

 

Законом о планирању и изградњи ближе је регулисана садржина накнади за уређивање и 

коришћење грађевинског земљишта.304 У члану 73. став 2. утврђен је и њихов наменски карактер, 

тако што је прописано да се средства која се остваре по основу ових накнада користе за 

уређивање грађевинског земљишта305 и за изградњу, као и одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре.306 Занимљиво је приметити да, све до доношења Закона о грађевинском 

земљишту из 1995. године,307 у законима који су регулисали ову област није био на експлицитан 

начин утврђен обавезујући карактер њихове употребе. Разлог за утврђивање дестинираног 

карактера прихода од ових накнада, за разлику од претходних решења по којима су оне 

представљале само могуће изворе финансирања уређивања грађевинског земљишта, лежи у томе 

што је пракса показала да су се у великом броју случајева ова средства користила ненаменски, 

односно у сасвим друге сврхе од оних којима се финансира уређивање грађевинског земљишта.308  

Накнада за уређивање грађевинског земљишта представља посебан извор финансирања јединица 

локалне самоуправе у Републици Србији који се остварује склапањем посебног уговора између 

корисника земљишта оличеном у инвеститору изградње објекта и субјекта који то земљиште 

уређује.309 У овом уговорном односу, једну уговорну страну чини орган или организација 

јединице локалне самоуправе, чије је задатак да се стара о уређивању грађевинског земљишта, 

док другу уговорну страну представљају инвеститори изградње објекта, који одређене 

грађевинске парцеле приводе планираној намени и који су, по том основу, носиоци обавезе 

плаћања накнаде. Овим уговором се уређују међусобни односи у погледу уређивања 

грађевинског земљишта, затим висина и динамика плаћања накнаде за уређивање грађевинског 

                                           
304 Видети члан 73. став 1. тачка 2 и 3, члан 74. и члан 77. Закона о планирању и изградњи, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 47/03. 
305 Грађевинско земљиште је земљиште на којем су изграђени објекти и земљиште које служи редовној употреби тих 
објеката, као и земљиште које је, у складу са законом, одговарајућим планом предвиђено за изградњу и редовно 
коришћење објеката. Грађевинско земљиште се користи према његовој намени и на начин којим се обезбеђује 
његово рационално коришћење, у складу са законом. Видети члан 67. Закона о планирању и изградњи. 
306 Видети члан 73. став 2. Закона о планирању и изградњи. 
307 Видети члан 8. став 3. Закона о грађевинском земљишту, Службени гласник Републике Србије, бр. 44/95 и 16/97. 
308 Видети Мирић С., Вујовић К., Јанић М., «Коментар Закона о грађевинском земљишту», Номос, Београд, 1995, стр. 
25-26. 
309 Видети члан 74. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи. 
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земљишта, као и обим, структура и рокови извођења радова на уређивању земљишта.310 Основа 

овог односа је садржана у томе да свака грађевинска парцела, односно објекат који је на њој 

изграђен или ће се изградити мора имати директну функционалну и техничку везу са 

одговарајућом јавном површином, преко које се успоставља релација са осталим деловима 

насеља и преко које се обезбеђује прикључак на одређене системе којима је успостављена 

комунална инфраструктура на подручју локалне заједнице. Природно је да инвеститор за чије 

потребе се грађевинска парцела приводи планираној намени буде носилац обавеза у сразмери са 

трошковима уређивања грађевинског земљишта. С друге стране, треба истаћи да је квалитативни 

и квантитативни ниво уређивања земљишта одређен одговарајућим урбанистичким планом, 

односно програмом уређивања грађевинског земљишта или другим одговарајућим актом 

јединице локалне самоуправе.311 Уговорне стране нису у позицији да се договарају о томе да ли 

ће и које врсте радова на уређивању земљишта извршити или не, већ само о томе која ће од њих, 

и по којим условима, преузети обавезу да предвиђене радове изврши. Поред датог елемента, 

предмет уговора којим се уређује овај однос чине и елементи којима се утврђује накнада за 

уређивање грађевинског земљишта. Висина ове накнаде се одређује у зависности од критеријума 

и мерила које утврђује општина,312 а који би требало да зависе од степена уређености, као и 

програма уређивања грађевинског земљишта.313 Наиме, при обрачуну накнаде треба узети у 

обзир ранија улагања у изградњу и опремање јавних површина, без обзира на то када су та 

улагања извршена. Треба имати у виду да у одређеним случајевима неће бити потребно вршити 

било какве радове на уређивању грађевинског земљишта када су они, већ раније, у потпуности 

завршени. За разлику од степена уређености чије је тежиште усмерено ка оном шта је већ 

                                           
310 Видети члан 74. став 3. Закона о планирању и изградњи. Поред ових елемената, уговором се може утврдити и 
поступак, односно услови измене уговора у случају промене намене и капацитета објекта. Видети члан 16. Закона о  
грађевинском земљишту, Службени гласник Републике Србије, бр. 44/95 и 16/97. 
311  По Мирић С., Вујовић К., Јанић М., op. сit., стр. 67. 
312 Видети члан 74. став 2. Закона о планирању и изградњи. Занимљиво је приметити да у Закону стоји да 
критеријуме и мерила по овом основу утврђује општина. Имајући то у виду, може се поставити питање да ли град 
може вршити ову функцију у случају када су на подручју његове јурисдикције организоване централизоване службе, 
органи и организације за евиденцију, наплату и контролу ових облика јавних прихода? 
313 Закон о планирању и изградњи није утврдио критеријуме за утврђивање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта. То је препуштено општинама, тако да се у непосредној примени одредби овог закона могу 
пронаћи различито установљена решења међу једиицама локалне самоуправе у Републици Србији. Међутим, сва ова 
решења конвергирају ка коришћењу критеријумима и мерила које ћемо навести у наставку рада. На пример, могу се 
видети решења која су дата у одлукама којима су одређени критеријуми и мерила за утврђивање висине накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта у општинама Врбас, Кула, Нови Бечеј, Бачки Петровац, Лозница и Ваљево. 
(Посебно разрађену методологију утврђивања висине ове накнаде запажамо у суседним општинама Кула и Врбас). 
Видети: Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 
општини Врбас, документ заведен под редним бројем: 011-12/2003-I/01, усвојен на седници Скупштине општине 
Врбас која је одржана 22. септембра 2003. године; Одлуку о разради мерила, начину обрачуна и уговарања накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и закупнине грађевинског 
земљишта у општини Кула, Службени лист општине Кула, бр. 8/2003; Одлуку о критеријумима и мерилима за 
одређивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта у општини Нови Бечеј, Службени лист Нови 
Бечеј, бр. 11/2003; Одлуку о критеријумима и мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта у општини Бачки Петровац, Службени лист Бачки Петровац, бр. 5/2003; Одлука о накнадама за уређивање 
и коришћење градског грађевинског земљишта у Лозници и Бањи Ковиљачи, Службени лист општине Лознице бр. 
7/2002; Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта општине Ваљево, Службени гласник општине 
Ваљево, бр. 3/96, 7/96, 2/98, 4/99, 1/2000, 2/2002, 5/2002, 4/2003, 5/2003. 
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урађено, тј. у прошлост, примена програма уређивања грађевинског земљишта, као додатног 

фактора при утврђивању висине ове накнаде, односи се на будући временски период. Наиме, у 

њему су садржани планови радова уређивања грађевинског земљишта који ће се извршити у 

будућности и чија ће реализација проузроковати одређене трошкове који се морају обрачунати 

кроз ову накнаду. Поред ових критеријума, при утврђивању висине накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта може се узети и критеријум погодности коју одређена грађевинска 

парцела пружа са становишта њеног привођења планираној намени.314 При дефинисању 

критеријума погодности треба имати у виду чињеницу да њиме треба обухватити елементе 

којима се изражавају како предности, тако и недостаци, односно отежавајући услови за 

привођење земљишта планираној намени. Различите грађевинске парцеле имају различите 

природне и створене одлике, као што су, на пример: квалитет тла, величина и квалитет 

постојећих објеката, које непосредно утичу на трошкове њиховог привођења планираној намени, 

њихов положај у насељу и сл. Такође, треба анализирати и погодности које су од значаја за 

иницијалне инвестиционе трошкове, без обзира да ли се ради о трошковима уређења и 

оспособљавања парцеле за изградњу нових објеката или о повећавању, односно смањењу 

трошкова непосредног грађења нових објеката (на пример, неопходни санациони радови, 

трошкови који проистичу из рушења постојећих објеката и др.). Трошкови који из тих разлика 

произлазе могу бити јако високи, тако да би њихово изостављање угрозило принцип 

равноправности обвезника који би требало да плате ову накнаду. Потребно је извршити 

идентификацију погодности за сваку грађевинску парцелу појединачно.315 Имајући све то у виду, 

накнада за уређивање грађевинског земљишта  би требало да обухвати следеће елементе:316 

1. вредност одговарајућег дела радова на уређивању грађевинског земљишта који су 

извршени у ранијем периоду, 

2. припадајућу вредност радова на уређивању грађевинског земљишта чије ће извршење 

преузети орган, односно организација локалне самоуправе овлашћена за закључење 

уговора и 

3. на одговарајући начин обрачунате материјалне ефекте погодности које одређена 

грађевинска парцела пружа са становишта њеног привођења планираној намени. 

Имајући у виду сву сложеност горе наведених критеријума, потребно је утврдити адекватан 

модел по коме би се вредност радова на одређеном подручју могла расподелити на поједине 

инвеститоре, односно модел по основу кога се, на што прецизнији начин, може одредити 

аликвотни део трошкова које би сносили инвеститори за сваку грађевинску парцелу појединачно. 

Треба примењивати селективан приступ у прерасподели укупних трошкова уређивања земљишта 

на одређеном подручју те, у том смислу, треба имплементирати адекватан систем за утврђивање 

                                           
314   По Мирић С., Вујовић К., Јанић М., op. сit., стр. 60-61. 
315  По Ibid., стр. 61-62. 
316  По Ibid., стр. 67. 
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и процену обима услуга које ће, у односу на поједине комуналне системе, захтевати објекти који 

имају различите намене и карактеристике. Могу се издвојити четири групе фактора који утичу на 

реализацију овог захтева, а то су:317  

а) утицај на промене у обиму комуналних услуга које проузрокује  изградња на  датим 

    грађевинским парцелама; 

б) стање техничке исправности постојеће мреже и потребе за њеном реконструкцијом, 

    независно од изградње нових објеката, 

в) потребе  за   заменом и реконструкцијом постојећих капацитета које су настале због  

    оствареног или  очекиваног  повећања  квалитета  и  квантитета  услуга  постојећим 

     корисницима одговарајућег комуналног система и 

г) димензионирање  капацитета   нових  објеката  према  потребама  развоја  насеља  у 

    перспективи. 

Значајан утицај на одговарајућу прерасподелу трошкова може да има и избор мерне јединице по 

основу које се врши обрачун накнаде.318 Поред тога, треба имати у виду и то да су одређени 

комунални системи изграђени уз одговарајуће финансијско учешће постојећих инвеститора, тако 

да се аликвотни део истих мора посебно обрачунати, а не сме урачунати у износ ове накнаде, 

чиме би се избегло двоструко оптерећење обвезника по овом основу.  

Накнада за уређивање грађевинског земљишта треба да представља обавезу, чији износ треба да 

буде одређен на основу што прецизније утврђених трошкова који су везани за уређивање 

земљишта, погодности дате грађевинске парцеле и, по основу тога, унапред дефинисаних мерила 

којима се може утврдити аликвотно учешће носилаца инвестиционе активности у трошковима 

чија висина треба да одрази ефекте како постојећег, тако и будућег стања грађевинске уређености 

земљишта које се приводи намени. Као код других облика изворних прихода, јединице локалне 

самоуправе у Републици Србији могу уводити различите врсте олакшица којима се, у зависности 

од субјекта и намене употребе земљишта, може вршити диференцирање висине обавезе и по овом 

основу. Тиме се могу водити одређени видови политике на локалном нивоу власти. Тако се, у 

сегменту вођења развојне политике, могу давати бенефиције одређеним врстама привредних 

делатности и стимулисати њихове инвестиционе активности. Тиме се земљиште може користити 

као битан ресурс којим локалне власти могу располагати у процесу привлачења капитала и 

јачању економских активности на својој територији. Утврђивање преференцијалних висина 

накнаде за уређење земљишта може се користити и у друге сврхе тако што ће се, по овом основу, 

олакшавати терет циљне групе обвезника. На пример, на овај начин се могу стимулисати млади 

брачни парови да на територији дате јединице локалне самоуправе подигну своје домаћинство и 

                                           
 
317  Видети у Ibid., стр. 63-64. 
318  У неким случајевима може бити меродавна површина грађевинске парцеле, у другим, површина новоизграђеног 
објекта, док у трећем, сасвим другачија мерна јединица. На пример, код стамбених зграда је погрешно узимати 
квадратуру стана, већ се, као много поузданији критеријум, може узети број станова у згради. Видети у Ibid., стр. 64. 
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тиме на дужи рок вежу своје економске и друге активности за тај простор и заједницу чији би 

чланови постали. Међутим, при томе треба имати у виду да сваки вид смањења обавезе по овом 

основу захтева компензацију трошкова уређења грађевинског земљишта и изградње, као и 

одржавања објеката комуналне инфраструктуре из неких других извора средстава. Наиме, 

плаћањем ове накнаде финансирају се унапред одређени трошкови који настају и које, да би се 

испоштовали основни економски принципи при вршењу послова уређивања и опремања 

грађевинског земљишта, бар у висини њихове цене коштања, треба покрити. Значи, без обзира на 

политику висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, неко мора да финансира 

трошкове уређења овог земљишта. Тај терет се мора покрити из других извора прихода буџета 

јединице локалне самоуправе, што, у крајњој консеквенци, значи да ће се расподелити на шири 

круг пореских обвезника. Носиоци политике на локалном нивоу власти морају имати врло јасне и 

аргументоване ставове којима треба да оправдају овакву дистрибуцију фискалног намета између 

чланова локалне заједнице. Позитивни ефекти такве одлуке морају надмашити њене негативне 

ефекте – дата локална заједница мора имати јасно уочљиву корист од овог решења.  

Склапање уговора између корисника земљишта и органа или организације јединице локалне 

самоуправе, чије је задатак да се стара о уређивању грађевинског земљишта, указује на постојање 

одређених приватно-правних карактеристика овог односа. То је, вероватно, био основни разлог 

због чега ова накнада дуго није нашла своје место у фискалном уређењу Републике Србије. 

Наиме, без обзира на заједничку намену и основе које су биле дате Законом о грађевинском 

земљишту, потом и Законом о планирању и изградњи,319 са позитивно-правног становишта којим 

је био уређен систем јавних прихода Републике Србије, накнада за уређивање и накнада за 

коришћење грађевинског земљишта су имале различито утврђен статус. Све до доношења Закона 

о изменама и допунама Закона о јавним приходима и јавним расходима у марту 2004. године,320 

за разлику од накнаде за коришћење, накнада за уређивање грађевинског земљишта није имала 

статус јавног прихода.321 Накнаду за уређивање грађевинског земљишта, по основу посебног 

уговора са субјектом који то земљиште уређује, плаћа његов корисник који је оличен у 

инвеститору изградње одређеног објекта,322 док накнаду за коришћење грађевинског земљишта, 

по основу обавезујућих одредби одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта, која 

има статус јавно-правног акта, плаћа корисник земљишта за неизграђено грађевинско земљиште, 

односно власник објекта и носилац права располагања на објекту за коришћење изграђеног 

грађевинског земљишта.323  

                                           
319 У члану 175. став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи је утврђено да даном ступања на снагу овог закона 
престаје да важи Закон о грађевинском земљишту. 
320 Службени гласник Републике Србије, бр. 33/2004. 
321 Видети члан 12, 16. и 17. став 3. ЗЈПЈР-a, Службени гласник Републике Србије, бр. 76/91 до 22/01. 
322 Видети члан 74. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи. 
323 Видети члан 77. став 1, 2, 3. и 5. Закона о планирању и изградњи. 
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Међутим, треба имати у виду да, поред неспорног постојања приватно-правних елемената који 

утичу на одређење карактера накнаде за уређивање грађевинског земљишта, можемо издвојити и 

оне које овој накнади дају одлике јавног прихода, а то су: 

− овај приход је уведен законом; 

− законом је утврђен начин његовог остваривања; 

− законом је унапред утврђена намена трошења средстава која се остварују по овом основу и 

она има јавни карактер, јер се њима финансира уређивање грађевинског земљишта и 

изградња, односно одржавање објеката комуналне инфраструктуре; 

− једну страну у односу којим се уређује остварење овог облика прихода чини субјект јавног 

права који једнострано утврђује услове под којима се реализују ова средства. 

Треба истаћи да је током периода у коме ова накнада није имала статус јавног прихода, 

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава 

са тих рачуна324 био обухваћен и рачун на коме су се могла евидентирати средства која су се 

остваривала по том основу. Накнада за уређивање грађевинског земљишта је у плану уплатних 

рачуна сврстана у групу под називом Таксе у корист нивоа општина – уплатни број 840-742253-

843-87.325 Тиме је антиципирано њено место у фискалном систему Републике Србије јер, као што 

смо претходно истакли, накнада за уређивање грађевинског земљишта поседује одређене одлике 

јавног прихода, а када би, поштујући теоријске основе њиховог класификовања, желели да је 

сврстамо у одређену групу прихода, онда би таксе у ужем смислу највише одговарале њеној 

природи.  

Исто тако, треба имати у виду и то да су, без обзира на одредбе Закона о грађевинском 

земљишту, односно Закона о планирању и изградњи, поједине јединице локалне самоуправе у 

Републици Србији доносиле посебне одлуке које имају јавно-правни карактер којима су 

утврђивале све релевантне елементе овог облика накнаде. Тиме је од стране неких јединица 

локалне власти у Републици Србији накнада за уређивање грађевинског земљишта већ добила 

третман јавног прихода. На пример, у Одлуци о накнади за уређивање грађевинског земљишта 

општине Ваљево326 стоји да се висина накнаде утврђује у зависности од висине просечних 

трошкова изградње комуналних објеката и то по m2 корисне површине грађевинског објекта који 

се гради у насељеном месту Ваљево и насељеном месту Дивчибаре. Висина накнаде ће се 

усклађивати са стопама раста трошкова живота, односно повећањем индекса цена на мало према 

званичним подацима надлежног органа за послове статистике. Овом одлуком је уведена посебна 

                                           
 
324 Службени гласник Републике Србије, бр. 88/2002. 
325 Она је била обухваћена и Наредбом о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, аутономних покрајина, 
општина, градова, града Београда и прихода организација обавезног социјалног осигурања која је важила у периоду 
пре реформе буџетског система Републике Србије из 2002. године. Видети у Службеном гласнику Републике Србије, 
бр. 25/2001. 
326 Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта општине Ваљево, Службени гласник општине Ваљево, 
бр. 3/96, 7/96, 2/98, 4/99, 1/2000, 2/2002, 5/2002, 4/2003, 5/2003. 
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тарифа којом се одређује висина накнаде, која је одређена за сваки комунални објект посебно, и 

то за: 

− улице (путеви за насељено место Дивчибаре), 

− тротоаре (нису предвиђене за насељено место Дивчибаре), 

− електро-мрежу, 

− водоводну мрежу, 

− фекалну канализациону мрежу, 

− кишну канализациону мрежу (нису предвиђене за насељено место Дивчибаре), 

− ТТ мрежа, 

− објекте заједничке комуналне потрошње као што су зеленило, дрворед, паркови, јавна 

купатила и јавни WC, градска депонија, семафори, паркинг простор, спортски терени 

(нису предвиђене за насељено место Дивчибаре).327  

У Одлуци о накнадама за уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта у Лозници и 

Бањи Ковиљачи328 питање ове накнаде је другачије решено. Њена висина се утврђује у 

зависности од зоне градског грађевинског земљишта где се налази објекат, а обрачунава се по m2 

бруто пројектоване површине стамбеног, пословног или помоћног објекта. Овом одлуком је 

утврђено да се плаћа и за стамбени и пословни простор који је изграђен без грађевинске дозволе. 

Поред овога, она је утврђена и за правна лица која као инвеститори изграђују, надграђују или 

врше промену намене стамбених објеката за тржиште и/или њихове привредне активности. 

Висина накнаде ће се усклађивати са стопама раста трошкова живота, односно повећањем 

индекса цена на мало према званичним подацима надлежног органа за послове статистике.329 Ове 

одлуке се, по свом карактеру и начину утврђивања обавезе, не разликују од одлука којима су 

уређени остали облици изворних јавних прихода утврђени чланом 78. Закона о локалној 

самопурави.  

Доношењем Закона о изменама и допунама ЗЈПЈР-a у марту 2004. године,330 односно добијањем 

статуса јавног прихода, отклоњене су недоумице око одређења карактера накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта у фискалном систему Републике. Овим је отклоњена и неусклађеност 

ЗЈПЈР–а са Законом о локалној самоуправи, пошто њиме ова накнада није била утврђена као 

посебан извор финансирања јединица локалне самоуправе у Републици Србији.331  Међутим, без 

обзира на еволуцију датих позитивно-правних решења којим је уређена ова област, пракса је 

                                           
 
327 Видети члан 9. Одлукe о накнади за уређивање грађевинског земљишта општине Ваљево. 
328 Одлука о накнадама за уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта у Лозници и Бањи Ковиљачи, 
Службени лист општине Лознице бр. 7/2002. 
329 Видети чланове 11, 12. и 13. Одлукe о накнадама за уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта у 
Лозници и Бањи Ковиљачи. 
330 Видети члан 4. и члан 7. Закона  о  изменама и  допунама  ЗЈПЈР-a, Службени гласник Републике Србије, бр. 
33/2004. 
331 Упоредити члан 16. и члан 25. ЗЈПЈР-a, Службени гласник Републике Србије, бр. 76/91 до 22/01, са чланом  78. 
став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи. 
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показала да накнада за уређивање грађевинског земљишта има значајну улогу у финансирању 

расхода локалне заједнице који су везани за послове уређивања грађевинског земљишта, 

изградње, као и одржавања објеката комуналне инфраструктуре која се налази на њеној 

територији.332 Представници локалних власти су на најбољи начин осетили значај правилног 

позиционирања овог облика прихода, односно одређења његовог места у финансијском, али и 

другим управљачким системима који им стоје на располагању приликом вођења политике 

одржања и развоја локалних заједница.  

 

3.3.5. Накнада за коришћење грађевинског земљишта 

 

Законом о планирању и изградњи регулисана је и накнада за коришћење грађевинског 

земљишта.333 Њиме је утврђено да се финансирање уређивања јавног грађевинског земљишта, 

између осталог, обезбеђује и из средстава која су остварена по основу увођења овог облика јавног 

прихода.334 У питању је накнада која је, за разлику од накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта, дугорочног карактера. Основ за њено увођење садржан је у погодностима које настају 

поводом чињенице да се земљиште налази у урбано уређеној средини и да се, на основу тога, 

могу користити разноврсни системи комуналне, саобраћајне и других облика како техничке, тако 

и социјалне инфраструктуре који у тој средини постоје.335 Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта плаћа се за коришћење:336 

− изграђеног337 јавног грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у државној 

својини;338 

                                           
332 Постоје одређени методолошки проблеми око утврђивања процента учешћа накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта у финансирању локалне самоуправе у Србији током посматраног периода. Они су везани за околност да је 
значајан број општина до промена у буџетском систему, које су извршене током 2002. и 2003. године, овај облик 
прихода остваривао путем непосредних уплата на рачуне јавних предузећа, односно дирекција чија је надлежност 
старање о грађевинском земљишту општине (ова средства су чинила значајан извор њиховог финансирања). То је 
узроковало појаву њиховог неевидентирања у буџетима одређених јединица локалне самоуправе током 2002. године. 
(О томе више у наставку рада). У стално посматраном узорку општина којег користимо у финансијској анализи 
остварења појединачних облика изворних прихода јединица локалне самоуправе у Републици Србији, накнаду за 
уређивање грађевинског земљишта налазимо у буџетима општина Сомбор, Вршац, Шабац, Ваљево, Смедеревска 
Паланка, Параћин и Бујановац. Највеће учешће ових прихода налазимо у буџетима општина Сомбор - 3,64%, 
Смедеревска Паланка - 2,97% и Шабац - 2,82% укупног остварења у 2002. години. Од осталих општина, чији су 
приходи били предмет анализе у овом раду, значајно учешће дате накнаде налазимо у општинама Врњачка Бања и 
Бачки Петровац. У Врњачкој Бањи, они су чинили 8,88%, а у Бачком Петровцу 7,41% остварења буџета у 2003. 
години. (Видети: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2003. годину, документ усвојен на 
седници Скупштине општине Врњачка Бања која је одржана 5. јула 2004. године; Одлуку о завршном рачуну буџета 
општине Бачки Петровац за 2003. годину, Службени лист општине Бачки Петровац, бр. 4/2004).  
333 Видети члан 73. став 1. тачка 3, члан 77. и члан 78. Закона о планирању и изградњи. 
334 Видети члан 73. став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи. 
335 По Мирић С., Вујовић К., Јанић М., op. сit., стр. 97. 
336 Видети члан 77. став 1. и 3. и члан 78. став 1. Закона о планирању и изградњи. 
337 По Закону о планирању и изградњи, грађевинско земљиште се користи као изграђено и неизграђено. Изграђено 
грађевинско земљиште је земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом, намењени за трајну 
употребу. Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште: а) на којем нису изграђени објекти; б) на којем су 
изграђени објекти супротно закону; в) на којем су изграђени привремени објекти. Видети члан 75. Закона о 
планирању и изградњи. 
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− неизграђеног јавног грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у државној 

својини; 

− осталог грађевинског земљишта које није у државној својини, ако је то земљиште 

средствима општине, односно другим средствима у државној својини опремљено 

основним објектима комуналне инфраструктуре (електрична мрежа, водовод, приступни 

пут и сл.). 

Обвезници накнаде за коришћење изграђеног јавног и осталог грађевинског земљишта у 

државној својини су власници објекта, док су обвезници накнаде за коришћење неизграђеног 

јавног и осталог грађевинског земљишта у државној својини, корисници таквог земљишта.339 

Обвезник накнаде за коришћење изграђеног грађевинског земљишта може бити и носилац права 

коришћења на објекту, односно посебном делу објекта, а ако је објекат, односно посебан део 

објекта дат у закуп, онда ће обвезник бити њихов закупац.340  

Законом о планирању и изградњи прописани су основни елементи од којих треба да зависи 

одређење висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта. Она се утврђује у зависности 

од:341 

− обима и степена уређености земљишта, 

− највећег планом дозвољеног индекса изграђености, 

− положаја земљишта у насељу, 

− опремљености земљишта објектима друштвеног стандарда, 

− саобраћајне повезаности земљишта са локалним, односно градским центром, радним 

зонама и другим садржајима у насељу, и 

− других погодности које земљиште има за кориснике. 

Први фактор који утиче на висину ове накнаде је обим и степен уређености земљишта. Ово је 

комплексан фактор, који у себи садржи више облика различитих елемената који се налазе у 

                                                                                                                                                   
338 По Закону о планирању и изградњи, грађевинско земљиште може бити јавно грађевинско земљиште и остало 
грађевинско земљиште. Грађевинско земљиште на којем су, до дана ступања на снагу Закона о планирању и 
изградњи, изграђени јавни објекти од општег интереса и јавне површине и које је у државној својини, представља 
јавно грађевинско земљиште. Јавно грађевинско земљиште је и земљиште које је планом намењено за изградњу 
јавних објеката од општег интереса и за јавне површине и које је у државној својини. Оно се одређује општим актом 
општине, у складу са законом и урбанистичким планом. Остало грађевинско земљиште је изграђено земљиште, као 
и земљиште намењено за изградњу објеката у складу са законом, а које није одређено као јавно грађевинско 
земљиште. Оно може бити у свим облицима својине и у промету је. Општина се стара о рационалном коришћењу 
осталог грађевинског земљишта и може донети програм уређивања тог земљишта, нарочито ради изградње већих 
зона предвиђених регулационим планом. Видети члан 68, члан 69, члан 70. став. 1, члан 79. став 1. и 2. и члан 80. 
Закона о планирању и изградњи. 
339 Видети члан 77. став 1. и 3. Закона о планирању и изградњи. 
340 Видети члан 77. став 2. Закона о планирању и изградњи. Као што смо видели, одредбама овог закона је утврђено 
да је обвезник накнаде за коришћење грађевинског земљишта власник објекта, односно носилац права располагања 
на изграђеном објекту. Међутим, у одређеним случајевима целисходно је проширити круг обвезника. У том смислу, 
обвезници ове накнаде могу бити и носиоци права коришћења на објекту, односно посебном делу објекта, као и 
закупац објекта, односно посебног дела објекта, када се ради о закупу на неодређено време. Имајући у виду да се 
накнада за коришћење грађевинског земљишта односи на обезбеђење јавних услуга и добара дугорочног карактера и 
да је при утврђивању обавезе по овом основу неопходно направити везу између обвезника и корисника одређеног 
земљишта у дужем временском периоду, сасвим је јасна поставка ових законских одредби.  
341 Видети члан 77. став 4. Закона о планирању и изградњи.  
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узрочно-последичној вези. У појединим случајевима они су комплементарни, док у неким могу 

бити искључиви једни у односу на друге. Позитивни или, пак, негативни ефекти који су изражени 

у (не)постојању и достигнутом квалитету комуналне инфраструктуре, везе са телефонском, 

електро, саобраћајном, водоводном, гасоводном, топловодном мрежом, на пример, и разлике које 

по овом основу постоје у појединим деловима насеља свакако морају утицати на одређење 

висине накнаде која се утврђује за одређену грађевинску парцелу унутар њега. На висину накнаде 

за одређену грађевинску парцелу утичу погодности које јој дају одлике, обим и степен 

уређености јавних површина у њеном окружењу. При њеном одређењу треба узети и однос 

највећег планом дозвољеног индекса изграђености, са фактичким степеном изграђености342 дате 

локације, који представља количник грађевинске бруто површине објеката и површине парцеле 

изражене у истим мерним јединицама. Степен изграђености локације треба да укаже на 

рационалност употребе грађевинског земљишта. У зависности од циљева урбанистичког 

планирања, односно вођења политике у тој области, висином накнаде се може «кажњавати» 

употреба земљишта испод дозвољеног права које је утврђено регулационим планом за ту 

локацију. Висина «казне» би требало да буде пропорционална разлици између фактичког и 

урбанистичким планом дозвољеног степена изграђености датог грађевинског земљишта. Поред 

тога, положај грађевинске парцеле је исто тако важан фактор који утиче на њену висину. За 

одређене привредне активности локација је од изузетног значаја, јер се њоме могу постићи много 

бољи економски ефекти. На пример, за трговину је избор положаја објекта у коме она треба да се 

врши јако важан, јер је зона у којој су наглашена кретања људи, њихова концентрација, као и 

навика да се у њој обавља куповина, свакако боља од оних у којима то није случај. Постојање и 

близина објеката друштвеног стандарда при грађевинској парцели, такође, увећава њену 

подобност како за уобичајен живот грађана, тако и за њихове економске активности. Тако, на 

пример, близина образовних, здравствених, културних, забавно-рекреативних центара и сл. 

свакако ће утицати на квалитет живота који одређена локација на којој се налази грађевинска 

парцела пружа. Саобраћајна повезаност грађевинске парцеле са локалним, односно градским 

центром, радним зонама и другим садржајима у насељу је посебан фактор који утиче на висину 

накнаде за коришћење грађевинског земљишта. Ово је сасвим нормално, јер је за уобичајен 

живот и рад у урбаној средини неопходно успоставити комуникационе системе помоћу којих ће 

се правити релације између места становања и места на којима се обављају привредне 

активности, односно места где се живи, ради, реализују социјалне, образовне, здравствене, 

културне, забавно-рекреативне, па и политичке потребе савременог човека. Исто тако, не треба 

заборавити ни трошкове који настају одржавањем свакодневне комуникације и успостављања 

односа који су од виталног интереса за живот и рад људи на територији одређене локалне 

заједнице. Ови елементи су од не малог значаја при одређивању погодности локације коју 

                                           
342 Видети члан 2. став 1. тачка 5. Закона о планирању и изградњи.  



 107

одређена грађевинска парцела пружа. Потребно је направити што ближу и реалнију везу између 

висине фискалног терета који обвезници по овом основу сносе и користи коју им положај дате 

грађевинске парцеле доноси. Све облике користи које се јављују при коришћењу уређеног 

грађевинског земљишта и изграђених објеката на њему, треба у што правилнијој размери 

везивати за висину накнаде. У том смислу, поред горе поменутих фактора, на њено одређење 

могу утицати и друге погодности које земљиште може да има за кориснике. Оне могу бити 

изражене у виду:343  

− природних одлика грађевинске парцеле, које се могу одразити у мери њене осунчаности, 

заштићености од ветрова, изложености буци, естетских својстава крајолика и слично;  

− специфичних обележја ужег окружења значајних за тачно одређене намене, као што је 

положај тржног центра у близини јавног паркинга, хотел у пословном центру и слично; 

− на тржишним мерилима засноване атрактивности појединих подручја у насељу, као што 

су заштићене амбијенталне целине, ексклузивне зоне за становање или за продајне 

објекте, односно за вршење пословних активности.  

Поред утврђивања основних елемената од којих ће зависити одређивање висине накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта требалo би утврдити и допунске критеријуме. У том смислу 

треба имати у виду следеће:344 а) За коришћење сваке грађевинске парцеле су од значаја два или 

више различитих утицаја који делују истовремено. б) Ефекте ових утицаја је тешко међусобно 

разграничити. в) Интензитет деловања појединих утицаја је променљив и свака интервенција која 

је везана за простор у насељу може да доведе до промена које треба регистровати и на адекватан 

начин валоризовати. г) Материјалне ефекте појединих утицаја је тешко мерити и међусобно 

поредити. При утврђивању висине и мерила ове накнаде, земљиште би требало различито 

категорисати, према погодности које својим одликама пружа. У процесу категорисања земљишта 

не би требало паушално одређивати које су локације «погодне», односно «непогодне», већ их 

треба идентификовати по основу објективно утврђене динамике карактеристичних намена 

одређеног земљишта и објеката на њему. Због тога се мора извршити одређена диференцијација у 

примени критеријума по основу којих се процењују материјални ефекти деловања појединих 

утицаја и потребе да они буду садржани у мерилима које доноси надлежни орган јединице 

локалне самоуправе и по основу којих се утврђује висина ове накнаде.345 При свему овоме, треба 

имати у виду да иста врста и интезитет утицаја појединих фактора могу имати различити значај и 

смер деловања на одређивање висине поменуте накнаде, у зависности од намене грађевинске 

парцеле на коју се односе.  

Закон о планирању и изградњи није посебно специфицирао критеријуме по којима ће се 

обрачунавати висина накнаде за коришћење грађевинског земљишта, већ је слободу њиховог 

                                           
343  По Мирић С., Вујовић К., Јанић М., op. сit., стр. 105-106. 
344 Ibid., стр. 106. 
345 Ibid., стр. 107. 
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утврђивања препустио јединицама локалне самоуправе.346 То је условило појаву различитих 

решења у пракси. На основу упоредног прегледа нормативних решења из ове области, можемо 

извести закључак да она конвергирају ка томе да се локација земљишта, површина и намена 

објекта узимају као најчешћи критеријуми при одређивању висине поменуте накнаде међу 

јединицама локалне власти у Републици Србији.347 У одредбама одлуке о накнади за коришћење 

грађевинског земљишта је, по правилу, извршено зонирање земљишта и, у том смислу, одређене 

су границе истих.348 Оне су утврђене по основу погодности које земљиште пружа корисницима, и 

то по основу више фактора, као што је: његов положај у насељу, обим и степен уређености, 

опремљеност објектима друштвеног стандарда, саобраћајна повезаност са локалним, односно 

градским центром, радним зонама и другим садржајима у насељу, као и на основу других 

погодности које градско земљиште има за кориснике. Критеријум површине се у већини одлука 

користи за одређење фактичког «заузећа» грађевинског земљишта објектом који се на њему 

налази.349 Ово је јако занимљиво решење, јер се употребом овог критеријума не обухвата потпуна 

површина земљишта које се користи. Тиме се не може успоставити адекватна релација између 

укупне користи које земљиште пружа свом кориснику и висине фискалног оптерећења по овом 

основу. Овим решењем се директно фаворизује група обвезника који имају низак степен 

«заузетости» грађевинског земљишта, односно низак количник у односу између изграђене 

површине на одређеној парцели и укупне површине парцеле изражене у истим мерним 

                                           
346 Видети члан 77. став 5. и члан 78. став 4. Закона о планирању и изградњи.  
347 На пример, могу се упоредити решења која су дата у: Одлуци о накнадама за уређивање и коришћење градског 
грађевинског земљишта у Лозници и Бањи Ковиљачи; Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта 
општине Крупањ, документ заведен под редним бројем: 418-29/2003, усвојен на седници Скупштине општине 
Крупањ која је одржана 26. децембра 2003. године; Одлуци о накнади за коришћење градског грађевинског 
земљишта општине Ваљево, Службени гласник општине Ваљево, бр. 3/2003; Одлуци о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта у општини Врбас, документ заведен под редним бројем: 011-53/2003-I/01, усвојен на 
седници Скупштине општине Врбас која је одржана 24. децембра 2003. године; Одлуци о разради мерила, начину 
обрачуна и уговарања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта 
и закупнине грађевинског земљишта у општини Кула; Одлуци о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде 
за уређивање и коришћење грађевинског земљишта у општини Нови Бечеј; Одлуци о висини накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта у општини Бачки Петровац, Службени лист општине Бачки Петровац, бр. 4/2004. 
348 Видети: члан 6. Одлуке о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта општине Ваљево; члан 5. 
Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта општине Крупањ; члан 6. Одлуке о накнадама за уређивање 
и коришћење градског грађевинског земљишта у Лозници и Бањи Ковиљачи; члан 3. Одлуке о накнади за 
коришћење грађевинског земљишта у општини Врбас; члан 8. Одлуке о разради мерила, начину обрачуна и 
уговарања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и 
закупнине грађевинског земљишта у општини Кула; члан 2. Одлуке о критеријумима и мерилима за одређивање 
накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта у општини Нови Бечеј. Међутим, ово правило има 
изузетак који важи за општине са релативно уједначеном урбанистичком структуром и малом површином. Тако, у 
општини Бачки Петровац, на пример, нисмо наишли на одређење зона у одлуци којом се уређује ова област. Видети 
Одлуку о висини накнаде за коришћење грађевинског земљишта у општини Бачки Петровац. 
349 Видети: члан 3. Одлуке о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта општине Ваљево; члан 3. 
Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта општине Крупањ; члан 21. Одлуке о накнадама за 
уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта у Лозници и Бањи Ковиљачи; члан 2. Одлуке о накнади за 
коришћење грађевинског земљишта у општини Врбас; члан 22. Одлуке о разради мерила, начину обрачуна и 
уговарања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и 
закупнине грађевинског земљишта у општини Кула; члан 18. Одлуке о критеријумима и мерилима за одређивање 
накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта у општини Нови Бечеј; члан  2. Одлуке о висини накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта у општини Бачки Петровац. 
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јединицама.350 Висином накнаде би требало да се «санкционише» употреба земљишта испод 

граница његове дозвољене изграђености које су за ту локацију утврђене одговарајућим 

регулационим планом.  

Поред критеријума положаја и површине, у пракси нормирања ове области међу јединицама 

локалне самоуправе у Републици Србији користи се и критеријум намене изграђеног објекта, 

односно грађевинског земљишта. По том основу се, по правилу, врши категорисање простора за 

резиденцијалне и нерезиденцијалне намене. Након тога, врши се диференцирање у оквиру намена 

које имају нерезиденцијални карактер.351 На пример, у општини Ваљево, подела простора који се 

користи за нерезиденцијалне намене извршена је тако што се висина накнаде посебно утврђује за 

производни, а посебно за пословни простор.352 Под корисним производним простором 

подразумева се површина просторија које се користе за обављање делатности према јединственој 

класификацији и то: индустрија и рударство, пољопривреда и шумарство, водопривреда, 

грађевинарство, саобраћај и везе, трговина на велико, централна складишта и дистрибуциони 

центар који је у функцији трговине на мало, стамбено-комуналне делатности и уређење насеља и 

простора, као и земљиште које се користи у те сврхе. Канцеларијски и други простор који се 

користи за заједничке службе, представништва, комерцијалну делатност и слично, а у функцији 

обављања горе наведених делатности се не сматра производним, већ пословним простором. Под 

пословним простором подразумева се и укупна површина просторија које се користе за обављање 

свих осталих делатности које нису обухваћене датом одлуком и које се не односе на коришћење 

земљишта за производну намену.353 Слично као код претходног критеријума, висина накнаде би 

требало да одражава «корист» од дозвољеног права које је утврђено регулационим планом за ту 

локацију. Одређивање намене коришћења грађевинског земљишта представља врло важан аспект 

сваког урбанистичког плана, преко кога се реализују циљеви урбанистичке политике локалне 

заједнице. У том смислу, накнада за коришћење грађевинског земљишта може представљати 

битан инструмент којег носиоци локалне власти могу користити у том процесу. 

                                           
350 Видети члан 2. став 1. тачка 6. Закона о планирању и изградњи.  
351 У општини Нови Бечеј, користи се допунски критеријум приликом утврђивања висине накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта, који је везан за врсту делатности која се обавља у пословном простору. У том смислу, 
разликују се четири групе делатности: а) првој групи припадају делатности из области саобраћаја, 
електродистрибуције, банкарског и финансијског пословања, дистрибуције нафтом и гасом, ПТТ услуга, шпедиције, 
адвокатске и услуге пројектовања; б) другој групи припадају угоститељство, туризам, трговина, забава и разонода; в) 
трећој групи, индустрија, пољопривреда, водопривреда, шумарство, рибарство, грађевинарство, занатство, 
земљорадничке и друге задруге; г) четврта група делатности се односи на старе занате. За сваку од ових група 
делатности које се обављају у пословном простору, утврђена је посебна висина накнаде. Видети члан 19. и 20. 
Одлуке о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта у 
општини Нови Бечеј. 
352 Исто решење налазимо и у Кули, с тим што је приликом категорисања простора нерезиденцијалне намене, 
извршено и посебно издвајање објеката друштвеног стандарда. Упоредити члан 4. Одлуке о накнади за коришћење 
градског грађевинског земљишта општине Ваљево и члан 24. Одлуке о разради мерила, начину обрачуна и 
уговарања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и 
закупнине грађевинског земљишта у општини Кула. За разлику од осталих посматраних општина, у Бачком 
Петровцу нисмо наишли на извршено диференцирање пословног простора по врстама делатности. Видети члан 1. 
Одлуке о висини накнаде за коришћење грађевинског земљишта у општини Бачки Петровац. 
353  Видети члан 4. Одлуке о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта општине Ваљево.   
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Мерна јединица по основу које се утврђује и обрачунава фискална обавеза, што настаје увођењем 

накнаде за коришћење грађевинског земљишта, треба да буде ознака специфичности капацитета 

грађевинске парцеле, која омогућава процену интезитета и ефеката коришћења њених 

погодности. На пример, она може бити изражена у виду квадратног метра грађевинске парцеле 

или квадратног метра изграђеног простора, односно у другој мерној јединици којом се може 

изразити коришћење грађевинског земљишта. Остављајући слободу јединицама локалне 

самоуправе да је самостално утврде, законодавац је омогућио да се као мерна јединица за 

обрачун ове накнаде узме она која је, у зависности од датих услова и захтева који су у оквиру 

њеног одређења постављени, најцелисходнија за дату локалну заједницу. У већини одлука које су 

скупштине јединица локалне самоуправе у Републици Србији утврдиле, мерна јединица по 

основу које се утврђује и обрачунава ова фискална обавеза је изражена у квадратном метру 

изграђеног или неизграђеног354 грађевинског земљишта.355 Имајући у виду одлике и намену 

коришћења земљишта, за изграђено грађевинско земљиште накнада се обрачунава по квадратном 

метру стамбеног, односно пословног простора, а за неизграђено грађевинско земљиште по 

квадратном метру земљишта, односно, уколико се на њему налази привремени објекат, по 

квадратном метру његове површине. У већини случајева, стопе којима се обрачунава обавеза по 

основу ове накнаде имају карактер специфичних, а не ad valorem стопа.356 Оне се, у зависности од 

зоне и намене земљишта, дају у апсолутним месечним износима и то по квадратном метру 

земљишта, односно објекта који се користи. Износ накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта добија се њиховим множењем са укупном површином земљишта, односно објекта који 

се фактички користи.  

                                           
354 Законом о грађевинском земљишту је, за разлику од Закона о планирању и изградњи, била утврђена обавеза 
прављења разлике у висини накнаде за изграђено и неизграђено градско грађевинско земљиште. Упоредити члан 28. 
Закона о грађевинском земљишту, са члановима 77, 78. и 79. Закона о планирању и изградњи. 
355 Примери потврде овог става могу се видети у датим одлукама посматраних општина. Видети: члан 3. Одлуке о 
накнади за коришћење градског грађевинског земљишта општине Ваљево; члан 2. Одлуке о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта општине Крупањ; члан 21. Одлуке о накнадама за уређивање и коришћење градског 
грађевинског земљишта у Лозници и Бањи Ковиљачи; члан 2. Одлуке о накнади за коришћење грађевинског 
земљишта у општини Врбас; члан 21. Одлуке о разради мерила, начину обрачуна и уговарања накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и закупнине грађевинског земљишта у 
општини Кула; члан 17. Одлуке о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за уређивање и коришћење 
грађевинског земљишта у општини Нови Бечеј; члан 2. Одлуке о висини накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта у општини Бачки Петровац. 
356 Занимљиво је поменути пример Лознице. У овој, за разлику од посматраних општина, примењује се и варијанта 
«прогресивности пореске обавезе» по методи директне, par tranche (рашчлањене) прогресије. Тако је у Одлуци 
накнадама за уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта дата посебна тарифа којом су, по овом 
принципу, утврђене различите висине стопа за накнаду за коришћење земљишта за привремене објекте. Скале су 
утврђене по основу квадратуре објекта, и то: а) до 30 m2; б) од 31 до 100 m2; в) од 101 до 500 m2; г) од 501 до 1000 
m2; д) преко 1000 m2. Оне важе за све три зоне грађевинског земљишта. Тако, на пример, у 2001. години, у I зони 
грађевинског земљишта, за објекте чија је површина до 30 m2, износ накнаде је износио 41,82 дин/m2. Међутим, за 
оне објекте чија је површина у распону од 31 до 100 m2, накнада се утврђивала у фиксном износу од 1.254,50 дин. + 
19,35 дин. за сваки m2 преко 30 m2. На исти начин, прогресија је примењивана и за скале од 101 до 500 m2 и 501-
1000 m2. За оне објекте преко 1000 m2, фиксни износ накнаде је износио 12.606,50 дин., а додатни део је 
обрачунаван тако што се зарачунавало још 6,45 дин. за сваки m2 преко 1000 m2. Видети члан 31. Одлуке о накнадама 
за уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта у Лозници и Бањи Ковиљачи. 
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Одлуком о увођењу накнаде за коришћење грађевинског земљишта одређују се и њени 

обвезници.357 За стамбени простор би то била физичка лица која су власници стамбеног простора, 

односно носиоци права располагања на њему, затим, носиоци права коришћења на њему или 

његовом посебном делу, као и закупци, ако је у питању закуп на неодређено време. Обвезници 

могу бити и правна лица која су у одређеним случајевима носиоци власничког права на 

стамбеном простору. Када је у питању пословни простор, обвезници накнаде би била правна лица 

која имају право коришћења, управљања и располагања, односно непосредни корисници 

пословног простора у друштвеној и државној својини и физичка, односно правна лица која су 

власници, тј. непосредни корисници пословног простора за пословни простор у приватној 

својини. Када је у питању неизграђено грађевинско земљиште које се користи за обављање 

пословних делатности, обвезници су правна лица која су имаоци права коришћења, управљања и 

расплагања њиме. Обвезници по овом основу би били и власници бесправно подигнутих објеката 

или делова истих, као и лица која бесправно користе неизграђено грађевинско земљиште. 

Имајући то у виду, треба приметити да је приликом одређења обвезника ове накнаде врло важно 

утврдити релевантне елементе који су везани за фактичко коришћење грађевинског земљишта. 

Тиме је простор за пореску евазију битно сужен.  

У одлукама о накнади за коришћење грађевинског земљишта јединица локалне самоуправе у 

Републици Србије утврђене су и олакшице које се могу дати по овом основу. Њиховим 

прописивањем се може водити локална политика, која је везана за управљање земљиштем, 

односно може се вршити утицај на распоред привредних и непривредних активности које се 

одвијају на подручју јединице локалне самоуправе. У појединим општинама, преко утврђивања 

накнаде води се и социјална политика, те се, по том основу, ове обавезе ослобађају лица која су 

корисници одређеног облика социјалне помоћи установљеној било од стране републичког, било 

од стране локалног нивоа власти.358 Међутим, сваки вид смањења обавезе по овом основу захтева 

компензацију трошкова уређења грађевинског земљишта и изградње, као и одржавања објеката 

комуналне инфраструктуре из неких других извора средстава. Плаћањем ове накнаде 

финансирају се законом унапред одређени трошкови који се морају покрити. Ово покриће се 

                                           
357 Видети: члан 12. Одлуке о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта општине Ваљево; члан 4. и 12. 
Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта општине Крупањ; члан 21. и 26. Одлуке о накнадама за 
уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта у Лозници и Бањи Ковиљачи; члан 2. Одлуке о накнади за 
коришћење грађевинског земљишта у општини Врбас; члан 21. и 25. Одлуке о разради мерила, начину обрачуна и 
уговарања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и 
закупнине грађевинског земљишта у општини Кула; члан 18. Одлуке о критеријумима и мерилима за одређивање 
накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта у општини Нови Бечеј; члан 2. Одлуке о висини накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта у општини Бачки Петровац. 
358 На пример, у одлуци којом се уређује накнада за коришћење грађевинског земљишта у Новом Бечеју, стоји да су 
обавезе по овом основу ослобођени примаоци социјалне помоћи према евиденцији Центра за социјални рад. У 
Ваљеву, то је урађено тако што је у Одлуци наведено да се обавезе плаћања дате накнаде могу ослободити само они 
обвезници којима је признато право на материјално обезбеђење породице. Видети члан 34. Одлуке о критеријумима 
и мерилима за одређивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта у општини Нови Бечеј и члан 
17. Одлуке о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта општине Ваљево. Слично  решење налазимо и 
у Лозници. Видети члан 25. Одлуке о накнадама за уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта у 
Лозници и Бањи Ковиљачи. 
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мора обезбедити из других извора прихода буџета јединице локалне самоуправе, што значи да ће 

се расподелити на шири круг пореских обвезника. Представници локалне власти морају 

оправдати овакву дистрибуцију фискалног намета члановима локалне заједнице.  

Накнада за коришћење грађевинског земљишта не би требало да се плаћа на паркинг просторе, 

улице, локалне и некатегорисане путеве, земљиште на којем се налазе инсталације и предмети 

комуналних делатности, депоније за смеће, еколошке објекте, одређене зелене површине, гробља, 

објекте за заштиту од штетног дејства воде, спортске рекреационе терене, игралишта за децу и 

слично. Ово су површине, односно објекти од јавног значаја и у функцији су одржања и развоја 

локалне заједнице. Право њиховог коришћења, односно управљања у Србији, по правилу, дато је 

органима, организацијама, установама и јавним предузећима, чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе. Због тога не би било целисходно да јавноправни субјект који има овлашћење да 

уведе поменуту накнаду, као и законску обавезу да, преко установљења посебних 

организационих јединица, финансира уређивање грађевинског земљишта, односно одржавање 

комуналне инфраструктуре буде и обвезник по том основу.359 

Одређени круг аутора сматра да је увођење ове накнаде, заправо, захватање градске ренте, у делу 

који се испољава кроз коришћење грађевинског земљишта. Они свој став заснивају на следећим 

поставкама:360 а) Накнада за коришћење грађевинског земљишта је материјализовани израз 

погодности које одређено земљиште пружа кориснику, а које су у узрочно-последичној вези са 

прошлим, садашњим и будућим материјалним и другим облицима улагања од стране локалне 

заједнице, а да, при томе, нису у функционалној вези са истим која се реализују од стране 

непосредног корисника тог земљишта. б) Оправдање за увођење ове накнаде од стране носилаца 

локалне власти лежи у томе да се коришћењем ефеката улагања у уређивање и унапређивање 

грађевинског земљишта, као и инвестирања у изградњу, односно одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре која се налази на територији јединице локалне самоуправе која је уводи, јачају 

техничко-материјалне детерминанте урбаног развоја одређеног подручја. У складу са тим, сви 

корисници грађевинског земљишта морају да се доведу у равноправан положај, у зависности од 

коришћења погодности које им пружа локација грађевинске парцеле коју користе. При овоме, 

треба разликовати појавни облик ренте која настаје у тренутку привођења земљишта планираној 

намени, која зависи од иницијалних трошкова инвеститора и од групе погодности које нису од 

посебног значаја за даљи процес коришћења уређеног земљишта и изграђених објеката, од оне 

                                           
359 У посматраним општинама, овакво решење налазимо у Ваљеву, Лозници, Новом Бечеју и Кули. Тако, у Кули, на 
пример, накнада за коришћење грађевинског земљишта се не плаћа: а) за паркинг просторе, тротоаре, улице, јавне 
путеве, железничке пруге; б) за депоније смећа; в) за уређење зелених површина; г) за дечија  игралишта и 
рекреационе терене. Видети: члан 27. Одлуке о разради мерила, начину обрачуна и уговарања накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и закупнине грађевинског земљишта у 
општини Кула; члан 2. Одлуке о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта општине Ваљево; члан 25. 
Одлуке о накнадама за уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта у Лозници и Бањи Ковиљачи; члан 
36. Одлуке о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта 
у општини Нови Бечеј. 
360  По Мирић С., Вујовић К., Јанић М., op. сit., стр. 101. 
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ренте која није у директној вези са иницијалним трошковима привођења земљишта планираној 

намени, већ са погодностима које се материјализују током целог века коришћења земљишта и 

објеката на њему. Док је први облик ренте једнократног карактера и појављује се само у 

одређеном тренутку, тј. када се земљиште приводи планираној намени и од значаја је за 

иницијалне трошкове инвеститора, други облик ренте је трајног карактера и захвата се за све 

време коришћења земљишта и на њему изграђених објеката.361 Имајући то у виду, могу се 

идентификовати два појавна облика ренти која се налазе у Закону о планирању и изградњи и 

пракси нормативног регулисања ове области од стране јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији. Са првим обликом ренте идентификујемо накнаду за уређење, а са другим, накнаду за 

коришћење грађевинског земљишта. 

Због методолошких проблема око одређивања процената учешћа накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта у буџетима јединица локалне самоуправе у Републици Србији током 

посматраног периода, тешко је утврдити која је од ових облика ренти значајнија за њихово 

финансирање. За разлику од накнаде за уређивање, накнаду за коришћење грађевинског 

земљишта налазимо у свим буџетима одабраног узорка од 10 општина којег користимо у 

финансијској анализи остварења појединачних облика изворних прихода јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији. Учешће овог облика накнаде у укупним приходима њихових 

буџета у 2002. години, кретало се на следећи начин: у општинима Јагодина, Куршумлија, Инђија 

и Вршац налазимо највећи проценат њиховог учешћа – у Јагодини 8,38%, Куршумлији 6,61%, 

Инђији 4,64% и Вршцу 4,54% остварења буџета посматране године. У Смедеревској Паланци, 

Сомбору и Ваљеву, ово учешће је било нешто ниже и износило је 3,50%, 3,26% и 2,13% 

респективно. Шабац и Параћин су имали остварење у износу од 1,46%, односно 1,06%, а 

Бујановац у износу од 0,69% изршеног буџета 2002. године. Гледајући појединачне резултате 

општина, не можемо извући поуздан закључак о томе који је приход значајнији за њихово 

финансирање. Наиме, с једне стране запажамо да у општинама Сомбор и Шабац, накнада за 

уређивање грађевинског земљишта има веће учешће од накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта – у Сомбору 3,64%, у односу на 3,26%, а у Шапцу 2,82% у односу на 1,46%. С друге 

стране, у Вршцу, Ваљеву, Смедеревској Паланци и Бујановцу наилазимо на обрнуту ситуацију.362 

У Вршцу, на пример, учешће накнаде за коришћење грађевинског земљишта је за нешто више од 

четири пута веће од учешћа накнаде за уређивање грађевинског земљишта – 4,54% у односу на 

1,11%. У Ваљеву, оно је два пута веће – 2,13% у односу на 1,05%. У Смедеревској Паланци, 

разлика ових учешћа је знатно мања – 3,50% у односу на 2,97%. На први поглед рекло би се да у 

већем броју општина бележимо значајније учешће накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта. Међутим, када упоредимо остварења ових облика прихода у Врњачкој Бањи и Бачком 

                                           
 
361  Ibid., стр. 101-102. 
362 За преостале општине немамо релевантне податке који би нам послужили за упоређивање ових остварења. 
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Петровцу, као општинама које су ван стално посматраног узорка општина, можемо видети да у 

њима учешће накнаде за уређивање грађевинског земљишта односи значајну превагу над 

учешћем накнаде за коришћење грађевинског земљишта – у Врњачкој Бањи 8,88% у односу на 

1,62%, а у Бачком Петровцу 7,41% у односу на 2,89%.363 Да би смо отклонили одређене дилеме 

које се јављају упоређивањем остварења по појединим општинама, направили смо посебну 

финансијску анализу учешћа појединачних облика изворних прихода која се односи на све 

јединице локалне самоуправе у Републици Србији. Сматрамо да ћемо тек на основу тих резултата 

моћи извући поузданије закључке о њиховом учешћу и значају у финансирању овог нивоа власти 

у земљи.364  

Можемо закључити да је, без обзира на остављен слободни простор за утврђивање критеријума и 

мерила приликом одређења висине накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта 

датим Законом о планирању и изградњи, већина јединица локалне самоуправе, као основ за 

нормативно уређење ове области, користило садржај одредби Закона о грађевинском 

земљишту.365 Ова чињеница нам, заједно са праксом утврђивања елемената боравишне таксе на 

основу садржаја укинутог Закона о комуналним таксама и накнадама, указује на то да већина 

јединица локалне самоуправе није учинила видљив помак у коришћењу «датих» слобода и да 

нису донеле нова решења у нормативном уређењу ових облика фискалних јавних прихода. То 

указује да током посматраног периода није дошло до другачијег позиционирања ових накнада и 

њиховог бољег коришћења као инструмената у вођењу урбанистичке, али и других видова 

политике локалних заједница у Републици Србији. Међутим, овај закључак има и свој позитивни 

одраз. Он се огледа у томе да је тим приступом остављен известан маневарски простор у коме се 

могу учинити одређена побољшања. Напредак се може једино остварити заједничким деловањем 

и радом стручњака из области урбанизма, комуналних делатности, финансија и права, чија ће 

резултанта бити утврђивање нормативних решења која ће на осмишљен, јединствен и целисходан 

начин уредити различите аспекте које увођење накнаде за уређивање и коришћење грађевинског 

земљишта собом носи.  

 

3.3.6. Накнада за заштиту и унапређење животне средине 

 

У склопу прве фазе реформе система јавних финансија Републике Србије, као што је напред више 

пута наведено, Законом о изменама и допунама ЗЈПЈР-а,366 уведене су значајне новине у 

утврђивању врста јавних прихода, као и одређењу њихове припадности датим нивоима власти у 

Републици. У склопу тих промена, коначно је позиционирано место накнаде за заштиту и 

                                           
363 Видети Одлуку о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2003. годину и Одлуку о завршном рачуну 
буџета општине Бачки Петровац за 2003. годину.  
364 О томе више у наставку рада. 
365 Видети  члан 8, 15, 16, 26, 27, 28, 29.  и  30.  Закона  о  грађевинском земљишту. 
366 Службени гласник Републике Србије, бр. 22/2001. 
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унапређење животне средине, чиме су отклоњење дилеме које су постојале око тога да ли она 

представља приход локалног нивоа власти. Наиме, Уставом Републике Србије су међу изворним 

пословима јединица локалне самоуправе утврђени и послови који су везани за старање о заштити 

и унапређивању животне средине.367 У том смислу их је и Закон о локалној самоуправи из 1999. 

године ближе уредио, те су њиме уведене одређене надлежности локалне власти које су везане за 

ову област.368 Конкретизација ових послова утврђена је одредбама Закона о заштити животне 

средине.369 Увођење законских обавеза које су везане за заштиту и унапређивање животне 

средине, као и одређених мера које су јединице локалне самоуправе у Републици Србији дужне 

да изврше у овој области требало би да буде праћено и обезбеђивањем финансијских средстава за 

те намене. Законом о заштити животне средине из 1991. године било је предвиђено да се средства 

за финансирање послова и задатака заштите и унапређења животне средине из оквира права и 

дужности Републике, односно јединице локалне самоуправе обезбеђују из накнада за коришћење 

природних богатстава, накнада за коришћење добара у општој употреби и накнада за коришћење 

грађевинског земљишта, у складу са законом.370 Поред тога, у члану 88. став 2. овог Закона 

законодавац је дао основ за увођење посебног облика прихода којим би се обезбеђивала средства 

за финансирање послова и мера које су везане за заштиту и унапређивање животне средине, а 

које произлазе из оквира права и дужности јединице локалне самоуправе.371 Међутим, у 

тумачењу ове законске одредбе дошло је до одређених дилема које су биле везане за њену 

примену. Постављала су се питања око тога да ли се овде ради о посебном виду дажбина, 

односно накнада и да ли та средства имају карактер јавних прихода. Ове дилеме су биле 

инициране садржајем одредби ЗЈПЈР-а, по којима накнада за заштиту и унапређење животне 

средине није била издвојена као посебан облик јавног прихода. При томе, треба имати у виду да 

ни у Закону о локалној самоуправи из 1999. године она није била утврђена као извор 

финансирања локалних власти у Републици Србији. У том периоду, управо због различитог 

тумачења и примене одредби члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине из 1991. 

године, пред Уставним судом Републике Србије забележене су и појаве покретања поступака за 

оцену уставности и законитости одређених одлука које су, по овом основу, биле донете од стране 

скупштина одређених јединица локалне самоуправе. Ове недоумице су довеле до тога да већина 

                                           
367 Видети члан 113. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 1/90. 
368 Видети члан 4. став 1. тачка 12 и члан 37. старог Закона  о  локалној самоуправи. По ширем тумачењу, уклапају 
се и одредбе чланова 34. и 35. овог Закона. 
369 У децембру 2004. године, донет је нови Закон о заштити животне средине. Видети Службени гласник Републике 
Србије, бр. 135/2004. До тада је важио стари Закон из 1991. године. (У даљем тексту: стари Закон о заштити 
животне средине). Видети Службени гласник Републике Србије, бр. 6/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95. 
370 Видети члан 11. старог Закона о заштити животне средине. У Закону о заштити животне средине из 2004. године, 
предвиђено је да се средства за финансирање послова и задатака заштите и унапређења животне средине из оквира 
права и дужности Републике, односно јединице локалне самоуправе обезбеђују из накнада за коришћење природних 
вредности и накнада за загађивање животне средине. Ова два облика накнада представљају уступљене приходе 
локалних власти у Републици Србији. О томе више у наставку рада. Видети члан 84. и 85. Закона о заштити животне 
средине. 
371 Видети члан 88. став 2. старог Закона о заштити животне средине. 
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јединица локалних самоуправа у Републици Србији372 није користила могућност увођења датих 

накнада.373  

Доношењем Закона о измени и допуни ЗЈПЈР-а у 2001. години374 отклоњене су недоумице око 

овог облика накнаде. Накнада за заштиту и унапређење животне средине је утврђена као посебан 

облик јавног прихода. Тиме су отклоњени разлози за покретање поступака којима би се вршила 

оцена уставности и законитости одлука скупштина јединица локалне самоуправе којима се уводи 

овај облик локалног јавног прихода.375 Доношењем Закона о локалној самоуправи 2002. године 

потврђено је да накнада за заштиту и унапређење животне средине представља посебан извор 

финансирања локалних власти у Републици Србији. Законодавац ју је, у том смислу, сврстао у 

групу њихових изворних прихода.376 Овакво одређење статуса накнаде у складу је са утврђеним 

изворним делокругом послова јединица локалне самоуправе. Наиме, јединице локалне 

самоуправе, између осталог, имају надлежност да врше послове и активности у вези са:377 

− старањем о заштити животне средине,  

− доношењем програма коришћења и заштите природних вредности, 

− доношењем програма заштите животне средине, 

− доношењем локалних акционих и санационих планова који су у вези са стратешким 

документима, интересима и циљевима који су дати за ову област. 

Конкретне активности и мере које су јединице локалне самоуправе дужне да предузимају у овој 

области ближе су уређене одредбама Закона о заштити животне средине. Општине су дужне да у 

                                           
372 У одабраном узорку општина којег користимо у финансијској анализи остварења појединачних облика изворних 
прихода јединица локалне самоуправе у Републици Србији, једино смо у Шапцу пронашли евидентиране приходе по 
овом основу у 2000. години. Њихово учешће у укупном остварењу буџета посматране године било је занемарљиво 
мало – 0,02%. 
373 Један од разлога који je утицаo на то да се ова накнада није користила као посебан извор прихода јединица 
локалне самоуправе у Републици Србији био је садржан и у чињеници да би средства која би се остваривала по том 
основу улазила у масу дозвољеног обима средстава за потрошњу локалних власти који је био одређиван од стране 
Републике преко посебног годишњег закона. Ово ограничење било је утврђено чланом 47. и 49. Закона о локалној 
самоуправи из 1999. године. Датим одредбама била је уведена јако неповољна околност која је утицала на слабљење 
финансијске снаге јединица локалне самоуправе у том периоду. Она се огледала у томе да се, преко доношења 
Закона о учешћу општина и градова у порезу на промет и обиму средстава за финансирање вршења њихових 
послова, на индиректни начин одређивао укупни оквир њихових буџета. Наиме, поред пореза, при одређењу 
њиховог релативног и апсолутног учешћа у деоби средстава са Републиком, били су укључивани и приходи од 
локалних такси и накнада. Увођењем накнаде за заштиту животне средине би се још више сузио проценат њиховог 
учешћа у деоби прихода са Републиком. За разлику од овог решења, у периоду до ступања на снагу Закона о 
локалној самоуправи из 1999. године, на његово укупно одређење могли су да утичу само приходи које су се 
остваривали путем пореза.  
374 Службени гласник Републике Србије, бр. 22/2001. 
375 Поред тога, средства накнаде су изузета из режима ограничавања и својим остварењем престала да врше утицај на 
крајњи исход расподеле заједничких прихода са Републиком.   
376 Видети члан 78. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи. По доношењу Закона о измени и допуни ЗЈПЈР-а у 
марту 2001. године, накнада за заштиту и унапређење животне средине је у старом Закону о локалној самоуправи, 
који је тада још увек био на снази, била сврстана у групу накнада за коришћење добара од општег интереса. (Сходно 
одредбама члана 49. овог Закона, средства која су се остваривала по том основу нису припадала групи прихода чије 
је остварење утицало на одређење масе дозвољеног обима потрошње јединица локалне самоуправе, који је утврђиван 
од стране Републике за једну буџетску годину).  
377 Видети члан 18. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи. 
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урбанистичким плановима, односно плановима који се односе на уређење насељених места на 

њиховом подручју обезбеде мере и услове заштите животне средине, у смислу:378 

1. утврђивања посебних режима очувања и коришћења подручја заштићених 

природних добара, изворишта водоснабдевања, термалних и минералних 

изворишта, шума, пољопривредног земљишта, јавних зелених површина, 

рекреационих подручја и бања; 

2. одређивања подручја угрожених делова животне средине (загађена подручја, 

подручја угрожена ерозијом и бујицама, експлоатацијом минералних сировина, 

плавна подручја и сл.) и утврђивања мера за санацију ових подручја; 

3. утврђивања мера и услова заштите животне средине према којима ће се користити 

простор намењен експлоатацији минералних сировина, односно вршити изградња 

индустријских и енергетских објеката, објеката за прераду и одлагање отпада, 

објеката инфраструктуре и других објеката чијом изградњом или коришћењем се 

може угрозити животна средина.  

Ови планови се морају заснивати на испуњењу обавезе да се:379 а) природни ресурси и добра 

очувају и унапређују и у највећој мери обнављају, а ако су необновљиви, да се рационално 

користе; б) обезбеди заштита и несметано остваривање функција заштићених природних добара 

са њиховом заштићеном околином; в) обезбеди очување изграђеног простора; г) обезбеде услови 

за одмор и рекреацију човека; д) одреде мере заштите животне средине; ђ) прикаже постојеће и 

планирано стање по напред изнетим елементима, са мерама потребним да се планови остваре.  

Општине доносе програм заштите животне средине на својој територији, односно локалне 

акционе и санационе планове, у складу са Националним програмом којег доноси Народна 

скупштина Републике Србије за период од најмање десет година.380 Ради адекватног реаговања у 

случају удеса, тј. изненадног догађаја који настаје неконтролисаним ослобађањем, изливањем 

или расипањем опасних материја при производњи, промету, превозу, одлагању и складиштењу, 

локалне власти имају обавезу да донесу планове заштите од удеса, који се ревидирају сваке треће 

године.381 У оквиру својих права и дужности, оне одређују и врсту планова и програма за које се 

изграђује стратешка процена утицаја на животну средину.382 Поред тога, јединице локалне 

самоуправе су дужне да врше и контролу, односно праћење стања животне средине на свом 

подручју.383 Надлежни органи локалне самоуправе имају обавезу да једнапут у две године 

скупштини поднесу извештај о стању животне средине на својој територији и да по том питању 

објективно и правовремено обавештавају јавност.384  

                                           
378 Видети члан 34. Закона о заштити животне средине. 
379 Видети члан 33. Закона о заштити животне средине. 
380 Видети члан 64-68. Закона о заштити животне средине. 
381 Видети члан 61.  став 1. и 3. Закона о заштити животне средине. 
382 Видети члан 35. став 3. Закона о заштити животне средине. 
383 Видети члан 69. и 70. Закона о заштити животне средине. 
384 Видети члан 76. став 2. и 78. Закона о заштити животне средине. 
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Јединице локалне самоуправе у Републици Србији имају овлашћења да примењују мере из 

области заштите животне средине у случајевима када се дешавају негативни ефекти мањег 

интензитета,385 односно они ефекти који се лакше локализују и код којих је могуће извршити 

интернализовање,386 тј. укључивање трошкова насталих по том основу у билансе, односно на 

терет економске снаге загађивача. Имајући то у виду, намеру законодавца да омогући увођење 

накнаде за заштиту и унапређење животне средине као изворног прихода јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији треба сагледати шире. Поред уграђивања заштитних механизама 

доношењем одређених планских аката и вршењем контролне функције у процесу заштите 

животне средине, општине, преко увођења овог фискалног намета, који би вршио функцију 

«корективног пореза», могу утицати и на неутралисање негативних екстерних ефеката, тиме што 

би се екстерни трошкови интернализовали пребацивањем на оне који их стварају. Политика 

увођења дате накнаде треба да буде комплементарна са политиком старања о заштити животне 

средине, програмима коришћења и заштите природних вредности, програма заштите животне 

средине, акционим и санационим плановима који су у вези са стратешким документима, 

интересима и циљевима који су дати за ову област.387  

Да би ближе изнели елементе ове фискалне дажбине, посегли смо за садржајем одлука о увођењу 

ових накнада које су већ донете у одређеним јединицама локалне самоуправе у Републици 

Србији.388 Треба имати у виду да је до сада релативно мали број јединица локалне самоуправе 

користио могућност њиховог увођења.389 Полазећи од различитих услова, али и различитих 

                                           
385  У Закону о заштити животне средине из 1991. године, биле су утврђене конкретне мере које су јединице локалне 
самоуправе требале да преузимају у овој области. Оне су дате у оквиру мера заштите ваздуха, заштите биљног и 
животињског света, заштите природних добара, заштите од буке и заштите од отпадних материја. Видети: члан 19. 
став 6, члан 20. став 4-7, члан 22, члан 40. став 3, члан 43. став 3, члан 45, члан 62. став 1. и члан 82. став 3. старог 
Закона о заштити животне средине. Нови Закон их није посебно специфицирао по конкретним областима које чине 
предмет заштите животне средине. 
386  О томе више у Лабус М., op. сit., стр. 86-87. и 339-359., и Јовановић А., op. cit., стр. 83-99.  
387  Видети члан 18. став 1. тачка 9. Закона  о  локалној самоуправи.  
388 Законодавац је јединицама локалне самоуправе оставио максималну слободу при утврђивању елемената ове 
накнаде. У члану 87. став 3. Закона о заштити животне средине стоји да висину накнаде, начин плаћања, као и 
олакшице за одређене категорије обвезника прописује јединица локалне самоуправе. Оно што се може истаћи као 
новина у односу на стари Закон из 1991. године је то да општине са статусом угрожене животне средине могу 
прописати накнаду за заштиту и унапређење животне средине и за власнике теретних возила, односно за правна и 
физичка лица која обављају послове превоза нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и полупроизвода 
хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на њеној територији. Упоредити члан 88. 
старог Закона о заштити животне средине и члан 87. Закона о заштити животне средине из 2004. године. 
389 У одабраном узорку од 10 општина, накнаду за заштиту и унапређење животне средине у 2002. години налазимо у 
Сомбору, Шапцу, Јагодини и Параћину. Међу осталим општинама које смо посматрали у овом раду (Бачка Топола, 
Бечеј, Нови Бечеј, Кула, Бачки Петровац, Чајетина, Косјерић, Пожаревац, Врњачка Бања, Рашка, Ражањ, Алексинац 
и Прешево), овај облик прихода бележимо у Бачкој Тополи (није био уведен у 2000. години), Кули, Косјерићу, 
Алексинцу (није имала уведену накнаду у 2000. години) и Прешеву (није имала уведену накнаду у 2000. години). Од 
свих ових општина, Косјерић је имао највећи проценат остварења дате накнаде у свом буџету – 8,11% у 2002. 
години, а 5,23% у 2003. години. Нешто ниже остварење овог прихода бележимо у општини Параћин -  3,9% у 2002. 
години, а 4,22% у 2003. години. У Јагодини, остварење накнаде за заштиту и унапређење животне средине у 2002. 
години чинило је 0,7%, у Шапцу 0,44%, а у Сомбору свега 0,04% остварења буџета. Невелико остварење овог 
прихода бележимо и у Алексинцу, Кули и Бачкој Тополи - у Алексинцу 0,27%, Кули 0,25% и Бачкој Тополи 0,03%. 
(Видети: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Косјерић за 2002. годину, Службени лист општине Косјерић, 
бр. 20/2003; Одлуку о буџету општине Косјерић за 2004. годину, Службени лист општине Косјерић, бр. 27/2004; 
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Параћин за 2003. годину, Општински службени гласник, бр. 9/2004; 
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2002. годину, документ усвојен на седници Скупштине 
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циљева одређених видова политика које се воде у оквиру јединица локалне самоуправе, логично 

је да су решења садржана у поменутим одлукама различита. Сасвим је нормално да ће у 

зависности од извора и интезитета загађивања животне средине који могу бити разнородни, од 

достигнутог техничко-технолошког нивоа развијености и индустрализације привреде, врсте 

делатности, размештаја привредних објеката, стоваришних, прерађивачких и других места на 

којима се производе, односно налазе штетне материје зависити садржај одредби одлуке, којима 

ће се регулисати услови обављања датих активности грађана и привредних субјеката који живе и 

раде на њеној територији. Оно што при утврђивању дате одлуке, без обзира на различите услове 

и околности које су карактеристичне за сваку од јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији, треба прво урадити је дефинисање и лоцирање загађивача. Они су циљна група у 

регулисању наведене области и, у том смислу, представљају потенцијалне обвезнике чију 

економску снагу, преко увођења ове накнаде, треба оптеретити. Њих представљају физичка и 

правна лица која својим активностима изазивају штетне ефекте по животну средину, због којих 

треба да се предузму одговарајуће мере за њихово отклањање од стране надлежног органа дате 

јединице локалне самоуправе. Обвезници могу бити власници приватних кућа и станова у 

стамбеним зградама због емисије штетних гасова из димњака који настају грејањем њихових 

стамбених објеката, затим, власници моторних возила због издувних гасова који настају 

покретањем њихових возила, тј. изазивачи негативних ефеката који утичу на загађење ваздуха, 

али, исто тако, они могу бити сврстани и у једну мању, специфицирану групу загађивача који су 

везани за обављање тачно одређених делатности којима се изазивају штетни ефекти на околину. 

Битно је истаћи и то да се обвезници ове накнаде морају везати за одређену активност која мора 

бити унапред дефинисана као загађивачка. На пример, општина Параћин је у својој Одлуци о 

обезбеђивању средстава за заштиту и унапређивање животне средине специфицирала загађиваче, 

тако што су произвођачи цемента, прерађивачи дувана, коже, меса, кланице, бензинске пумпе, 

ливнице, сервиси за прање возила и хемијско чишћење утврђени као обвезници ове накнаде.390 У 

општини Косјерић, обвезници накнаде за заштиту и унапређење животне средине су произвођачи 

цемента, власници бензинских пумпи, произвођачи боја, лакова и топло цинчане траке, млекаре, 

                                                                                                                                                   
општине Алексинац која је одржана 24. априла 2003. године; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Кула за 
2003. годину, документ заведен под редним бројем: 01-400-13/2004, усвојен на седници Скупштине општине Кула 
која је одржана 3. јуна 2004. године; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2002. годину, 
Службени лист општине Бачка Топола, бр. 1/2003; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бечеј за 2003. годину, 
Службени лист општине Бечеј, бр. 3/2004; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Нови Бечеј за 2003. годину, 
Службени лист општине Нови Бечеј, бр. 1/2004: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бачки Петровац за 2003. 
годину, Службени лист општине Бачки Петровац, бр. 4/2004; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Чајетина за 
2003. годину, документ заведен под редним бројем: 400-38/04-01, Служба за скупштинске послове општине 
Чајетина; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Пожаревац за 2002. годину, Службени гласник општине 
Пожаревац, бр. 1/2003; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2003. годину, документ усвојен 
на седници Скупштине општине Врњачка Бања која је одржана 5. јула 2004. године; Одлуку о завршном рачуну 
буџета општине Рашка за 2003. годину, Службени гласник општине Рашка, бр. 6/2004; Одлуку о завршном рачуну 
буџета општине Ражањ за 2002. годину, Службени лист општине Ражањ, бр. 4/2003; Одлуку о усвајању завршног 
рачуна буџета општине Прешево за 2002. годину, Службени гласник Пчињског округа, бр. 7/2003).  
390 Видети члан 2. став 1. тачка 2. и 3. Одлукe о обезбеђивању средстава за заштиту и унапређивање животне средине 
општине Параћин, Општински службени гласник, бр. 10/2002.  
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кланице и преређивачи меса, прерађивачи коже, али и носиоци инвестиција у објекте привреде, 

пољопривреде и индустрије, за које је законом прописана обавеза израде анализе утицаја 

објеката, односно радова на животну средину.391 У Прешеву наилазимо на прилично 

диверсификован начин утврђивања обвезника ове накнаде. Њих чине власници вулканизерских и 

аутомеханичарских радњи, бензинских пумпи, аутосервиса, каменолома, аутобуске станице, 

фабрике безалкохолних пића, стоваришта грађевинског материјала, носиоци инвестиција у 

објекте привреде, пољопривреде и индустрије, за које је законом прописана обавеза израде 

анализе утицаја на животну средину, власници аутотранспортних возила која улазе на терминал 

железничке станице, власници мотоцикала, путничких возила, аутобуса и теретних возила.392 У 

Врбасу и Кули, као суседним општинама у Војводини које на свом подручју имају еколошке 

проблеме везане за загађеност канала Дунав-Тиса-Дунав, обвезници накнаде за заштиту и 

унапређење животне средине су утврђени тако што их, поред власника мотоцикала, путничких 

возила и теретних возила, носилаца инвестиција у објекте, за које је законом прописана обавеза 

израде анализе утицаја на животну средину,393 фарми које се баве узгојем свиња, чине и субјекти 

који обављајући своју делатност испуштају воде у водотокове и друге објекте.394 

У зависности од природе основице, техничких, односно административних могућности за што 

прецизније дефинисање извора загађења, односно загађивача, као и жељеног циља који се њеним 

увођењем жели постићи, накнада за заштиту и унапређивање животне средине може бити 

утврђена или као ad valorem, или као специфична накнада. Она се може плаћати у годишњем, 

месечном или у дневном износу, као и у износу који се може везати за конкретну учињену 

активност, односно количину произведених предмета који су објект «опорезивања». На пример, у 

случају када би се за обвезнике ове накнаде утврдили власници моторних возила, онда би било 

најбоље да се она плаћа у годишњем износу, и то при регистрацији возила.395 С друге стране, када 

би као обвезници ове накнаде били утврђени произвођачи цемента, онда би се њихова обавеза 

могла везивати за, у килограмима или тонама изражене, количине произведеног цемента или 

новимала. Тако је у општини Косјерић накнада за заштиту и унапређење животне средине 

                                           
391 Видети члан 2. Одлукe о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Косјерић, 
Службени лист општине Косјерић, бр. 1/2004.  
392 Видети члан 3. Одлукe о плаћању накнаде за заштиту и унапређење животне средине општине Прешево, 
Службени гласник Пчињског округа, бр. 7/2003. 
393 Слична решења налазимо и у општини Зрењанин, с тим што су поред власника мотоцикала, путничких и теретних 
возила, носилаца инвестиција у објекте, за које је законом прописана обавеза израде анализе утицаја на животну 
средину, као обвезници накнаде утврђена и правна и физичка лица која су корисници услуге организованог 
изношења смећа. Видети члан 2. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Зрењанин, 
Службени лист општине Зрењанин, бр. 5/2001. 
394 Видети Одлуку о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине општине Врбас, документ 
заведен под редним бројем: 011-52/2004-I/01, усвојен на седници Скупштине општине Врбас која је одржана 27. 
децембра 2002. године и Одлуку о формирању Еколошког фонда и изворима средстава за његово финансирање 
општине Кула,  Службени лист општине Кула, бр. 3/96, 3/97, 2/2000, 6/2001 и 2/2004. 
395 Примери оваквог утврђивања накнаде могу се видети у одлукама општина Врбас, Кула и Прешево. Видети: члан 
1. Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине општине Врбас; члан 2. Одлуке о 
формирању Еколошког фонда и изворима средстава за његово финансирање општине Кула; члан 1. став 1. тачка 4. 
Одлукe о плаћању накнаде за заштиту и унапређење животне средине општине Прешево. 
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утврђена у износу од 200 динара по тони произведеног, односно испорученог цемента.396  С друге 

стране, у одлуци општине Параћин прописано је да се износ накнаде за произвођаче цемента 

утврђује ad valorem, и то на следећи начин:397 

− у висини од 0,7% од продајне цене по тони произведеног, односно испорученог цемента и 

новимала, и 

− у висини од 0,7% од продајне цене по тони запремљеног, упакованог и испорученог 

цемента и новимала у пунионицама. 

Када је у питању накнада чији су обвезници носиоци инвестиција у објекте привреде, 

пољопривреде и индустрије, за које је законом прописана обавеза израде анализе утицаја на 

животну средину, њен износ се, по правилу, утврђује одређењем висине процента предрачунске 

вредности датог објекта. Тако су у општини Врбас инвеститори дужни да ову накнаду плате у 

висини од 0,1%, а у Косјерићу у висини од 0,4% предрачунске вредности објекта, чија се 

изградња инвестира.398 Међутим, када су у питању друге делатности, ова накнада је, по правилу, 

специфична по начину исказивања основице. Она је, у зависности од конкретне делатности, 

утврђена у паушалном износу за годину дана. Оваквим начином утврђивања накнаде у општини 

Параћин су обухваћени, односно оптерећени следећи обвезници: ливнице, бензинске пумпе, 

кланице и прерађивачи меса, дувана, коже, сервиси за прање возила и хемијско чишћење.399 У 

општини Косјерић, обвезнике по овом основу чине власници бензинских пумпи, произвођачи 

боја, лакова и топло цинчане траке, млекаре, кланице, прерађивачи меса и коже.400 У Прешеву, 

поменути начин исказивања основице утврђен је за вулканизерске и аутомеханичарске радње, 

бензинске пумпе, аутосервисе, каменоломе, аутобуске станице, фабрике безалкохолних пића, 

стоваришта грађевинског материјала, власнике аутотранспортних возила која улазе на терминал 

железничке станице, власнике мотоцикала, путничких возила, аутобуса и теретних возила.401 У 

Врбасу, то се односи на власнике мотоцикала, путничких возила и теретних возила.402  

Средства која се остварују по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине су 

наменског карактера. Међутим, у Закону о заштити животне средине нису специфициране 

                                           
396 Видети члан 2. Одлукe о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Косјерић. 
397 Видети члан 2. став 1. тачка 2. Одлукe о обезбеђивању средстава за заштиту и унапређивање животне средине 
општине Параћин. 
398 Видети члан 2. Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине општине Врбас и члан 
3. Одлуке о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Косјерић. У општини 
Прешево, висина обавезе по предрачунској вредности објекта посебно је уврђена по врстама делатности које ће се у 
њима обављати. На пример, за објекте намењене трговини нафтом и нафтним дериватима, она је утврђена у висини 
од 1%, а за објекте у којима ће се вршити прерада млека и млечних производа у висини од 0,2% њихове 
предрачунске  вредности. Видети члан 3. став 1. тачка 2. Одлукe о плаћању накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине општине Прешево. 
399 Видети члан 2. став 1. тачка 3. Одлукe о обезбеђивању средстава за заштиту и унапређивање животне средине 
општине Параћин. 
400  Видети члан 2. Одлукe о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Косјерић. 
401  Видети члан 3. Одлукe о плаћању накнаде за заштиту и унапређење животне средине општине Прешево 
402 Видети члан 2. Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине општине Врбас. За 
фарме које се баве узгојем свиња и субјекте који обављајући своју делатност испуштају воде у водотокове и друге 
објекте, накнада се утврђује у зависности од броја узгојених комада свиња, односно кубних метара испуштених вода. 
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конкретне намене њихове употребе.403 Ми сматрамо да би требало да се искористе за 

финансирање: 

− израде програма заштите животне средине општине; 

− послова контроле и праћења стања животне средине у општини; 

− израде и реализације програма и пројеката санације од последица загађивања ваздуха, 

извора и река, земљишта, биљног и животињског света, као и предузимања мера за 

заштиту од буке;  

− програма и пројеката очувања јавних зелених површина и природних добара која су под 

заштитом јединице локалне самоуправе; 

− послова и активности у вези сакупљања, превоза, прераде и одлагања комуналног отпада; 

− израде и реализације програма и пројеката побољшања здравствене заштите 

становништва; 

− израде и објављивања публикација, часописа и пропагандних акција из области заштите 

животне средине; 

− стручног оспособљавања кадрова који врше стручне послове из оквира ове области;  

− осталих пројеката, мера и активности из области заштите животне средине.  

Реализација датих средстава би требало да буде заснована на основама годишњег, односно 

средњорочног или, пак, дугорочног програма заштите и унапређења животне средине који би 

требало да буде донет од стране скупштине јединице локалне самоуправе.404 Средства остварена 

по основу ове накнаде могу се усмеравати у посебан фонд, чије је оснивање везано за 

финансирање одређених активности и послова утврђених програмом за заштиту и унапређење 

животне средине.405 Поред осталог, у одлуци о накнади за унапређење и заштиту животне 

                                           
403  У члану 87. став 4. Закона о заштити животне средине само стоји да се морају наменски искористити за заштиту и 
унапређење животне средине. Због тога у пракси налазимо различито установљена решења по том питању. На 
пример, у Одлуци о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Косјерић стоји да се 
ова средства користе за суфинансирање инвестиционих програма и пројеката, научно-истраживачких пројеката, 
програма и пројеката побољшања здравствене заштите становништва, програма и пројеката еколошке едукације, као 
и покривање трошкова реализације истих. (Видети члан 7. Одлуке о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење 
животне средине општине Косјерић). С друге стране, у Врбасу, њихова употреба није посебно специфицирана. У 
члану 3. Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине општине Врбас стоји да ће се 
средства остварена по овом основу користити у складу са средњорочним и годишњим програмом заштите и 
унапређења животне средине, као и за реализацију пројеката којима се решевају проблеми загађивања животне 
средине у овој општини. 
404 Све посматране општине су у својим одлукама апострофирале коришћење средстава ове накнаде у складу са 
програмима заштите и унапређења животне средине на свом подручју, који су усвојени од стране њихових 
скупштина. Видети: члан 5. Одлуке о обезбеђивању средстава за заштиту и унапређивање животне средине општине 
Параћин; члан 7. Одлуке о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Косјерић; члан 
7. став 5. Одлукe о плаћању накнаде за заштиту и унапређење животне средине општине Прешево; члан 3. Одлуке о 
утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине општине Врбас; члан 3. Одлуке о формирању 
Еколошког фонда и изворима средстава за његово финансирање општине Кула. 
405 Као пример оваквог решења, можемо узети општину Параћин. У Одлуци о обезбеђивању средстава за заштиту и 
унапређивање животне средине ове општине стоји да се средства остварена по том основу усмеравају у посебно 
основан Фонд за уређивање пољопривредног земљишта, заштиту животне средине, шумарство и водопривреду. Тако 
остварена средства се морају трошити у складу са одредбама Програма заштите и унапређивања животне средине 
који се усваја од стране скупштине општине Параћин. Видети члан 5. Одлуке о обезбеђивању средстава за заштиту и 
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средине требало би да буде утврђен и механизам надзора над њеним спровођењем. За то би, по 

правилу, требало да буде задужена општинска (градска) инспекцијска служба,406 односно 

инспектор за заштиту животне средине.407 Адекватно утврђеним казненим одредбама и добро 

организованим инспекцијским радом могу се створити услови за превенцију, али и 

санкционисање активности које доводе до загађивања животне средине на подручју локалне 

заједнице. 

Поред увођења овог фискалитета, јединицe локалне самоуправе, одређене негативне екстерне 

ефекте могу неутралисати и одређивањем зона у којима се могу обављати активности које их 

изазивају, прописивањем забране и казни у вези вршења истих, увођењем режима дозвола, као и 

установљавањем других мера којима се може утицати на смањење загађења на подручју њихове 

јурисдикције. Наиме, увођење одређеног вида фискалних обавеза, односно сличних видова 

интервенције локалних власти којима се регулише понашање загађивача не доводи до потпуног 

уклањања негативних екстерних ефеката насталих по том основу. Једина мера којом се у 

потпуности могу елиминисати такви ефекти је потпуна забрана активности којим се изазива 

загађење. Када је у питању област уређења и заштите животне средине, треба имати у виду и то 

да се одређене врсте загађења и пратеће екстерналије могу распрострети и изван подручја дате 

јединице локалне самоуправе, те се позитивни ефекти њихове интервенције могу поништити 

пасивношћу, односно неодговарајућим реакцијама друге, суседне јединице. Због тога, централни 

ниво власти мора изградити механизме за њихово отклањање и обезбедити услове за постизање 

равнотеже у систему животне средине на целој својој територији. У том смислу, одређене 

интервенције које Република предузима у оквиру својих овлашћења могу да утичу на коначна 

решења у програмима, плановима и одлукама којима се уређује и штити животна средина од 

стране локалних власти. На пример, утврђивање одређених мера заштите и активности које се 

односе на уређење простора, коришћење природних богатстава, биљног и животињског света, 

политика и њени елементи при просторном и другим облицима планирања, као што је доношење 

планова уређења и коришћења пољопривредног земљишта, шума, утврђивања водопривредних 

основа и др., значајно утичу на коначна решења у оквиру урбанистичких планова, односно 

планова који се односе на уређење насељених места која се налазе на територији јединице 

локалне самоуправе. Садржај одлука јединица локалне самоуправе којима се нормира ова област 

мора бити у комплементарном односу са прописима донетим од стране централног нивоа власти 

                                                                                                                                                   
унапређивање животне средине општине Параћин. Слично решење налазимо и у општини Кула. Видети Одлуку о 
формирању Еколошког фонда и изворима средстава за његово финансирање општине Кула.   
406 У Одлуци о плаћању накнаде за заштиту и унапређење животне средине општине Прешево стоји да надзор над 
спровођењем одлуке врши комунална инспекција. Видети члан 11. Одлукe о плаћању накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине општине Прешево. 
407 У Одлуци о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Косјерић и Одлуци о 
обезбеђивању средстава за заштиту и унапређивање животне средине општине Параћин стоји да надзор над 
спровођењем одлуке врши општински инспектор за заштиту животне средине. Видети члан 8. Одлуке о обезбеђењу 
средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Косјерић и члан 9. Одлуке о обезбеђивању средстава 
за заштиту и унапређивање животне средине општине Параћин 
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у земљи, чиме им се ограничава самосталност у вођењу политике заштите и унапређења животне 

средине на њиховој територији.  

 

3.3.7. Самодопринос 

 

Самодопринос је у фискални систем Републике Србије уведен још 1946. године. Основни смисао 

његовог увођења је био садржан у потреби да се обезбеди додатни извор средстава за 

финансирање расхода који имају, пре свега, локални карактер. Самодопринос је, у том смислу, 

постао један од пореских облика којима се подржавала тенденција развоја локалне самоуправе у 

Републици Србији.408 Ово је врло специфичан облик јавног прихода који се тешко може пронаћи 

у упоредним фискалним системима, односно пракси финансирања локалних власти у развијеним 

земљама тржишне демократије. Њега, за разлику од осталих облика јавних прихода, уводе сами 

грађани путем непосредног изјашњавања. Циљ увођења самодоприноса је прикупљање средстава 

која ће се употребити за финансирање унапред утврђених активности и радова везаних за 

унапређење заједничког живота обвезника у локалној заједници. Њиме се могу задовољавати 

потребе и интереси који су везани за живот на подручју целе, али и само дела локалне заједнице. 

Отуда се може разликовати самодопринос који ће важити на целој територији јединице локалне 

самоуправе, од самодоприноса који се може везати за ужи простор, то јест, подручје одређене 

месне заједнице у оквиру општине, односно града коме припада – тзв. месни самодопринос.409  

Образложену иницијативу за доношење одлуке о самодоприносу, поред грађана непосредно, 

могу покренути и одборници, у складу са одредбама статута јединице локалне самоуправе. Уз њу 

се подноси програм којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних 

финансијских средстава за реализацију самодоприноса.410 О облику и начину непосредног 

изјашњавања грађана поводом овог питања одлучује скупштина јединице локалне самоуправе, 

док саму одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани путем референдума или личним 

изјашавањем уз потпис.411 У њеном доношењу могу да учествују:412 

- грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства 

прикупљају, као и 

- грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства 

прикупљају, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају 

услови коришћења те имовине.  

                                           
408  По Јелчић Б.,  «Идејно-теоретске основе самодоприноса»,  «Опорезивање  и  пореско  право», ред.  Петровић М. и 
Поповић Д., Правни факултет, Београд, 1989, стр. 237-238. 
409 Предмет овог рада је самодопринос који се уводи, односно који ће важити на целој територији јединице локалне 
самоуправе. 
410  Члан 89. став 2. Закона о локалној самоуправи. 
411  Видети члан 87. Закона о локалној самоуправи. 
412  Члан 90. став 1. и 2.  Закона о локалној самоуправи. 
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Скупштина јединице локалне самоуправе утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса на 

начин и по поступку који је предвиђен њеним статутом.413 Она треба да садржи податке који се 

односе на:414 

- потребе, односно намене за које се средства прикупљају; 

- подручје на коме се средства прикупљају; 

- време за које се средства прикупљају; 

- укупан износ средстава која се прикупљају; 

- обвезнике, начин и рокове извршавања самодоприноса, као и лица која се ослобађају 

те обавезе; 

- висину самодоприноса (основица, пропорционална стопа и др.); 

- начин вођења евиденције о средствима; 

- износ и јединицу мере прерачунавања у случају када се самодопринос изражава у раду, 

превозничким и другим услугама;415 

- начин остваривања надзора грађана у наменском коришћењу средстава; 

- начин враћања средстава која се остваре изнад износа који је одлуком одређен. 

У одредбама Закона о самодоприносу416 којим је, заједно са Законом о локалној самоуправи, дат 

правни основ и оквир за увођење овог облика јавног прихода је, поред осталог, наведена обавеза 

да у одлуци о самодоприносу треба утврдити и начин коришћења ових средстава.417  

Фактички, процес увођења самодоприноса састоји се из четири фазе: 

- у првој, покреће се и сачињава иницијатива о увођењу самодоприноса; 

- у другој, скупштина јединце локалне самоуправе утврђује предлог одлуке о увођењу 

самодоприноса; 

- у трећој, грађани се непосредно изјашњавају о предлогу одлуке о самодоприносу; 

-  у четвртој, врши се утврђивање и верификација резултата непосредног изјашњавања 

грађана. 

Одлука о увођењу самодоприноса се објављује на начин на који се објављују и остали акти 

јединице локалне самоуправе. За оне грађане чије пребивалиште није на територији на којој се 

спроводи самодопринос, одлука се, са списком грађана на које се исти односи, доставља 

исплатиоцу чије је седиште ван подручја на коме се средства прикупљају.418 

Одлука о увођењу самодоприноса се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног 

броја грађана који имају право да учествују у њеном доношењу.419 Она обавезује и оне грађане 

                                           
413  Члан 89. став 1. Закона о локалној самоуправи. 
414  Члан 88. Закона о локалној самоуправи. 
415 Околност да је допуштена могућност да самодопринос може бити давање које не мора бити изражено само у 
новцу, већ и у раду, превозничким и другим услугама, указује на потребу да се мора утврдити износ и јединица мере 
прерачунавања новчаних, на натуралне величине. Више о томе у Поповић Д., op. сit., стр. 37-38., 117-118 и 620. 
416  Службени гласник Републике Србије, бр. 29/93. 
417  Упоредити члан 3. Закона о самодоприносу и члан 88. Закона о локалној самоуправи. 
418  Члан 91. Закона о локалној самоуправи. 
419  Видети члан 90. Закона о локалној самоуправи и члан 5. Закона о самодоприносу. 
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који нису за њу гласали. Обвезници самодоприноса су физичка лица која остварују доходак, а 

имају изборно право и пребивалиште на подручју на којем се та средства прикупљају или само 

поседују непокретности на том подручју. Самодопринос се може изразити како у новцу, тако и у 

роби, раду, превозничким и другим услугама.420 У том смислу, измирење обавеза по овом основу 

се може реализовати и у натуралном, неновчаном облику. За грађане који на подручју у оквиру 

кога је уведена обавеза плаћања самодоприноса имају непокретну имовину, исти ће се утврдити 

према вредности имовине, односно прихода који остварују од те имовине.421 Самодопринос се не 

може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.422  

Основица самодоприноса се уређује одлуком о увођењу самодоприноса. Њу чине зараде 

запослених, приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од самосталних делатности, на 

које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак 

грађана, као и вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу са законом који 

уређује порез на имовину.423 Обрачун и наплата самодоприноса врши се на начин и у роковима 

утврђеним одлуком о његовом увођењу,424 осим у случају када се обрачун врши системом пореза 

по одбитку. У том случају, обавеза исплатиоца је да приликом сваке исплате одговарајућег 

прихода обрачуна самодопринос на тај приход.425 Тиме се битно сужава простор за пореску 

евазију по основу ове фискалне обавезе. Иначе, најзначајнију основицу за обрачунавање 

самодоприноса представљају зараде, односно плате запослених. Имајући то у виду, 

самодопринос би требало да представља релативно стабилан, па и издашан приход јединице 

локалне самоуправе. У одабраном узорку општина којег користимо у финансијској анализи 

остварења појединачних облика изворних прихода јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији, приметно је високо учешће самодоприноса у буџетима општина Ваљево, Инђија, Шабац 

и Вршац.426 У Ваљеву, оно је чинило чак 12,82%, а у Инђији 8,53% укупног остварења буџета у 

2002. години. У Шапцу и Вршцу бележимо нешто ниже учешће ових прихода – у Шапцу 4,27%, а 

у Вршцу 3,80% буџета посматране године. Значајно учешће самодоприноса издвајамо и у 

општини Нови Бечеј – 6,.64%.427  

Стопа самодоприноса је пропорционална и утврђује се одлуком. При њеном утврђивању мора се 

водити рачуна о постојећем фискалном оптерећењу економске снаге која се опорезује. С друге 

                                           
 
420 Члан 92. став 1. Закона о локалној самоуправи. 
421 Члан 92. став 2. Закона о локалној самоуправи. 
422 Члан 93. став 3. Закона о локалној самоуправи. 
423 Члан 93. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи. 
424 Поводом начина утврђивања, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате, повраћаја 
средстава самодоприноса и осталог што није прописано Законом о локалној самоуправи, примењују се одредбе 
којима се уређује порески поступак и пореска администрација. Видети члан 96. Закон о локалној самоуправи. 
425  Члан 94. Закона о локалној самоуправи. 
426 Општине Сомбор, Параћин и Куршумлија нису имале евидентиране приходе по овом основу. У Јагодини, 
Смедеревској Паланци и Бујановцу бележимо ниско учешће прихода од самодоприноса - 0,16% остварења буџета у 
Јагодини, 0,12% у Смедеревској Паланци и 0,08% у Бујановцу.   
427 Видети Одлуку о завршном рачуну буџета општине Нови Бечеј за 2003. годину, Службени лист општине Нови 
Бечеј, бр. 1/2004.   
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стране, висина стопе треба да кореспондира са укупним обимом средстава који би требало да се 

оствари и буде довољан да се из њега финансира намена због које је самодопринос уведен. То 

упућује на закључак да је треба добро и опрезно одмерити. При томе, треба имати у виду да ће се, 

поред осталих, примењивати и на врло издашне и стабилне основице из којих се може обезбедити 

значајан извор прихода.  

Одлуком о самодоприносу треба утврдити и олакшице, односно ослобођења при његовом 

плаћању.428 Оне морају бити праведно и јасно утврђене. Првенствена улога олакшица треба да 

буде заштита материјално најугроженијих грађана који живе и раде у оквиру дате локалне 

самоуправе.429 Остали разлози за њихово утврђивање треба да имају допунски карактер. То 

поготово важи ако се има у виду да би њихова реализација изазвала потребу за стварањем низа 

компликованих критеријума, чија би примена изазивала велике административне тешкоће и 

високе трошкове везане за њихово спровођење.  

Околност да грађани непосредно уводе одређени намет из кога ће се финансирати потребе које су 

везане за њихов заједнички живот у локалној заједници не мења његову фискалну природу.430 

Она је дата у чињеници да одлуку о његовом увођењу не доносе само они који ће га плаћати, већ 

и лица која њиме уопште неће бити погођена. Наиме, у процесу њеног доношења, без обзира да 

ли ће бити обухваћени овом обавезом или не, могу учествовати сва лица која имају изборно 

право и пребивалиште на подручју на коме се самодопринос уводи. Примера ради, о његовом 

увођењу могу одлучивати и незапослена и издржавана лица. С друге стране, неки од обвезника 

по овом основу немају право да се изјашњавају о увођењу самодоприноса. Ово се односи на лица 

која су млађа од 18 година, а која могу остваривати лична примања на која се исти обрачунава. У 

том смислу, постоји мишљење да би се одлука о самодоприносу требала доносити 

                                           
428  Члан 95. став 2. Закона о локалној самоуправи. 
429 Занимљив је пример из општине Нови Бечеј. У одлуци о самодоприносу који је уведен на њеном подручју, 
утврђено је да су од обавезе плаћања изузета лица чија су пензија и примања по свим изворима прихода по члану 
домаћинства мања од 80% просечне нето зараде у привреди општине у претходном кварталу. Обавезе плаћања 
самодоприноса ослобођена су и следећа примања радних људи и грађана: 1) примања носилаца «Партизанске 
споменице из 1941. године» и других одликовања и друштвених признања која су условљена својством «Партизанске 
споменице из 1941. године», односно носилаца одликовања или друштвених признања; 2) примања по прописима о 
заштити бораца и војних инвалида; 3) примања по прописима о заштити цивилних инвалида рата и социјалној 
заштити; 4) додатак на децу и новчана помоћ за опрему новорођеног детета и матерински додатак; 5) стипендије и 
примања студената, ученика за рад у студентским и ђачким задругама и сервисима; 6) награде ученика и студената за 
време практичног рада; 7) новчана накнада за време привремене незапослености; 8) зараде инвалида и других 
инвалидних лица у радним организацијама које врше делатност професионалне рехабилитације у тим 
организацијама; 9) сва примања по прописима о инвалидском осигурању, осим инвалидских пензија; 10) пензије чији 
износ није већи од Законом гарантоване зараде; 11) Законом гарантоване зараде; 12) примања по основу 
материјалног обезбеђења чланова породица чији се хранилац налази на обавезној војној служби; 13) награде које се 
дају на основу закона, одлука скупштина општина и других организација којима се установљавају награде у 
привреди, науци, уметности и другим друштвеним делатностима као опште признање; 14) накнаде и награде које 
малолетна лица, млађа пунолетна лица и осуђена лица примају за рад у васпитно-поправним, односно казнено-
поправним установама. Приликом утврђивања основа за ослобађање од плаћања самодоприноса у овој општини, 
поред критеријума заштите материјално угрожених слојева становништва, коришћени су и критеријуми који су 
везани за давање повластица носиоцима одређених друштвених признања, као и заштите примања малолетних, 
односно издржаваних лица. Видети члан 8. Одлуке о увођењу-продужењу самодоприноса на територији општине 
Нови Бечеј за наставак изградње хируршког блока болнице у Зрењанину, Службени лист општине Нови Бечеј, бр. 
4/1999. 
430  Поповић Д., op. сit., стр. 622-623. 
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квалификованом већином.431 Постојеће законске одредбе не пружају довољне гаранције мањини 

која је прегласана у поступку доношења ове одлуке. Заступници овог става сматрају да проста 

већина од 50% + 1 глас није примерено решење, јер за одређени, дужи временски период ова 

одлука, у материјалном смислу, погађа, односно обавезује и оне који су се, не видећи сопствени 

интерес у јавним расходима за чије се финансирање самодопринос уводи, одлучили да буду 

против њега или да уопште не учествују у процесу његовог увођења. Због тога, истичу став да 

Законом о самодоприносу треба прописати и горњу границу оптерећења грађана.432 Међутим, 

треба имати у виду да се средствима самодоприноса финансира задовољење одређених 

заједничких потреба грађана, а резултат тога је најчешће одређено јавно добро или услуга од које 

ће сви чланови локалне заједнице, укључујући и противнике његовог увођења, моћи да остварују 

одређену корист. Поред тога, преко садржаја одређених одредби статута јединице локалне 

самоуправе које се односе на доношење одлуке о самодоприносу, могу се прописати услови 

којима ће се обезбедити демократски, транспарентан и праведан поступак његовог доношења. У 

том смислу, оне имају значајан степен слободе да утврде садржај, као и поступак, односно начин 

увођења датог облика јавног прихода. По томе се, у великој мери, самодопринос издваја од 

осталих фискалних облика изворних јавних прихода локалних власти у Републици Србији.  

Имајући у виду одређене одлике самодоприноса, неки аутори га сврставају у групу ванредних 

локалних прихода. Он није облик јавног прихода који је обавезан, унапред дат и, по том основу, 

утврђен буџетом локалне заједнице. Његово увођење, да још једном поновимо, зависи од посебне 

одлуке којом грађани одлучују да, поред фискалног оптерећења којег иначе имају по основу 

других пореских облика, сносе и додатно. Локална власт, у недостатку финансијских средстава, 

може, на пример, заједници понудити овакав начин реализације одређеног пројекта, којим ће се 

задовољавати заједничке потребе неопходне за нормалан живот и рад на подручју локалне 

самоуправе. Са истеком рока на који се самодопринос уводи, престаје и његово постојање као 

посебног облика локалног прихода јединице локалне самоуправе. При томе, треба истаћи да рок 

његовог трајања може бити јако дуг. Он може бити утврђен од 4 до 10 година, тако да се 

релативно дуго може задржати у буџету локалне заједнице.433 У тако дугом периоду, на пример, 

                                           
 
431  Јелчић Б., op. сit., стр. 246-248. 
432 У прилог утврђивања горње границе оптерећења грађана поводом увођења самодоприноса износе се следећи 
аргументи: 

- Тиме би се водило рачуна о лицима која се нису изјаснила за увођење самодоприноса, али га морају 
плаћати. 

- На тај начин би се отежало лакомислено преузимање обавезе високог издвајања средстава, што би могло 
да има за последицу притисак на повећавање зарада. 

- Тиме би се осигурала лакша реализација наплате. 
Ibid., стр. 251. 
433 На пример, може се видети Одлука о увођењу самодоприноса за територију општине Ваљево, Службени гласник 
општине Ваљево, бр. 12/95. Овом одлуком је уведен самодопринос за пројектовање, изградњу, модернизацију и 
одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица, као и учешће у пројектовању, изградњи, реконструкцији и 
одржавању магистралних и регионалних путева на територији општине Ваљево у трајању од 10 година, и то у 
периоду од 1. јануара 1995. до 1. јануара 2006. године. Можемо навести и пример одлуке о самодроприносу у 
трајању од 4 година. Тако, у општини Нови Бечеј самодопринос за изградњу хируршког блока болнице у Зрењанину 
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може се десити измена у систему финансирања локалне самоуправе и из групе редовних прихода 

укинути одређени појединачни порески облици, који су представљали значајне и сигурне изворе 

њихових буџета. У том смислу, самодопринос је тешко сврстати искључиво у групу редовних, 

односно ванредних јавних прихода. Као што смо већ истакли, са менаџерским приступом вођењу 

јавних послова, критеријум редовности губи на значају, а све више се наглашава динамички 

аспект и потреба за финансирањем, развојем и праћењем одређених пројеката од општег интереса 

чије је трајање временски лимитирано. Самодопринос представља управо једну од таквих полуга 

у систему финансирања локалних власти у Републици Србији. Његова судбина је искључиво 

везана за рок финансирања одређене намене и са њеном реализацијом престаје фискални намет 

по том основу. Имајући то у виду, овај облик јавног прихода може послужити као један од 

значајних инструмената у вођењу локалне политике, али под ограничењем да његово утврђивање 

и увођење искључиво зависи од непосредно изражене воље грађана. 

Поред овога, при разврставању изворних јавних прихода локалних самоуправа истакли смо и 

значај њиховог наменског карактера. Ово је наглашено због чињенице да је принцип афектације 

много значајнији за локалне самоуправе, него за централни ниво власти. Увођење прихода са 

посебном наменом уклапа се у концепт политичке, економске и фискалне децентрализације и 

захтев за успостављање што непосредније везе између грађана и локалне власти. Самодопринос 

је порески облик који управо то омогућава. Наиме, грађани, по основу позитивног резултата 

њиховог непосредног изјашњавања о увођењу самодоприноса, коју скупштина јединице локалне 

самоуправе само верификује, директно и унапред утврђују намену трошења средстава која ће се 

остварити увођењем наведене фискалне обавезе. На носиоцима локалне власти лежи терет и сва 

одговорност његове реализације. Тиме се између њих успоставља узајамни однос, заснован на 

реализацији интереса већинског дела локалне заједнице, који треба да се материјализује кроз 

обезбеђење одређене јавне потребе или добра. На грађанима и на носиоцима локалне власти је да 

изграде демократски, јасан и ефикасан систем увођења, реализације и контроле овог, по много 

чему карактеристичног облика јавног прихода, који представља специфичност система којим је 

уређено финансирање локалне самоуправе у Републици Србији.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
уведен је у трајању од 1. јануара 2000. године до 31. децембра 2004. године. Видети Одлуку о увођењу-продужењу 
самодоприноса на територији општине Нови Бечеј за наставак изградње хируршког блока болнице у Зрењанину, 
Службени лист општине Нови Бечеј, бр. 4/1999. Занимљиво је истаћи да се овде ради о својеврсном продужетку 
претходно усвојеног самодоприноса који је истицао у децембру 1999. године, као и томе да ће се оствареним 
средствима финансирати изградња објекта на територији друге општине. Значи, грађани су, без обзира на то што се 
ради о изградњи хируршког блока који се налази на подручју општине Зрењанин, проценили да ће тиме себи 
створити услове за квалитетније лечење и задовољење потреба из области здравствене заштите.  
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3.4.    Нефискални облици изворних прихода јединица локалне самоуправе у 

          Републици Србији 

 

3.4.1. Приходи од имовине јединица локалне самоуправе у Републици Србији 

   

Кроз дуги историјски развој држава је мењала обим и структуру свог домена. Одређење граница 

њеног домена представља актуелно питање у пракси и научној литератури. Срж тог питања се 

налази у томе колико држава може ефикасно управљати и економисати својом имовином и 

колико је боље решење да се она приватизује и прилагоди тржишним условима у којима ће се 

поштовати економски принципи и законитости приликом њеног управљања. Наравно, постоје 

добра која се, ни у ком случају, не смеју приватизовати и препустити законитостима тржишта, 

као и она чија је употреба, односно коришћење искључиво везана за приватни сектор. У 

зависности од услова који владају у друштву и привреди, јако је значајно да се између јавног и 

приватног сектора успостави ефикасна алокација оних облика имовине и добара која се могу 

употребљавати, односно користити и у једном, и у другом сектору. У том процесу, значајну улогу 

треба да имају и локалне власти.  

Имовина је у државама са развијеном тржишном привредом један од најсигурнијих, али не и 

најзначајнији извор прихода локалних власти.434 Међутим, могућност конвертовања имовине у 

ликвидне облике средстава, односно могућност остваривања прихода од њене употребе или 

издавања у закуп пружа више алтернатива у вођењу политике финансирања јединице локалне 

самоуправе и управљања, односно увођења и повлачења, сваког од датих, било фискалних, било 

нефискалних облика изворних прихода који јој стоје на располагању.435 У условима када приходи 

који се остварују по основу редовних фискалних извора падну испод очекиваног нивоа и њихов 

обим није довољан да покрије финансирање уобичајених активности локалних власти, управо 

средства која се остваре по основу располагања имовином могу послужити као додатни извор 

обезбеђења недостајућих прихода. У том смислу, средства која се остварују по основу имовине 

могу имати одлике редовних, али и ванредних прихода локалних власти.  

                                           
434 Раичевић Б., «Локални нефискални јавни приходи», у: «Иницијатива за фискалну децентрализацију – случај 
Југославије», Magna agenda, Београд, 2002, стр. 116. Слична ситуација је и у земљама које се налазе у процесу 
транзиције. У Бугарској, на пример, у 2002. години, приходи од закупа су чинили 2,1% укупних прихода буџета 
локалних власти. У 2000. години, ово учешће је чинило 2,1%, а у 1998. 1,7% њихових буџета. (Видети у Иванов С., 
«Финансије локалне самоуправе и систем финансирања различитих нивоа власти у Бугарској», у Левитас A., Петери 
Г., «Реформа система финансирања локалне самоуправе у Републици Србији», PALGO центар, Београд, 2004, стр. 
49-50). У истом периоду, у Мађарској, учешће прихода од имовине се кретало од 2,56% у 1998., до 1,11% учешћа у 
2002. години. У 2000. години, оно је износило 1,73%. (Видети у Салај А., «Систем финансирања локалне самоуправе 
у Мађарској», у Левитас A., Петери Г., «Реформа система финансирања локалне самоуправе у Републици Србији», 
PALGO центар, Београд, 2004, стр. 90, 91. и 111). У Пољској, током 2001. године, приходи од издавања у закуп су 
имали учешће од 1,5%, док су приходи од приватизације општинске имовине чинили 1,5% укупних прихода 
локалних власти ове земље. (Видети у Swianiewicz P., op. cit., стр. 192). 
435 На пример, недостатак средстава због укидања обавезе плаћања комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору ради «пореског» растерећења пословних субјеката на територији локалне самоуправе, једним 
делом се може компензовати и приходима од издавања општинских објеката под закуп и/или повећањем висине 
закупнине објеката који се већ налазе режиму закупа. 
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Јако је важно развити адекватан механизам управљања имовинским портфолиом, јер се њиме 

могу остварити значајни економски, али и политички циљеви који се постављају пред носиоце 

локалних власти. Посебан сегмент у томе треба да представља остваривање прихода и јачање 

финансијске снаге по том основу. Као што смо већ истакли, остваривањем прихода од имовине, у 

координацији са употребом других извора нефискалних облика јавних прихода, може се створити 

солидан основ за растерећење пореских обвезника и појачавање конкурентских предности дате 

јединице локалне самоуправе. Овај начин остваривања средстава треба да буде саставни део 

механизма преко кога ће се реализовати, већ поменути, менаџерски концепт управљања локалном 

заједницом.  

На основу законом утврђених облика јавних прихода којима је уређен систем финансирања 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији, овој групи можемо приписати следеће облике 

прихода:  

- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини 

које користи јединица локалне самоуправе и друга организација чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе, 

- приходи од продаје покретних ствари у државној својини које користи јединица 

локалне самоуправе, установа и друга организација чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе, 

- приходи од камата на средства јединице локалне самуправе, 

- новчана средства остварена од продаје државног капитала јавних предузећа чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе. 

Прва три облика јавних прихода су експлицитно наведена у члану 78. Закона о локалној 

самоуправи,436 док четврти изводимо из члана 25. став 1. тачка 3. подтачке 10. ЗЈПЈР-а, по коме 

су новчана средства остварена од продаје државног капитала јавних предузећа чији је оснивач 

град, односно општина, сврстана у групу осталих прихода који припадају буџетима јединицама 

локалне самоуправе у Републици Србији.437 Међутим, поред ова два закона, правни оквир за 

остварење прихода од имовине дат је и одредбама Закона о средствима у својини Републике 

Србије.438 У члану 1. овог Закона, између осталог, стоји да се средствима у државној својини 

сматрају средства која су, у складу са законом, стечена, односно која стекну органи и 

организације локалне самоуправе.439 Његовим доношењем је избрисано постојање неке друге 

јавне својине, осим државне, те је овим путем извршена својеврсна национализација свих 

покретних и непокретних ствари, новчаних и других имовинских права која су у дотадашњем 

систему друштвене својине коришћена, односно којима се управљало и располагало од стране 

                                           
436 Видети члан 78. став 1. тачка 8, 9. и 11. Закона о локалној самоуправи. 
437 Видети члан 25. став 1. тачка 3. подтачка 10. ЗЈПЈР-а. Наравно да су и прва три горе наведена облика јавних 
прихода утврђена ЗЈПЈР-ом, као и то да им је овим Законом одређена припадност јединицама локалне самоуправе. 
438 Закон о средствима у својини Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 53/95 до 32/97. 
439 Видети члан 1. став 1. тачка 2. подтачка 2. Закона о средствима у својини Републике Србије. 
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општина и градова, као посебних облика територијалне организације у којима се остварује 

локална самоуправа. Овим Законом су јединице локалне самоуправе у Републици Србији остале 

без сопствене својине, са ограниченим имовинским правом управљања.440 То право је сведено на 

јако ниску меру, јер Влада Републике Србије, на пример, има могућност да им одузме 

непокретност, ако процени да:441 а) она није у функцији остваривања надлежности органа 

локалне самоуправе, б) не служи непосредно остваривању тих функција, или в) се користи 

супротно закону, природи и намени употребе. Ове одредбе, како у економском, тако и у 

политичком смислу, јако ограничавају јединице локалне власти, те тешко могу применити 

савремене концепте управљања над истом. Ово се односи и на немогућност коришћења имовине 

као мере обезбеђења, односно гаранције повериоцу у случајевима њиховог задуживања. Између 

осталог, ова околност је утицала на то да је законодавац ограничио могућности задуживања 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији.442  

Законом о средствима у својини Републике Србије су одређени конкретни облици имовине, тако 

да њу чине:443 

- ствари, односно непокретности и покретне ствари (непокретности чине земљиште, 

зграде и други грађевински објекти, а покретне ствари чине опрема, потрошни 

материјал, превозна средства и покретне ствари за посебне намене);444 

- новчана средства; 

- хартије од вредности; 

- права индустријске својине и  

- друга имовинска права у земљи и иностранству. 

Остваривање прихода од имовине зависи од многих фактора, тако да се њихово учешће у 

финансирању локалних власти може на различит начин одразити на приходној страни буџета. 

Финансирање по основу давања у закуп,445 односно на коришћење непокретности у државној 

својини зависи од «наслеђеног стања» те имовине на територији општине, као и од 

карактеристика, локације и потребе за коришћењем непокретности у властите сврхе. У неким 

јединицама локалне самоуправе имамо изузетно скроман, а у појединим широко диверсификован 

имовински portfolio који им стоји на располагању. То резултује различитим приходовним 

ефектима по том основу. Тако, на пример, на територији Града Београда, по свом финансијском 

значају, приходи од издавања у закуп заузимају врло важно место у буџетима одређених општина 

                                           
440  Симић, М.А., op. сit., стр. 52-53.  
441  Видети члан 8 б. Закона о средствима у својини Републике Србије. 
442  О задуживању јединица локалне самоуправе у Републици Србији биће више речи у наставку рада. 
443  Видети члан 13. Закона о средствима у својини Републике Србије. 
444  Видети члан 32. Закона о средствима у својини Републике Србије. 
445 Треба имати у виду и то да је Законом о планирању и изградњи, поред увођења накнада за уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта, јединицама локалне самоуправе дата могућност финансирања и путем 
остваривања прихода од давања у закуп на одређено време неизграђеног јавног грађевинског земљишта. Поступак, 
услове, начин, као и програм давања у закуп овог земљишта уређује општина. Средства остварена по овом основу 
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које се налазе у ужем градском језгру (на пример, ови приходи представљају главни извор 

финансирања општине Врачар446). С друге стране, већина јединица локалне самоуправе у 

унутрашњости Републике има скромно учешће прихода по овом основу. У одабраном узорку 

општина, њихово учешће у укупним приходима буџета у 2002. години кретало се на следећи 

начин: општине Инђија, Шабац, Куршумлија и Бујановац нису имале евидентиране приходе по 

овом основу; у Ваљеву, они су чинили 0,25% буџета; у Смедеревској Паланци - 0,7%; у Вршцу, 

ово учешће је било нешто веће и износило је 0,82%; учешће прихода од давања у закуп у 

општинима Јагодина и Сомбор кретало се у висини 5% њиховог буџета (Јагодина – 5,17%, а 

Сомбор – 5,01%). Поред ових, можемо изнети и примере других општина. У Бачкој Тополи и 

Алексинцу учешће ових прихода чинило је 0,5% буџета 2002. године, а у општини Кула 0,84% у 

2003. години.447 Веће учешће ових прихода налазимо у Пожаревцу (2,3%), док је у Прешеву 

занемарљиво мало – 0,04%.448 Општина Ражањ није имала евидентиране приходе по овом основу 

у остварењу буџета 2002. године.449 

Учешће прихода од продаје покретних ствари у државној својини које користи јединица локалне 

самоуправе, установа и друга организација чији је она оснивач је занемарљиво мала, практично 

                                                                                                                                                   
чине приходи чија је намена финансирање уређивања грађевинског земљишта на подручју дате јединице локалне 
самоуправе. Видети члан 73. и 76. Закона о планирању и изградњи. 
446  У одлуци о буџету општине Врачар за 2003. годину, приходи од давања у закуп чине 93,10% планираног оквира 
буџета. (Видети члан 20. Одлуке о буџету општине Врачар за 2003. годину, Службени лист града Београда, бр. 
32/2002). И у другим београдским општинама које се распростиру на подручју ужег градског језгра, запажа се високо 
учешће ових прихода. То се односи на општину Стари Град (немамо податке о висини овог учешћа, али би њихова 
висина требало да одговара проценту који је изнет за општину Врачар), општину Савски Венац у којој процењено 
учешће ових прихода за 2003. годину износи 83,74% (видети члан 6. Одлуке о буџету општине Савски Венац за 2003. 
годину, документ заведен под редним бројем: 06-1-5/2002-I-01, усвојен на седници Скупштине општине Савски 
Венац која је одржана 27. децембра 2002. године) и општину Палилула у којој приходи од закупа треба да чине 32% 
прихода њиховог буџета у 2003. години (видети члан 5. Одлуке о буџету општине Палилула за 2003. годину, 
документ заведен под редним бројем: 060-16/2002-VII-2, усвојен на седници Скупштине општине Палилула која је 
одржана 27. децембра 2002. године). Треба приметити да приходи од закупа пословног простора чине основ на коме 
се «гради» финансирање датих општина. Ово решење представља аномалију система којим је уређено финансирање 
општина у Граду Београду. (Финансирање градских општина у Београду уређено је Статутом града Београда и путем 
доношења одлука, којим се, на годишњем нивоу, врши одређивање обима средстава за обављање послова Града и 
градских општина и утврђују приходи који припадају Граду, односно градским општинама). По њему се приходи 
који имају «капитално» порекло превасходно користе за финансирање текуће «класичне» буџетске потрошње 
поменутих општина - приходи од закупа пословног простора, у највећем делу свог остварења, намењени су за 
финансирање зарада функционера и радника запослених у општинској управи, односно на подмиривање 
материјалних трошкова њиховог рада (општине су дужне да само 20% прихода остварених по овом основу усмере у 
рад јавних предузећа која се старају о одржавању и увећању пословног простора на њиховој територији). Решавање 
ове, али и других аномалија које се могу наћи у систему финансирања и функционисања градских општина у Граду 
Београду, сигурно ће представљати предмет неких од будућих радова из ове области. Ово питање ће бити посебно 
актуелно у процесу припреме и доношења Закона о главном граду, који је, по одредбама Закона о локалној 
самоуправи, требао бити донет још 2002. године!? (Видети члан 131. Закона о локалној самоуправи).  
447 Видети: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2002. годину, Службени лист општине Бачка 
Топола, бр. 1/2003; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2002. годину, документ усвојен на 
седници Скупштине општине Алексинац која је одржана 24. априла 2003. године; Одлуку о завршном рачуну буџета 
општине Кула за 2003. годину, документ заведен под редним бројем: 01-400-13/2004, усвојен на седници Скупштине 
општине Кула која је одржана 3. јуна 2004. године. 
448 Видети: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Пожаревац за 2002. годину, Службени гласник општине 
Пожаревац; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Прешево за 2002. годину, Службени гласник Пчињског 
округа, бр. 6/2003. 
449 Видети Одлуку о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2002. годину, Службени лист општине Ражањ, бр. 
4/2003. 
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непостојећа, тако да, овом приликом, немамо основа за дубљу анализу датог облика изворног 

прихода у финансирању локалне власти у Републици Србији.450  

Занимљиво је истаћи растући значај прихода од камата који се остварује на основу депоновања 

средстава јединица локалне самоуправе у банкарском сектору. Пре отпочињања реформи у 

макроекономском систему земље, због великог броја отежавајућих околности, било је јако тешко 

по повољним условима пласирати слободна средства у банкарски систем и на основу тога 

остваривати приходе од камата. Може се рећи да у претходном периоду већина јединица 

локалних власти није користила ову могућност. Приходи по овом основу су ретко учествовали у 

њиховом финансирању. Реформом банкарског система, реформом буџетског система, као и 

јачањем финансијске снаге локалних самоуправа у Републици Србији створени су услови да се 

овај облик остваривања прихода може користити као начин њиховог додатног финансирања, али 

и могућност за реализацију принципа и техника финансијског менаџмента.451 Занимљиво је 

приметити да је, уз појаву суфицита у великом броју буџета локалних власти изазваним 

реформом система финансирања локалне самоуправе452 и увођења трезорског начина 

«пословања», на одлуку о депоновању средстава појединих јединица утицало и остваривање 

прихода од приватизације. Наиме, Законом о приватизацији453 је предвиђено да се 5% средстава 

од уплата по основу извршене продаје друштвеног капитала издваја за финансирање развоја 

инфраструктуре локалне самоуправе према седишту субјекта приватизације. Наменски карактер 

и висина остварених, тачније, дозначених средстава по овом основу, «затекла је» поједине 

носиоце власти на локалном нивоу. Због непостојања унапред припремљених финансијских 

планова и пројеката, преко којих би се реализовала улагања у развијање инфраструктуре локалне 

заједнице, привремено решење за употребу ових средстава пронађено је у њиховом депоновању 

код пословних банака и остваривању прихода од камата по том основу.454 За разлику од 

                                           
450 Занимљиво је да смо у одабраном узорку општина наишли на једно драстично одступање. Наиме, у општини 
Параћин је током 2002. године остварено 120.892.487 динара на име продаје ствари у државној својини, које 
користи јединица локалне самоуправе. Ова средства су чинила петину остварења буџета за ту годину – тачније 
21,24%. У том износу налазило се и остварење прихода од закупа. Међутим, оно је било јако мало. Примера ради, у 
укупно оствареним приходима буџета општине за 2003. годину, приходи од закупа су учествовали са свега 0,07%. 
Наравно, у овој години нисмо наишли на буџетску ставку којом је евидентиран приход по основу продаје било 
каквог облика имовине. Видети Одлуку о завршном рачуну буџета општине Параћин за 2003. годину, Општински 
службени гласник, бр. 9/2004. 
451 У одабраном узорку општина, значајније учешће остварења прихода по основу камата током 2002. године 
бележимо у општинама Шабац – 0,33%, Инђија – 0,52% и Параћин - 2,07% (у 2003. години, оно је било још веће и 
износило је 3,25% укупног прихода буџета за ту годину). Поред ових, можемо издвојити и примере општина 
Косјерић и Алексинац. У Косјерићу, приходи од камата су чинили 3,18%, а у Алексинцу 0,88% остварења буџета 
2003. године. Видети: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Косјерић за 2003. годину, Службени лист општине 
Косјерић, бр. 27/2004; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2002. годину, документ усвојен на 
седници Скупштине општине Алексинац која је одржана 24. априла 2003. године. 
452  О томе више у наставку рада.  
453  Видети члан 61. став 4. Законa о приватизацији, Службени гласник Републике Србије, бр. 38 /2001.  
454 Индикативан је пример општине Косјерић, која је примила велики износ средстава по основу приватизације 
цементаре, која се налази на њеном подручју. Укупно дозначена средства по овом основу далеко су премашила 
уобичајени обим њиховог буџета. Пошто општина није имала унапред утврђен, односно усвојен план трошења датих 
средстава, одлучено је да се, до доношења истог, под одређеним условима пласирају код пословне банке. Укупно 
дозначена средства по основу приватизације цементаре износила су 114.358.316,41 динара, док је остварење буџета 
општине за 2002. годину достигло оквир од 86.738.724,86 динара (75% прихода које су остварили на име 
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располагања непокретностима, локалне власти су много слободније у коришћењу, односно 

управљању новчаним средствима која представљају знатно ликвиднији облик имовине. При томе, 

треба имати у виду да депоновање средстава и остваривање прихода од камате није само себи 

циљ, већ оно представља једну од полуга којом се реализује функција финансијског менаџмента 

током процеса извршења њихових буџета.  

Новчана средства остварена од продаје државног капитала јавних предузећа, чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе, везана су за доношење одлуке о својинској трансформацији и 

отпочињању процеса њихове приватизације. Ово питање је превасходно везано за унапређивање 

комуналних делатности и увођење нових модела пружања јавних услуга у том сектору. Ова 

одлука има изузетну политичку и економску тежину и зависи од многих околности које су 

везане за уређење макро и микро окружења дате јединице локалне самоуправе. Пре њеног 

доношења, мора се урадити опсежна анализа постојећег стања у области непосредног деловања 

јавног предузећа, као и ширег контекста ове одлуке за локалну заједницу. Треба анализирати 

опште услове у делатности коју такво предузеће обавља, обим и структуру капитала, 

организациону структуру, техничко-технолошки капацитет, квалитет менаџмента и друге аспекте 

који су важни за функционисање и перформансе јавног предузећа. Уз то, треба имати у виду и 

перспективу истог, као и резултате упоредне анализе алтернативних решења. Средства остварена 

од продаје државног капитала јавних предузећа, чији је оснивач јединица локалне самоуправе би, 

по својој природи, требало да имају ванредни и наменски карактер. Намена би требало да буде 

унапред позната свим учесницима овог процеса и утврђена у оквиру одредби одлуке о 

приватизацији. Из ових средстава се не би смела финансирати текућа потрошња, већ капитална 

улагања, односно инвестирање у пројекте којима ће се развијати инфраструктура и обезбеђивати 

други материјални предуслови од значаја за развој локалне заједнице. Остваривање ових 

средстава није само себи циљ, већ настаје као последица вођења политике подизања ефикасности 

рада јавних предузећа и развоја сектора пружања јавних услуга и добара. Имајући све то у виду, 

можемо истаћи да наведени приходи не могу фигурирати као редован извор финансирања 

локалних власти у Републици Србији, већ се о њима може говорити само као о потенцијалном 

извору ванредних прихода којим треба обезбедити задовољење дугорочних интереса локалне 

заједнице. 

 

 

                                                                                                                                                   
приватизације). Занимљиво је истаћи и то да су планирани приходи њиховог буџета за 2004. годину пројектовани на 
103.000.000 динара (90% средстава од приватизације). (Видети: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Косјерић 
за 2002. годину, Службени лист општине Косјерић, бр. 20/2003; Програм радова који ће бити финансирани из 
средстава добијених продајом 70% вредности капитала фабрике цемента, Службени лист општине Косјерић, бр. 
23/2003; Одлуку о буџету општине Косјерић за 2004. годину, Службени лист општине Косјерић, бр. 27/2004). Поред 
Косјерића, издвајамо и пример општине Параћин. И ова општина је остварила приходе од приватизације цементаре – 
они су у 2002. години чинили 29,71% укупних прихода њиховог буџета. Осим Параћина, у стално посматраном 
узорку општина једино су Смедеревска Паланка и Вршац оствариле нешто значајније приходе по овом основу  - 
2,7% учешћа у буџету општине Смедеревска Паланка, а 2,4% у Вршцу. 
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3.4.2. Приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности  

 

Концесија представља давање права од стране надлежног државног органа неком правном или 

физичком лицу да обавља одређене врсте активности по тачно дефинисаним условима и унапред 

утврђеном периоду, уз одговарајућу накнаду. Ово право се, по правилу, даје за коришћење 

природних богатстава, односно добара у општој употреби која су у својини државе, као и за 

обављање одређених делатности које су од општег интереса. У већини земаља, законом је 

регулисано која се добра и делатности могу користити, односно обављати преко таквог 

аранжмана. Надлежни државни орган било на централном или на локалном нивоу власти, који 

има право располагања добрима у општој употреби или за пружање одређене врсте услуга које 

могу бити предмет концесије може, под посебним условима, пренети право коришћења истих 

домаћем, односно страном физичком или правном лицу, уз одговарајућу надокнаду. Давањем 

концесије, држава се уздржава од дела свог пуног својинског права над коришћењем одређених 

добара или пружања јавних услуга, тако да разлози за употребу овог аранжамана, како са 

економског, тако и са политичког аспекта, морају бити чврсто засновани и добро аргументовани. 

Они могу бити засновани на томе да држава, због недостатка финансијских, менаџерских, 

кадровских, техничко-технолошких и других облика ресурса, не може сама да ефективно, 

економично и ефикасно управља њима. Слабости на страни понуде, које могу бити оличене кроз 

високу цену, низак квалитет, недовољан обим и структуру понуђених добара и услуга, могу се 

изузетно негативно рефлектовати на страни потражње и утицати на скупо, неквалитетно, и у 

недовољној мери задовољавање потреба грађана и привреде. Обезбеђењем понуде преко 

приватног сектора, ове слабости се могу кориговати. Поред тога, држава, услед недостатка 

ресурса, може преко уласка у Б.O.T.455 аранжман да обезбеди и реализацију инвестиционих 

пројеката којима ће се омогућити пружање одређених врста услуга и задовољавање потреба. 

Значи, држава путем концесија може побољшавати како обављање постојећих активности, али и 

реализовати значајне, капитално интезивне, инвестиционе пројекте у сектору обезбеђења јавних 

добара и услуга. Међутим, могу се идентификовати и разлози против давања концесија. Они, 

поред економске, могу бити и политичке, историјске, културолошке, социолошке, еколошке и 

друге природе. Омогућавање домаћем, а нарочито страном физичком или правном лицу да 

                                           
455 Б.О.Т. (скраћеница са енглеског језика: B.O.T. – Build/Operate/Transfer, што, преведено на српски језик, значи 
Изгради/Користи/Предај) је посебан вид концесионог аранжмана који омогућавања реализацију инвестиционог 
пројекта од општег значаја преко уговора о финансирању и изградњи комплетног објекта који је предмет истог, 
његовом коришћењу и, по истеку уговореног рока, предајом у пуну својину друштвено-политичке заједнице са којом 
је субјект приватног права уговорио овај аранжман. Основ за финансирање датих пројеката, као и интерес за 
реализацију истог, дат је правом да концесионар може располагати корисничком накнадом и другим плаћањима која 
се могу наметнути корисницима услуга чије пружање ће, до уговором утврђеног рока, вршити. По истеку тог рока (у 
принципу, а у зависности од умешности уговорача, трошкови пројекта би требало да су већ покривени), објект, 
средства и право коришћења истих прелазе на друштвено-политичку заједницу са којом је уговорен овај аранжман. 
Ово су само неке од основних одлика Б.O.T. аранжмана који у пракси може попримити различите облике. О томе 
више у Петери Г., «Алтернативно пружање услуга», у Nemec J., Wright G., «Јавне финансије», Magna agenda, 1999, 
Београд, стр. 378. 
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користи природна богатства, односно добра у општој употреби или да пружа одређену врсту 

јавне услуге, може изазвати неповерење и отпоре у јавности. То може изазвати и одређену врсту 

политичког притиска. Ово може бити посебно изражено у бившим социјалистичким државама, 

односно земљама у којима нису функционисали тржишни принципи, где су цене биле плански, 

односно административно одређиване, кад питање својине и својинских права није до краја 

дефинисано, и у којима постоји јака традиционалистичка, конзервативна политичка опција која 

верује у свемоћ, снагу и способност државе да буде носилац најважнијих привредних активности. 

У том смислу, сâма одлука о давању концесије, као и услови концесионог аранжмана морају, са 

више аспеката, бити сагледани. Неопходно је установити транспарентан, ефикасан и ефективан 

начин доношења ове одлуке, али и контроле над њеним спровођењем. Грађани би требало да 

буду упознати са тиме како би могли да утичу на своје представнике у скупштини у погледу 

крајњег исхода одлуке, као и поступке у вези са њеном реализацијом. Морају се изнети циљеви и 

чињенице које ће недвосмислено указати на постојање јавног интереса за давање концесије и 

склапање уговора са датим субјектом приватног права. Уколико се цео овај процес ваљано 

спроведе, онда ће се и евентуални политички притисци смањити. Сагледани ефекти концесионог 

аранжмана треба да покажу да је улазак у такав аранжман, не само добра политичка, већ и 

економска одлука од које ће се задовољити и одређени материјални интереси заједнице. 

У Републици Србији је доношењем Закона о концесији456 тек од 1997. године уведена могућност 

да јединице локалне самоуправе могу давати концесије и по том основу остваривати накнаду као 

посебан извор њихових прихода. До тада је важио Закон о општим условима за давање концесија 

страним лицима у Републици Србији,457 који није предвиђао могућност да локалне власти могу 

давати концесије. Међутим, упркос обезбеђењу законских основа, од 1997. године није познато да 

је и једна јединица локалне самоуправе ушла у концесиони аранжман и, по основу тога, 

остварила приход од концесионе накнаде.458 Наравно, ово се може правдати лошом политичком и 

економском ситуацијом, односно другим неповољним околностима кроз које је Србија прошла, 

али треба имати у виду и то да су законска решења постављена тако да је процес давања 

концесије у којем је требало да учествују локалне власти у свим фазама - давање мишљења, 

добијање сагласности, као и кроз друге процесне радње од стране надлежног министарства или, 

посебно организоване, државне Агенције задужене за ова питања, биле под чврстом контролом и 

утицајем Републике. Тако је, у члану 9. овог Закона, било утврђено да се за предлог о давању 

концесије, који потиче од стране јединице локалне самоуправе и који се прослеђује Агенцији која 

је задужена да обави одређене процесне радње поводом тога мора затражити мишљење 

надлежног министарства. Концесиони аранжмани локалних власти, да би били реализовани, 

                                           
456 Видети Закон о концесијама, Службени гласник Републике Србије, бр. 20/97, 22/97 и 25/97. У даљем тексту 
користићемо израз стари Закон о концесијама. 
457 Закон о општим условима за давање концесија страним лицима у Републици Србији, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 6/90. 
458  Раичевић Б., op. сit., стр. 114. 
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морали су бити подржани од стране министарства, односно централне републичке власти.  Поред 

тога што је процесуирање предлога о концесији у концесиони акт, као и реализација истог била 

чврсто везана за Агенцију,459 треба истаћи да је и у фази потписивања уговора о концесији, као 

завршној фази концесионог поступка била утврђена обавеза добијања сагласности Владе за 

његово потписивање.460 Имајући то у виду, можемо да закључимо да је самосталност локалних 

власти поводом уласка у концесиони аранжман била видно ограничена и под строгом контролом 

централне власти. Уласком Србије у даљи процес реформи очекивало се да ће се створити услови 

за слободније и ефикасније коришћење ове могућности у управљању, односно обављању 

комуналних, али и других економских активности које су у надлежности локалних власти. 

Очекивало се да ће се доношењем новог закона о концесијама проширити право јединица 

локалне самоуправе поводом уласка у ову врсту аранжмана. Овај закон је усвојен тек средином 

2003. године,461 тј. две године од почетка реформе. 

Концесија, у смислу новодонетог Закона о концесији из 2003. године, јесте право коришћења 

природног богатства, добара у општој употреби или обављања делатности од општег интереса, 

које надлежни државни орган уступа домаћем или страном лицу, на одређено време, под 

условима прописаним Законом, уз плаћање концесионе накнаде.462 Поред коришћења института 

опште концесије којом надлежни орган, под прописаним условима и уз накнаду, уступа право 

коришћења природног богатства или добра у општој употреби, уведен је и њен посебан облик 

који је дат у виду уступања ексклузивних права заснованим по, већ помињаном, Б.О.Т. 

систему.463 Концесија се може дати на рок од 30 година.464 Рок трајања се одређује у зависности 

од предмета концесије и очекиване добити у обављању концесионе делатности. Поред тога, а 

посебно у случају уступања ексклузивних права, посебно се узима у обзир степен преузетог 

пословног ризика, потреба за изградњом објеката у почетном периоду, као и потреба за развојем 

конкурентног тржишта у домену делатности које представљају предмет концесије.465 За добијену 

                                           
 
459 Видети члан 10. и 14. старог Закона о концесијама. Реализација послова који су везани за доношење одлуке о 
концесионом акту подразумева и образовање одређеног тела задуженог за операционализацију истих. То тело би 
требало да буде организовано у виду комисије за спровођење лицитације (избор концесионара се обавља путем 
лицитације). У комисији задуженој за спровођење лицитације, која са председником има пет чланова, два члана су 
морала бити представници министарства надлежног за област у оквиру које се спроводи лицитација. По обављеним 
пословима везаним за лицитацију, комисија је имала обавезу да записник и извештај о резултатима лицитације 
достави Агенцији у року од 30 дана, а она, у новом року од 15 дана, да Влади достави комплетну документацију 
везану за доношење концесионог акта. 
460 Видети члан 21. старог Закона о концесијама. 
461 Закон о концесијама, Службени гласник Републике Србије, бр. 55/2003. Занимљиво је истаћи да је ово био први 
реформски закон који није «из прве» усвојен од стране Народне скупштине Републике Србије након 
«петооктобарских догађаја» из 2000. године. То се десило тек по усаглашавању интереса предлагача и одређених 
политичких представника са територије Аутономне покрајине Војводина.  
462 Члан 3. став 1. Закон о концесијама. 
463 Видети члан 3. став 3. Закон о концесијама. 
464 Члан 6. став 1. Закон о концесијама. 
465 Члан 6. став 2. Закон о концесијама. 
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концесију плаћа се концесиона накнада, у складу са уговором о концесији и концесионим 

актом.466 Она се одређује у зависности од следећих елемената:467 

- врсте, квалитета, категорије, количине, намене и тржишне цене природног богатства 

или добра у општој употреби као предмета концесије; 

- врсте делатности; 

- тржишних услова пословања; 

- дужине трајање концесије; 

- процењеног ризика, и  

- очекиване добити. 

Сваки од ових елемената треба да буде посебно анализиран и узет у обзир приликом коначног 

утврђивања концесионе накнаде. При томе, на њено одређење утиче и сâм предмет концесије. 

Ако је у питању природно богатство или добро у општој употреби, прво треба поћи од њихове 

врсте, квалитета, категорије и количине као предмета концесије. На пример, на висину накнаде ће 

утицати податак о богатству налазишта одређене врсте природног блага, као и висина квалитета 

сировине. Поред тога, важна је и чињеница о реткости природног богатства, као и то колико је 

оно тражено на тржишту. Треба имати у виду и намену његовог коришћења, односно висину 

тржишне цене. На одређење накнаде ће утицати и околност да ли ће се природно богатство 

користити за нове технолошке процесе, односно за технологије чији производи имају високу 

цену и пропулзивност на тржишту и сл. 

Међутим, када су у питању концесије по основу обављања одређених делатности од општег 

интереса, посебно место треба да заузме анализа тржишних, али и осталих услова пословања у 

којима се она обавља. Избор врсте делатности може определити судбину концесионог 

аранжмана, а, самим тим, и остваривања накнаде по том основу. Значајно ће се разликовати 

мотиви и услови уласка и реализације концесионог аранжмана, када су у питању делатности које 

су од виталног значаја, за разлику од оних које су од «споредног» интереса за локалну заједницу. 

Нееластичност тражње, као и изражена социјално-политичка димензија, односно циљеви 

политике цена услуга и добара која проистичу из обављања тих делатности могу значајно 

утицати на коначно одређивање накнаде. Исто тако, и дужина рока трајања концесије ће 

опредељивати одређене услове у концесионом аранжману. Краћи рок трајања утиче на нижи 

износ концесионе накнаде, и обрнуто. Поред тога, нестабилни политички, економски и социјални 

услови у земљи ће, у значајној мери, утицати на одлуку субјеката приватног права око уласка у 

концесиони аранжман, али и, по пристанку на исти, односно преузимању одређеног ризика по 

том основу и на смањење висине концесионе накнаде. Ова чињеница је јако важна и, на жалост, 

односи се и на Србију. Неповољне општедруштвене околности и различити облици ризика који 

                                           
 
466 Члан 26. Закон о концесијама. 
467 Видети члан 27. Закона о концесијама. 
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проистичу из њих угрожавају долазак концесионара из земаља са стабилним политичким и 

економским амбијентом. На одређење накнаде утиче и висина очекиване добити из концесионог 

аранжмана. Ове две величине су у корелационом односу – процена остварења веће добити 

утицаће на одређење вишег износа концесионе накнаде, и обрнуто. Имајући све то у виду, 

приликом утврђивања накнаде, али и других услова концесионог аранжмана, учесници који се 

налазе на страни локалних власти, тј. даваоци концесије морају бити јако вешти и стручни јер ће, 

у зависности од уговорених услова, зависити целокупни ефекат концесије и њена политичко-

економска оправданост.468  

У зависности од предмета концесије, одређена је припадност средстава остварених по основу 

концесионе накнаде.469 Када су у питању средства која се остварују од концесионе накнаде за 

обављање комуналних делатности, законодавац их је, у пуном износу, определио као приход 

јединица локалне самоуправе. У свим осталим случајевима, она се деле између Републике, 

Аутономне покрајине Војводина и јединице локалне самоуправе на чијем се подручју обавља 

концесиона делатност. Република у овој подели учествује са 65%, Аутономна покрајина 

Војводина са 30%, а јединица локалне самоуправе са 5%470 укупно остварених средстава.471 

Оваквим решењем направљена је чвршћа веза између места, природе и предмета концесије са 

вертикалном припадношћу прихода остварених по том основу - сва три нивоа власти у земљи 

имају аликвотно право учешћа у њиховој деоби. По одредбама Закона о концесијама из 1997. 

године, она је била једносмерно утврђена, тј. приходи су припадали искључиво централном 

нивоу власти.472  

Предмет концесије може бити:473 истраживање и експлоатација свих врста минералних сировина; 

изградња, обнављање, одржавање и коришћење водопривредних објеката и система; изградња, 

одржавање и коришћење путева; изградња, одржавање и коришћење јавне железничке 

инфраструктуре и организовање железничког саобраћаја; изградња, одржавање и коришћење 

објеката ваздушног и речног саобраћаја; изградња, одржавање и коришћење телекомуникационих 

објеката; изградња, одржавање и коришћење нафтовода и гасовода; изградња, одржавање и 

коришћење енергетских и других објеката ради производње, чувања, преноса и дистрибуције 

                                           
 
468 Један од аргумената за централизацију права на давање концесија и сужавање надлежности локалних власти 
поводом тога лежи у ставу да оне нису у могућности, односно да немају довољно искуства и стручности да на 
квалитетан начин реализују овај важан процес и тиме заштите опште интересе, али и интересе локалне заједнице. 
Имајући то у виду, али и неопходност децентрализације одређених права, односно надлежности на овај ниво власти 
у земљи, потребно је, уважавајући принцип субсидијарности, добро избалансирати њихов вертикални распоред и са 
више поверења прићи одређењу места и улоге локалних, у односу на централну власт током реализације процеса 
везаних за уговарање концесионих аранжмана. 
469 Видети члан 28. став 4. Закона о концесијама. 
470 Приходи који се остварују по овом основу имају карактер уступљених, а не изворних прихода јединица локалне 
самоуправе у Републици Србији.  
471 Видети члан 28. став 1, 2. и 3. Закона о концесијама. 
472 Видети члан 25. старог Закона о концесијама. При томе, треба истаћи да су једино средстава од концесионе 
накнаде за обављање комуналних делатности у пуном износу била утврђена као приход јединица локалне 
самоуправе.  
473  Видети члан 5. Закона о концесијама. 
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електричне и топлотне енергије; уређивање, обнављање и коришћење обала река и језера; 

изградња, одржавање и коришћење здравствених установа; изградња спортско-рекреационих 

објеката, терена и простора за спорт и рекреацију; коришћење термалних извора у здравствене и 

производне сврхе; изградња објеката, реконструкција, модернизација и коришћење постојећих 

објеката у бањама, подручјима са природно-лековитим својствима; изградња, одржавање и 

коришћење објеката туристичке инфраструктуре. Са аспекта јединице локалне самоуправе, уводи 

се могућност да предмет концесије може бити и изградња, одржавање и коришћење комуналних 

објеката, ради обављања комуналних делатности.474 У том смислу, било који комунални објекат 

преко кога се обавља нека од бројних комуналних делатности на територији дате јединице 

локалне самоуправе може постати предмет, односно основ за реализацију концесионог 

аранжмана. По Закону о комуналним делатностима,475 комуналне делатности обухватају: 

пречишћавање и дистрибуцију воде; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; 

производњу и снабдевање паром и топлом водом; превоз путника у градском саобраћају; 

одржавање чистоће у градовима и насељима у општини; уређење и одржавање паркова, зелених и 

рекреационих површина; одржавање улица, путева и других јавних површина у градовима и 

другим насељима и јавна расвета; одржавање депонија; уређивање и одржавање гробља и 

сахрањивање. Јединица локалне самоуправе, поред ових, као комуналне делатности може 

одредити и друге активности које су од локалног интереса и прописати услове и начин њиховог 

обављања. То би биле следеће активности: димничарске услуге; одржавање јавних WC-а; 

одржавање јавних купатила; делатност кафилерија; одржавање јавног простора за паркирање; 

одржавање пијаца и пружање услуга на њима; одржавање бунара и јавних чесми, као и друге 

услуге од локалног интереса.476 Имајући у виду њихове одлике, одређене комуналне делатности, 

као што су, на пример, пречишћавање и дистрибуција воде, производња и снабдевање паром и 

топлом водом, одржавање јавног простора за паркирање и јавних гаража, превоз путника у 

градском саобраћају и сл. пружају могућност за улазак у концесиони аранжман и остваривање 

широког спектра користи за становништво и привреду локалне заједнице. Међутим, пракса ће 

показати колико су постојећа решења у Закону о концесијама добра и да ли је локалним властима 

остављено довољно слободе око реализације овог аранжмана.477 Наиме, одређена решења овог 

Закона су слична решењима из Закона о концесијама из 1997. године.  

Тумачењем одредби из друге и треће главе Закона о концесијама из 2003. године («Поступак и 

начин давања концесије» и «Уговор о концесији»), може се уочити значајна улога Владе 

Републике Србије и зависност локалних, од органа централне власти током овог процеса. 

                                           
474  Видети члан 5. став 1. тачка 9. Закона о концесијама. 
475  Службени гласник Републике Србије, бр. 16/97. 
476 Видети члан 4. Закона о комуналним делатностима. 
477 При томе, треба имати у виду да ниједна општина, чије је остварење буџета било предмет анализе у овом раду, до 
сада није остварила приходе по основу концесионе накнаде. 
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Предлог за давање концесије478 се подноси Влади Републике Србије.479 О ставу поводом овог 

предлога, Влада обавештава подносиоца најкасније у року од четири месеца од дана његовог 

пријема.480 На основу овог става, припрема се предлог за доношење акта о концесији.481 Имајући 

у виду економске, финансијске и друге параметре, надлежни орган јединице локалне самоуправе 

припрема предлог за доношење акта о концесији и са мишљењем надлежног министарства 

доставља га Влади Републике Србије.482 Концесиони акт доноси Влада.483 Концесија се, у 

принципу, даје на основу претходно спроведеног поступка јавног тендера.484 Јавни тендер 

спроводи тендерска комисија, коју образује министар надлежан за одговарајућу област.485 Поред 

лица из реда угледних стручњака из области које су од значаја за предмет концесије, тендерску 

комисију чине и представник Народне скупштине Републике Србије, као и представник 

скупштине јединице локалне самоуправе на чијем се подручју обавља концесиона делатност.486 

Надлежно министарство може, на основу посебног тендера или по позиву, ангажовати саветнике 

за обављање послова и пружање помоћи у припремању и спровођењу јавног тендера и избору 

најбољег понуђача.487 Комисија на основу елемената из концесионог акта и јавног тендера 

формира ранг листу понуђача.488 У року од 60 дана од дана отварања понуда, она је дужна да 

Влади достави извештај о спроведеном тендеру са образложеним предлогом о избору понуђача 

који је дао најповољнију понуду.489 Одлуку о одређивању концесионара доноси Влада у року од 

                                           
478 Предлог за давање концесије садржи: предмет концесије, процену оправданости и висине улагања, оквирни рок 
трајања концесије, основне услове за реализацију концесије, предлог о висини накнаде, намени коришћења предмета 
концесије, а кад иницијативу подноси заинтересовано лице и податке о том лицу (назив фирме, лично име, доказ о 
регистрацији и др.). Видети члан 7. став 4. Закона о концесијама. 
479 Видети члан 7. став 1, 2 и 3. Закона о концесијама. 
480 Видети члан 7. став 5. Закона о концесијама. 
481 Видети члан 8. Закона о концесијама. Предлог за доношење акта о концесији треба да садржи: предмет концесије; 
разлоге за њено давање; податке о утицају концесионе делатности на животну средину, на инфраструктуру и друге 
привредне делатности, на ефикасно функционисање техничко-технолошких система; минималне техничке, 
финансијске и искуствене квалификације које кандидат мора имати да би му се омогућило учествовање у поступку 
избора концесионара и преговарања; рок трајања концесије, укључујући образложење предложеног рока; оцену о 
потребном броју радних места и квалификоване радне снаге у вези са извршењем концесије, уколико се предлаже да 
то буде елемент концесионог акта; податке о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог 
улагања; начин плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза, 
као и слична питања која су од значаја за реализацију концесионог аранжмана. 
482 Видети члан 8. став 1. и 3. Закона о концесијама. 
483 Видети члан 9. став 1. Закона о концесијама. Концесиони акт садржи: предмет концесије и одређивање подручја 
на коме ће се вршити концесиона делатност; рок трајања концесије; основне елементе јавног тендера, информације и 
упутства у погледу тендерске документације; услове које мора да испуњава концесионар; критеријуме на основу 
којих се бира најповољнија понуда; услове и начин обављања концесионе делатности; услове у погледу заштите 
животне средине, безбедности и заштите здравља на раду запослених код концесионара; врсту и висину гаранције 
или других средстава обезбеђења за извршавање концесије; начин одређивања концесионе накнаде, као и друге 
елементе од значаја за уређивање међусобних права и обавеза концесионара и концедента. Ако је предмет концесије 
реконструкција, адаптација или санација постојећих објеката, концесиони акт садржи и процену висине улагања која 
се утврђује у односу на вредност објеката чија је реконструкција, адаптација или санација предмет концесије. Видети 
члан 10. Закона о концесијама. 
484  Видети члан 11. став 1. Закона о концесијама.  
485  Видети члан 14. став 1. Закона о концесијама.  
486  Видети члан 14. став 2, 4. и 6. Закона о концесијама.  
487  Видети члан 14. став 3. Закона о концесијама.  
488  Видети члан 15. став 4. Закона о концесијама.  
489  Видети члан 16. став 1. Закона о концесијама. 
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30 дана од дана пријема овог извештаја.490 Након тога, Влада именује преговарачку комисију која 

ће са концесионаром, који је одређен на основу јавног тендера, утврђивати садржину уговора, у 

складу са условима утврђеним концесионим актом и одредбама Закона о концесијама. Она ће у  

име концедента са концесионаром утврдити текст нацрта уговора491 о концесији.492 Уговор о 

концесији493 закључује концесионар и Влада у име и за рачун Републике. Међутим, кад је 

предмет концесије изградња комуналних објеката ради обављања комуналне делатности, уз 

претходну писмену сагласност Владе,494 уговор закључују концесионар и надлежни орган 

јединице локалне самоуправе у име и за рачун јединице локалне самоуправе.  

Тумачењем ових одредби намећу се одређени закључци. Важно је приметити да сви облици 

концесионих аранжмана морају бити одобрени од стране надлежног органа централне власти. 

Самосталност јединица локалне самоуправе поводом уласка и реализације овог права је 

ограничена и под јаким надзором Републике. Изгледа да, без обзира на претходне најаве и 

заговарање принципа децентрализације ни у овом случају, законодавац није имао намеру да 

органима локалних власти омогући шире право и већу самосталност. Пракса ће показати колико 

ће носиоци власти на републичком нивоу користити дискреционо право дато овим законом и 

утицати на крајњи исход процеса давања концесија локалним властима у земљи. Треба имати у 

виду да средства која се остварују уласком у концесиони аранжман могу представљати јако 

значајан извор јавних прихода и да се њима, умногоме, може ојачати финансијска снага јединица 

локалне самоуправе у Републици Србији. Локалне власти би требало да имају унапред утврђен 

план и намену трошења ових средстава.495 Било би добро да он буде један од чинилаца и основа 

                                           
490 Видети члан 17. став 1. Закона о концесијама. Изузетно, када се предмет концесије налази на територији 
Аутономне покрајине Војводина, Влада доноси одлуку у року од 30 дана од дана достављања мишљења извршног 
органа Аутономне покрајине. Међутим, ако то извршни орган Аутономне покрајине не уради, онда Влада може 
донети одлуку без датог мишљења.  
491 Уговор о концесији садржи одредбе о: уговорним странама; предмету концесије, укључујући опис објеката, 
уређаја, постројења; року трајања концесије и условима под којим се тај рок може продужити, дужини трајања 
припремних радњи; начину и роковима обезбеђивања средстава за финансирање концесионе делатности 
(финансијски план) и динамици њиховог улагања, висини и начину обезбеђења гаранција за извршавање концесионе 
обавезе; условима обављања концесионе делатности; стандардима производа и услуга, трансферу технологије; 
критеријумима за одређивање цена-тарифа производа и услуга за крајње кориснике; концесионој накнади (висина, 
рокови, услови и начин плаћања); правима и обавезама у погледу предузимања мера обезбеђења опште сигурности, 
заштите здравља и животне средине, као и одговорности за накнаду штете проузроковане угрожавањем опште 
сигурности и заштите животне средине; праву на пренос концесије; времену и начину предаје непокретности, 
објеката, уређаја или постројења и стања у коме се они морају предати; условима измена или раскида уговора и 
њиховим последицама, промењеним околностима и вишој сили; начину решавања спорова и примени меродавног 
права; друге одредбе о којима се споразумно договоре уговорне стране. Уговором се одређује и начин међусобног 
обавештавања о извршењу уговора, начину вршења контроле тог извршења и остваривања права и обавеза 
уговорних страна. Видети члан 22. Закона о концесијама  
492 Видети члан 21. став 2. Закона о концесијама.  
493 Уговори о концесији се евидентирају у јединственом регистру концесија који води министарство надлежно за 
послове финансија. Видети члан 24. Закона о концесијама. 
494 Видети члан 23. став 1. и 2. Закона о концесијама.  
495 Треба имати у виду да Законом о концесијама није изричито утврђен наменски карактер средстава остварених по 
основу концесионе накнаде за обављање комуналних делатности. Међутим, они би требало да представљају приходе 
који служе за финансирање унапред утврђених намена у оквиру локалне јавне потрошње. По нашем мишљењу, 
приходи остварени од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности би, пре свега, требало да служе за 
финансирање капиталних пројеката у комуналним делатностима и развој инфраструктуре на територији дате 
јединице локалне самоуправе. 
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за улазак у концесиони аранжман, јер, поред других, и финансијски интерес може представљати 

значајан фактор за избор ове опције. Приходи од концесионе накнаде могу се искористити за 

финансирање капиталних инвестиција, које ће омогућити боље услове и виши стандард живота и 

рада у локалној заједници.  Приликом спровођења процеса концесионих аранжмана, републички 

ниво власти мора имати «слух» за реализацију датих циљева и задовољавање ширих интереса 

локалне самоуправе. То би требало да буде резултат корелационог односа заснованог на 

остваривању узрочно-последичних интереса којима се обезбеђује добробит целог друштва, али и 

сваке локалне заједнице у земљи.  

 

3.4.3. Приходи од донација 

 

Донације представљају нетипичан извор финансирања јавноправних ентитета. Многи системи 

којима се уређује област јавних финансија не познају овај облик јавног прихода.496 Донације 

представљају, како од стране субјеката приватног, тако и од стране субјеката јавног права, у 

новчаном и/или неновчаном облику, бесповратно додељена, односно поклоњена средства ради 

пружања помоћи у вршењу активности јавног карактера, односно покривања расхода који настају 

по том основу. Донације у натуралном облику имају превасходно наменски карактер. Оне које 

имају новчани облик могу бити, како наменског, тако и општег карактера. Међутим, по правилу, 

донације, без обзира на облик у коме се дају, имају наменски карактер. Наиме, донатори имају 

потребу да се донацијом постигну унапред одређени ефекти, па се тим путем врши осигурање 

њиховог остваривања. На пример, да донирањем компјутерске опреме створе услове за 

унапређење квалитета и ефикасности рада општинске управе или, пак, да донирањем 

специјализованих камиона јавном предузећу које се бави одржавањем градске чистоће, 

побољшају комуналну уређеност града. Донације општег типа имају другачији карактер и 

циљеве. Код њих се даје слобода да онај који је прима може самостално одлучити о њеној 

употреби. Оне се, у складу са постављеним политичким циљевима и намером да се пружи 

одговарајућа помоћ, могу давати и на међудржавном нивоу. Власти које је, у име дате државе, 

примају, имају право да на самосталан начин определе намену њене употребе и искористе ефекте 

исте. У овом случају, полази се од става да прималац донације најбоље зна како је треба 

искорисити. На пример, уколико локалне власти процене да је њихов проиритетни задатак да 

подигну рад општинске управе на виши ниво и да ће у том смислу набавка компјутерске опреме 

                                           
496 Раичевић Б., op. сit., стр. 115. И у системима финансирања локалне самоуправе у Бугарској, Мађарској, Пољској, 
Републици Чешкој и Словенији, нисмо приметили постојање ових извора прихода. Видети у: Иванов С., op. cit., стр. 
43-70; Салај А., op. сit., стр. 71- 115; Swianiewicz P., op. cit., стр. 175-224; Каменичкова В., «Систем финансирања 
локалних самоуправа у Чешкој Републици», у Левитас A., Петери Г., «Реформа система финансирања локалне 
самоуправе у Републици Србији», PALGO центар, Београд, 2004, стр. 149-173; Оплотник Ж. и Брезовник Б., 
«Локална самоуправа у Словенији», у Левитас A., Петери Г., «Реформа система финансирања локалне самоуправе у 
Републици Србији», PALGO центар, Београд, 2004, стр. 117-148. 
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представљати важан материјални предуслов за остварење тог циља, онда ће донети одлуку да се 

средства донатора употребе пре за ту намену, него за куповину специјализованог камиона за 

градску чистоћу. Код донација које имају општи, за разлику од оних које имају наменски 

карактер, приметан је реципрочан однос између донатора и корисника, тј. примаоца донације 

поводом тога ко опредељује намену употребе средстава по том основу.  

Донатори могу бити субјекти како домаћег, тако и међународног приватног, односно јавног 

права. У том смислу, можемо разликовати донације које јавноправни субјект у оквиру једне 

државе може примити од стране: 

− другог јавноправног субјекта на истом, нижем или вишем нивоу власти дате земље, 

− резидентних правних лица или  

− резидентних физичких лица. 

С друге стране, можемо разликовати донације које потичу од стране: 

− јавноправног субјекта друге државе,497 

− различитих облика међународних заједница, 498  

− међународних организација,499 

− нерезидентних правних лица или  

− нерезидентних физичких лица. 

Остваривање средстава по основу донација је везано за вољу донатора. Она може зависити од 

његове политичке оријентације, али и саме политике која се води како на централном, тако и на 

локалном нивоу власти одређене државе. Воља може зависити и од алтруистичких мотива, 

осећаја патриотизма и везаности за заједницу у којој донатор живи или је живео, афинитета ка 

хуманитарном раду, односно вршењу активности које су везане за ту област. Некад је 

преовлађујућа идеја да се постигну пропагандни ефекти и скрене пажња на донатора. Тако, у 

зависности од политичке воље, економске снаге, преференција које у појединим случајевима 

могу бити индивидуализиране и тешко предвидиве, тј. широког спектра могућих интереса које 

донатор жели да оствари, зависиће и његова намера, односно активности поводом давања 

средстава по том основу. У том смислу, да би дошло до донације требало би да се остваре 

одређени услови који ће утицати на њихову иницијацију. Тај субјективни елемент, односно 

постојање слободне воље, различитих мотива и циљева по основу којих донатор опредељује и 

усмерава ова средства, разликује овај од осталих облика јавних прихода. На тим основама, 

односно остваривању средства путем донација се не може у редовним околностима постулирати 

                                           
 
497  Донатор може бити држава или посебна државна агенција која је основана ради пружања помоћи и омогућавања 
развоја на међудржавном нивоу. У том смислу, донација се може примити директно из буџета дате државе или 
посредно, тј. уласком у одређени програм међудржавне помоћи који се реализује преко посебне државне агенције. 
На пример, Сједињене Америчке Државе су основале посебну агенцију за међународну помоћ и развој – USAID. 
Шведска је установила сличан програм који се реализује преко државне агенције SIDA - SIDA Program и др. 
498  На пример, донације од стране Европске уније. 
499  На пример, донације од стране Црвеног крста или UNICEF-а. 
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планирање и вођење политике финансирања јавних послова – оно се, првенствено, заснива на 

обезбеђењу средстава путем фискалних и других нефискалних облика јавних прихода. Донације 

треба да представљају ad hoc и ванредни облик прихода централног буџета, као и буџета 

јединица локалног нивоа власти једне земље. Као такве, оне треба да буду само њихов допунски 

извор средстава.  

 

Донације су у систем јавних прихода Републике Србије први пут укључене 1998. године.500  У 

оквиру промена ЗЈПЈР-а, поред осталих облика јавних прихода, утврђени су и приходи по основу 

донација.501 Закон о локалној самоуправи из 2002. године их је сврстао у групу изворних прихода 

овог нивоа власти.502 Међутим, у већини буџета јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији оне нису посебно приказане, односно издвојене као њихов приход. Због тога је јако тешко 

проценити њихов билансни ефекат и утицај на финансирање локалне самоуправе.503 Чињеница је 

да су, поготово после петооктобарских промена из 2000. године,504 донације биле значајне и да су 

њима у великом броју општина, па и градова, подмирене бројне врсте јавних потреба, односно 

покривени одговарајући расходи настали по том основу. Један од значајних разлога њиховог 

неевидентирања лежи у томе да су донатори многе донације ефектуирали чинидбено,505 односно 

у натуралном облику. Поред тога, оне су се, често без унапред утврђене процедуре, директно 

трансферисале крајњим корисницима тако да се врло тешко могла водити усклађена евиденција и 

вршити њихово планирање. Њихов натурални облик и директне релације које су успостављане са 

крајњим корисницима утицале су да локални органи управе надлежни за финансије не буду 

                                           
 
500  Раичевић Б., op. сit., стр. 115. 
501 Видети члан 17. став 1. тачка 9. Закона о измени и допуни ЗЈПЈР-а, Службени гласник Републике Србије, бр. 
42/98. 
502 Видети члан 78. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи. 
503 У одабраном узорку од 10 општина, приходи од донација евидентирани су у буџетима општине Сомбор, Вршац, 
Шабац и Куршумлија. Међутим, они су чинили занемарљив део остварења њихових буџета у 2002. години: у Шапцу 
је по овом основу евидентирано 84.436 динара, што је чинило 0,01% укупних прихода ове општине; у Вршцу 108.000 
динара – 0,03%; у Сомбору су ови приходи чинили 0,49% буџета, а у Куршумлији њихово учешће је било нешто 
више – 1,25% укупног остварења буџета за 2002. годину. По овом питању, због тренутне политичке сиутације на 
њеном подручју, издвајамо општину Бујановац, која је у посебном сегменту буџета за 2002. годину евидентирала 
приходе од донација и средства добијена од Координационог центра Владе Републике Србије за Косово и Метохију. 
(Овај сегмент је јасно издвојен од осталих сегмената приходне стране буџета ове општине). Приходи од донација 
чинили су 0,33% остварења буџета посматране године. (Пренесена средства од Координационог центра чинила су 
чак 65% њихових укупних прихода те године). Од осталих општина чији су буџети били предмет анализе овог рада, 
издвајамо пример Новог Бечеја. За разлику од других општина које, по правилу, немају евидентиране приходе по 
овом основу (или ти приходи имају занемарљиво учешће у њиховим буџетима), у овој општини су донације чиниле  
5,65% остварења буџета 2003. године. Видети Одлуку о завршном рачуну буџета општине Нови Бечеј за 2003. 
годину, Службени лист општине Нови Бечеј, бр. 1/2004.     
504 Донације су биле присутне и пре «петооктобарских догађаја». После локалних избора одржаних 1996. године, на 
чело градских власти у Републици Србији, изузев Приштине, дошли су представници опозиционих политичких 
партија. Поред градова, и бројне значајне општине су добиле локално вођство из ове политичке опције. На њиховим, 
за разлику од осталих подручја, преко различитих програма су се одвијале бројне донаторске активности из 
иностранства којима су била обезбеђивана значајна материјална средства неопходна за њихово свакодневно 
функционисање (на пример, гориво за грејање школа, обданишта и других државних установа, обезбеђење 
различитих врста помагала за рад и едукацију предшколске и школске деце, хигијенски препарати, грађевински 
материјал, комунална опрема и сл).  
505  Раичевић Б., op. сit., стр. 115. 
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укључени у тај процес. Све то је резултирало јако слабом евиденцијом и отежаном контролом 

праћења прилива средстава по овом основу.  

Имајући у виду јако ниску материјалну основу наше привреде и становништва и, самим тим, 

резултирајућу слабу економску снагу буџета јединица локалне самоуправе у Републици Србији, 

истиче се захтев за постојањем додатних извора средстава којим би се обезбедио виши стандард у 

пружању јавних услуга и добара. С обзиром на то, можемо истаћи да ће и у наредном периоду 

постојати потреба за донацијама и њиховим учешћем у финансирању локалних буџета у нашој 

земљи. У случају њиховог остваривања, носиоци локалне власти треба да овај облик 

финансирања ускладе са својом буџетском политиком и да у својим планским актима за део 

потреба које ће се задовољити путем донација не опредељују средстава остварена из текућих 

прихода, већ да иста усмере ка финансирању других намена. Имајући то у виду, у наредном 

периоду треба изградити бољи систем управљања, контроле и обједињене евиденције средстава 

остварених по том основу.  

 

3.4.4.  Приходи  по основу јавног задуживања 

 

У шире постављеној класификацији коју смо у овом раду више пута изнели, у јавне приходе 

можемо сврстати и јавне зајмове. Имајући у виду да приходи од јавних зајмова проистичу из 

посебних уговорних аранжмана са повериоцима који су, у већини случајева, субјекти приватног, 

грађанског права и који, по својој суштини, не би требало да имају карактеристике класичног 

јавноправног односа, ми смо их сврстали у групу нефискалних јавних прихода. Они се издвајају 

као посебан, врло специфичан облик јавних прихода и због тога што представљају приход који 

има јако изражену временску димензију. Средства остварена по овом основу се, по истеку 

одређеног времена, морају вратити оном субјекту од кога су позајмљена. Временска димензија 

јавних зајмова утиче и на међугенерацијску прерасподелу фискалног оптерећења, односно 

обавеза насталих по том основу.506 На пример, она је јако битна у избору начина финансирања 

капиталних улагања и остваривања начела равноправности грађана у њиховом коришћењу. 

Наиме, ако се одабере варијанта да се реализација одређеног капиталног пројекта финансира из 

текућих, фискалних облика јавних прихода, највећи терет његове реализације ће сносити 

генерација грађана која ће живети у времену прикупљања тих средстава. Ако због неког разлога, 

грађани који су сносили порески терет из којег се финансирала његова реализација, пре или 

непосредно по окончању истог, напусте локалну заједницу, онда не могу користити његове 

ефекте. С друге стране, будуће генерације, као и грађани који се доселе непосредно после 

                                           
 
506 Питање међугенерацијске расподеле, као и питање да ли јавно позајмљивање представља бреме за будуће 
нараштаје је веома старо у теорији јавних финансија. Познате су поставке Дејвида Рикарда, Де Вити де Марка, 
Миксела, као и других теоретичара о том питању. Више о томе може се видети у Шевић Ж., «Ванпорески извори 
прихода», у Nemec J., Wright G., «Јавне финансије», Magna agenda, Београд, 1999, стр. 261-269. 
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завршетка пројекта могу да «бесплатно» уживају у свим његовим позитивним ефектима. Овај 

проблем се може анализирати и са становишта међугенерацијског јаза – старији житељи, односно 

порески обвезници ће бити у ситуацији да у краћем временском периоду уживају користи од 

капиталних улагања, док ће млађи, по природи ствари, моћи да то чине дуже. У том смислу, 

поставља се питање да ли је оправдан овакав начин финансирања, поготово ако се има у виду да 

одређени капитални пројекти могу имати јаке приходовне ефекте, који се могу остваривати у 

дугом временском периоду.507 Коришћењем института јавног задуживања, поготово ако је оно 

дугорочног карактера, сношење финансијског, односно фискалног оптерећења у знатно ближој 

мери коинцидира са користима и амортизовањем пројекта који је стављен у функцију.  

У принципу, држава, односно локална власт јавно задуживање користи да у датом временском 

року отклони неравнотежу која може настати између приходне и расходне стране њихових 

буџета, за финансирање ванредних, непредвиђених догађаја и расхода који могу настати по том 

основу, за улагање у инвестиције чијом реализацијом ће се створити бољи економски, али и 

други услови за живот и рад грађана, односно привредних субјеката, као и за улагања у друге 

намене или пројекте којима ће се подстицати, односно стварати предуслови за бржи развој 

земље, односно локалне заједнице. На централном нивоу власти, овај институт се може 

користити и у реализацији стабилизационе економске политике.508  

У зависности од постављених циљева, економских и политичких околности, законских и 

институционалних оквира, способности владе како на централном, тако и на локалном нивоу 

власти, програма и пројеката на основу којих ће се извршити задуживање, као и намене за коју ће 

се та средства употребити, зависи и конкретан облик, начин, временско трајање, услови враћања 

зајма, као и друга важна питања која су везана за реализацију овог процеса. У државама развијене 

тржишне економије институција јавног задуживања јединица локалне самоуправе је врло 

прецизно дефинисана. По правилу, оне се могу задуживати само за покривање капиталних јавних 

расхода.509 У том смислу, средствима јавног зајма може да се реализује финансирање изградње, 

одржавања и реконструкције комуналне инфраструктуре, објеката и опреме у области 

образовања, културе, спорта, рекреације, здравства, социјалне заштите и других потреба од 

капиталног интереса за заједницу, које су, пре свега, утврђене у оквиру изворних надлежности 

локалних власти. Реализација ових капиталних пројеката је од велике важности за стварање 

услова у којима ће се, на што квалитетнији начин, одвијати живот и рад становништва, односно 

привредних субјеката на подручју локалне заједнице. Када су у питању висина и мере обезбеђења 

                                           
507 Ови приходи могу послужити као извор средстава којим ће се покривати расходи настали ради сервисирања 
обавеза по основу јавног задуживања. 
508 Држава, преко емитовања, односно продаје хартија од вредности може утицати на ниво и кретање укупне 
ефективне тражње и тим путем вршити контролу, односно управљање над инфлаторним или, пак, у обрнутом 
случају, дефлаторним кретањима, односно ефектима који се могу јавити у њеном макроекономском систему. 
509 Раичевић Б., «Локални нефискални јавни приходи», у «Иницијатива за фискалну децентрализацију – случај 
Југославије», Magna agenda, Београд, 2002, стр. 113. 
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јавног зајма, теорија и пракса развијених земаља је на амбивалентан начин постулирана.510 

Обезбеђење и утврђивање висине, као и других услова јавног задуживања се на различит начин 

може уредити.511 Тако, издавање гаранција од стране централних власти често представља 

одлучујући фактор по коме ће се одредити висина зајма. Њихов утицај се може пренети и на 

одређење намене трошења тих средстава. При оваквим решењима, место и улога локалних власти 

је пасивизирана. Самосталност у реализацији политике задуживања јединица локалних власти је 

сужена и оптерећена бројним процедуралним, али и суштинским препрекама. Поред овог, срећу 

се и другачија решења. По њима, за гаранцију, али и меру на основу које ће се утврдити висина 

јавног зајма, може се узети вредност имовине локалних органа власти, али и имовине свих њених 

резидената - како физичких, тако и правних лица. У том случају, одређеним законом је утврђена 

граница њиховог позајмљивања. Она је, по правилу, изражена процентом вредности расположиве 

имовине, до којег се јединице локалне самоуправе могу задужити.512 Вредност имовине локалне 

заједнице представља својеврсни гарант за враћање дуга. Имовина резидената представља 

обезбеђење које је дато у виду фискалног капацитета из којег ће се, преко одређених пореских 

намета, црпсти средства за враћање дуга, док имовина органа локалних власти може, практично, 

као и у облигационим односима између субјеката грађанског права, послужити као основ за 

измирење обавеза по овом основу. Ово решење је сасвим разумљиво јер у великом броју 

развијених земаља тржишне демократије порез на имовину представља један од главних облика 

изворних прихода локалног нивоа власти. Поред тога, органи јединица локалне самоуправе су, 

током дугог временског периода, увећавали обим и структуру имовине над којом имају пуно 

својинско право и која им може послужити као јак и сигуран основ за враћање дуга. Најзад, мера 

обезбеђења и одређење висине задуживања могу бити утврђени и преко дефинисања односа 

укупних обавеза по основу дугова, са износом текућих буџетских прихода јединице локалне 

самоуправе. Овај однос је уређен тако што се утврђује дозвољени проценат задужења у односу на 

остварење текућих буџетских прихода. На пример, одређеном законском нормом се утврђује да 

се јединица локалне самоуправе може задужити у висини од 25% остварених прихода у буџету из 

претходне године. Као што можемо видети, ово су, за разлику од претходног решења, знатно 

                                           
 
510  Ibid., стр. 113.  
511 О пракси задуживања локалних власти у Европи, више се може видети у  Dafflon B., «Local Public Finance in 
Europe – Balancing the Budget and Controlling Debt», Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2002. Овде су наведени 
примери решења која су установљена у више европских земаља, и то у: Аустрији (стр. 45-70), Белгији (стр. 75-91), 
Данској (стр. 93-112), Француској (115-133), Немачкој (стр. 135-162), Италији (стр.165-184), Норвешкој (стр.191-
206), Швајцарској (стр. 209-229), Шпанији (стр. 231-255) и Енглеској (стр. 257-273). Можемо поменути и то да се о 
задуживању јединица локалне самоуправе у Бугарској, Мађарској, Пољској, Републици Чешкој и Словенији може 
више видети у: Иванов С., op. cit., стр. 50; Салај А., op. сit., стр. 80- 81; Swianiewicz P., op. cit., стр. 208-210; 
Каменичкова В., op. cit., стр. 166-169; Оплотник Ж. и Брезовник Б., op. cit., стр. 131-133. Оно по чему се разликује 
пракса у уређењу питања задуживања локалних власти у овим земљама чини утврђивање висине дуга. На пример, у 
Пољској је прописано да се оне могу задужити до 60% буџетских прихода из претходне године, односно трошкови 
сервисирања дуга не смеју прећи 15% укупног буџетског прихода, док је у Словенији укупна граница дуга утврђена 
на свега 10% буџетских прихода претходне године.      
512 На пример, јединице локалне самоуправе у Сједињеним Америчким Државама се могу задужити до 10% 
вредности укупне општинске имовине, као и имовине својих становника. Раичевић Б., op. cit., стр. 113. 
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опрезније постављени услови задуживања. У принципу, различити приступи дефинисању услова 

задуживања локалних власти зависе од процене и намере централне власти колику слободу им, 

по овом питању, треба дати. Скептици у погледу задуживања локалних власти често истичу став 

да их одређеним мерама треба заштити од њих самих. Наиме, враћање дугова јавноправних, за 

разлику од ентитета приватног права, не сме угрозити смисао и основну сврху, односно циљеве 

њиховог постојања, а то су, пре свега, обезбеђење услова за подмирење колективних потреба и 

реализација јавних интереса становништва које живи и ради на датој територији.  

 

Законом о локалној самоуправи није јасно предвиђена могућност задуживања јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији. Међутим, оно је фактички признато Законом о јавном дугу.513 

До ступања на снагу овог Закона у јулу 2005. године, питање задуживања локалних власти било 

је уређено Законом о буџетском систему.514 Имајући у виду да је током посматраног периода 

Закон о буџетском систему био основ за остваривање овог облика јавног прихода локалне 

самоуправе у Србији, као и то да је изазивао одређене недоумице приликом спровођења у пракси, 

које је требало отклонити Законом о јавном дугу, извршићемо упоредну анализу њихових 

решења овог питања.  

Законом о буџетском систему била су утврђена два основа по којим су се јединице локалне 

самоуправе могле задуживати, и то:515 а) ради финансирања дефицита текуће ликвидности и б) 

ради финансирања капиталних улагања из буџета. Закон о јавном дугу «преузео» је ове основе 

задуживања, с тим што је задужење ради финансирања капиталних улагања из буџета дефинисао 

као «задуживање ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих расхода 

предвиђених у буџету». Дати основ означен је као дугорочно задуживање локалне власти.516 Овим 

одредбама утврђена је временска димензија задуживања јединица локалне самоуправе у 

Републици Србији.  

Јединице локалне самоуправе се могу краткорочно задуживати ради покривања дефицита текуће 

ликвидности који у току фискалне године може настати услед неуравнотежених кретања на 

приходној и расходној страни њихових буџета. За разлику од Закона о јавном дугу, Законом о 

буџетском систему био је одређен извор средстава којим се могао покривати овако настали 

дефицит. Он се могао финансирати искључиво из средстава буџета Републике. Поред тога, 

Законом о буџетском систему био је прописан и рок до кога су се она морала вратити - 30. 

новембар текуће буџетске године.517 Рок је био прописан ради ограничења времена коришћења 

позајмљених средстава и поштовања законом утврђеног краткорочног карактера задужења. То је 

урађено и због захтева да се угради механизам заштите буџета Републике Србије од недостатка 

                                           
513 Видети члан 1. и 33-38. Законa о јавном дугу. 
514 Видети члан 58. Законa о буџетском систему, Службени гласник Републике Србије, бр. 9/2002, 87/2002 и 66/2005. 
515 Видети члан 58. став 1. и 6. Законa о буџетском систему. 
516 Видети члан 35. и 36. Законa о јавном дугу. 
517 Видети члан 58. став 7. Законa о буџетском систему. 
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средстава који је могао настати због неблаговременог враћања позајмица датим локалним 

властима. Овим се обезбеђивала ликвидност буџета, макроекономска стабилност и стабилност у 

систему јавних финансија земље, као и могућност за ефикасније управљање cash flow-ом 

буџетских система како на централном, тако и на локалном нивоу власти. Законом о јавном дугу 

није тако експлицитно прецизиран рок враћања ових средстава. Њиме је предвиђено да се она 

морају вратити пре краја буџетске године у којој су уговорена и да се не могу рефинансирати или 

пренети у наредну буџетску годину.518 То је, између осталог, урађено и због тога што више није 

ограничен извор овог вида позајмљивања само на буџет Републике. Сада, јединице локалне 

самоуправе имају слободу да врше позајмљивање и по основу других кредитних аранжмана, као 

и да саме могу утврдити крајњи рок њиховог враћања до краја текуће буџетске године. 

Поред краткорочног задуживања ради покривања дефицита текуће ликвидности, јединице 

локалне самоуправе се могу задуживати и ради финансирања или рефинансирања капиталних 

инвестиционих расхода из буџета. Овде је временски хоризонт знатно шири и пружа веће 

могућности за коришћење различитих варијанти задуживања и реализације дугорочних интереса 

локалне заједнице. Као што смо видели, институција јавног задуживања локалних власти у 

развијеним државама савременог света заснована је на принципу да се оно може користити 

искључиво ради финансирања капиталних улагања из буџета. То је логично јер је, у знатном 

броју случајева, ово једини начин да се обезбеде средстава за реализацију великих 

инвестиционих пројеката којим ће се остваривати дугорочни интереси и потребе локалне 

заједнице. У том смислу је, и у Европској повељи о локалној самоуправи предвиђена могућност 

задуживања локалних власти, односно оне могу узимати кредите којима ће се финансирати 

улагања у капиталне инвестиције, те им је позитивно-правним нормама неопходно омогућити 

приступ националном тржишту капитала.519 Можемо закључити да су решења из Закона о 

јавном дугу у великој мери компатибилна са онима којим је уређено задуживање јединица 

локалне самоуправе у већини развијених земаља Европе и света. 

У Закону о буџетском систему било је предвиђено да одлуку о задужењу треба да донесе 

надлежни извршни орган локалне власти.520 Међутим, Законом о локалној самоуправи је 

прописано да скупштина јединице локалне самоуправе доноси акт о њеном задуживању.521 Значи, 

по овом питању постојало је размимоилажење одредби ова два закона. Проблем је решен тако 

што је Законом о јавном дугу утврђено да одлуку о задуживању доноси надлежни орган локалне 

власти,522 чиме је «препозната» надређеност Закона о локалној самоуправи у овом домену. Када 

се ради о дугорочном задуживању јединица локалне самоуправе, по основу инвестирања у 

пројекте од капиталног значаја за локалну заједницу, одлуку о томе треба да донесе њихова 

                                           
518 Видети члан 35. став 2. Законa о јавном дугу. 
519 Видети члан 9. тачка 8. Европске повеље о локалној самоуправи. 
520 Видети члан 58. став 4. Закона о буџетском систему. 
521 Видети члан 30. тачка 14. Закона о локалној самоуправи. 
522 Видети члан 33. став 1. Законa о јавном дугу. 
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скупштина. Ово је значајна одлука којом треба да се обезбеде услови за финансирање 

инвестиционих улагања која су од значаја за све становнике локалне заједнице. Скупштина, као 

представнички орган грађана, треба да одлучи о томе и успостави механизам контроле употребе 

средстава, као и начина, односно динамике њиховог враћања. При томе, може се донети одлука о 

обезбеђењу посебног извора средстава из кога ће се сервисирати враћање дугова. Ово може 

утицати и на промену у политици увођења, односно одређивања висине намета по основу 

фискалних облика изворних јавних прихода, који јединици локалне самоуправе стоје на 

располагању као посебан извор њиховог финансирања. Питање задуживања, односно 

финансирања капиталних пројеката на подручју локалне заједнице, као и враћања дугова 

насталих по том основу, неодвојиво је везано и за доношење одлука о буџету које се усвајају од 

стране скупштине. То представља додатни разлог да она буде та која ће усвојити овако важан акт, 

који се, у значајној мери, одражава и на функционисање финансијског система јединице локалне 

самоуправе. У Закону о локалној самоуправи препознати су разлози да одлуку о овом виду 

задуживања локалних власти треба да донесе њихова скупштина. Међутим, питање ко треба да 

донесе одлуку о задужењу локалне самоуправе ради финансирања дефицита текуће ликвидности 

треба другачије уредити. Закон о локалној самоуправи не прави разлику између ова два вида 

задуживања. Имајући у виду његову краткорочност и више оперативни карактер,523 по нашем 

мишљењу, одлуку задужењу ради финансирања дефицита текуће ликвидности треба да донесе 

извршни орган, а не скупштина локалне власти. 

Закон о јавном дугу предвиђа да се одлука о задуживању локалне самоуправе, без обзира да ли се 

ради о краткорочном или дугорочном задужењу, доноси тек по претходно прибављеном 

мишљењу524 министарства задуженог за финансије.525 У одредбама Закона о буџетском систему 

било је предвиђено да су се локалне власти могле задуживати само у складу са критеријумима 

које је утврдила Влада.526 У пракси је дошло до проблема у реализацији ове законске одредбе. 

Један део проблема био је везан за њено сâмо тумачење, а други за то да јединице локалне 

самоуправе нису биле упознате са садржајем тих критеријума. Доношење Закона о јавном дугу 

требало би да их отклони. Њиме су отклоњене дилеме које су постојале у вези тога да ли локалне 

власти могу самостално ући у процес задуживања – сада је јасно да се не могу задужити без 

добијања сагласности централне власти. Добру околност, при томе, чини постојање рока у коме 

је министарство дужно да дâ мишљење у вези са захтевом о задужењу јединице локалне 

                                           
523 У смислу да се задужење по овом основу може искористити као посебан  инструмент у процесу извршења буџета, 
чији је првенствени циљ обезбеђење, односно постизање његове текуће ликвидности у току буџетске године.  
524 Занимљиво је приметити да је законодавац у законским одредбама поводом решења овог питања употребио реч 
мишљење. Тиме се могу створити дилеме да ли и колико мишљење министарства надлежног за финансије може 
имати валидност у правном поретку земље. Ово поготово важи у случају када је оно негативно и када се њиме 
оспорава улазак у процес задуживања локалних власти. Пошто је јасна намера законодавца да се овим решењем жели 
увести контрола над процесом задуживања јединица локалне самоуправе у Републици Србији, мислимо да би реч 
одобрење била адекватнија у формулацији дате законске норме. 
525 Видети члан 33. став 1. Законa о јавном дугу. 
526 Видети члан 58. став 3. и 6. Закона о буџетском систему.  
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самоуправе. Уколико министарство у року од 15 дана не одговори на овај захтев, сматраће се да 

је мишљење, тј. одобрење за задужење локалне власти дато.527 Поред тога, Законом о јавном 

дугу528 утврђено је и да јединице локалне самоуправе не могу издавати гаранције.529 Овим 

одредбама је уграђен својеврсни стабилизатор система јавних финансија земље.530 Њима су 

створени услови за постизање стабилности и контролу укупног јавног дуга, односно процеса 

издавања гаранција јавних власти у Републици. Законом о јавном дугу утврђено је и то да су 

локалне власти дужне да шестомесечно достављају министарству надлежном за финансије 

податке по врстама задуживања, износу и отплати дуга, вредности и нивоу каматних стопа.531 

Тиме је омогућено и стварање механизма по основу кога се може имати увид у процес јавног 

задуживања локалних власти, формирати својеврсна база података о томе које се од њих, колико, 

за које намене, одакле задужила и којом динамиком ће враћати дуг.  

Одредбама Закона о јавном дугу регулисано је да се локалне власти могу задуживати у земљи и 

иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту.532 У том смислу, можемо разликовати 

домаће и међународне зајмове локалних власти у Републици Србији. Њиме је утврђена и висина 

задужења локалних власти. По Закону о буџетском систему,533 оне су се, било по основу 

краткорочног, било по основу дугорочног задуживања, у току фискалне године могле задужити у 

износу који није могао бити већи од 20% укупно остварених прихода у буџету из претходне 

године.534 Ове одредбе су у пракси изазвале разна тумачења око тога да ли се утврђивање висине 

задуживања од 20% остварених прихода у буџету из претходне године односи на дозвољени 

износ укупног дуга општине (града) или на отплату ануитета по том основу у текућој буџетској 

години. Законом о јавном дугу отклоњене су ове дилеме. Прво, извршено је различито 

утврђивање висине задужења за краткорочне и дугорочне зајмове. У току буџетске године, 

задуживање за финансирање дефицита краткорочне ликвидности не сме прећи 5% укупно 

остварених прихода буџета локалне власти у претходној години.535 С друге стране, дошло је до 

раздвајања у утврђивању висине укупног дуга јединице локалне самоуправе и дозвољеног износа 

                                           
527 Видети члан 33. став 2. и 3. Законa о јавном дугу. 
528 Видети члан 34. став 3. Законa о јавном дугу.  
529 Исто као и у Закону о буџетском систему. Видети члан 58. став 2. Закона о буџетском систему. 
530 Овим Законом, обезбеђен је и додатни «стабилизациони» механизам система јавних финансија земље. То је 
урађено путем увођења института тзв. регресног права. Ако је по основу издате гаранције, односно контрагаранције, 
као и у случају непосредног преузимања обавеза у својству дужника, Република извршила обавезу уместо локалне 
власти, онда има право на повраћај главнице, камате и осталих трошкова који настану због неизвршења, односно 
неблаговременог извршења обавеза, као и право да од локалне власти наплати законску затезну камату. Право на 
повраћај ових средстава, Република ће остварити путем обуставе права учешћа општина, градова, односно града 
Београда у порезима које им уступа, односно трансферима утврђеним посебним законом, до висине износа измирене 
обавезе и обрачунате законске затезне камате до дана измирења обавезе, или активирањем других инструмената 
обезбеђења. Видети члан 38. Законa о јавном дугу. 
531 Видети члан 37. став 3. Законa о јавном дугу.  
532 Видети члан 34. став 1. Законa о јавном дугу. 
533 Видети члан 58. став 8. Закона о буџетском систему. 
534 Износ задужења је требао да се утврђује у складу са могућностима локалних власти да из сопствених прихода 
финансирају отплату главнице и камате. Видети члан 58. став 5. Закона о буџетском систему. 
535 Видети члан 35. став 3. Законa о јавном дугу. 
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отплате ануитета у једној буџетској години:536 а) износ неизмиреног дугорочног задужења за 

капиталне инвестиционе расходе не може бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода 

буџета локалне власти у претходној години; б) износ главнице и камате који доспева у свакој 

години на сва неизмирена дугорочна задуживања не може бити већи од 15% укупно остварених 

текућих прихода буџета локалне власти у претходној години. Уколико прихватимо тумачење да 

се у Закону о буџетском систему утврђивање границе задуживања односило на износ отплате 

ануитета у текућој буџетској години, можемо констатовати да је Законом о јавном дугу задржана 

иста висина дозвољеног годишњег дуга јединице локалне самоуправе од 20% остварених прихода 

у буџету из претходне године, с тим што је сада прецизирано да се 15% односи на отплату 

ануитета на име дугорочног задужења, а 5% за задуживање ради финансирања дефицита 

краткорочне ликвидности. Под том претпоставком и у случају да локалне власти немају намеру 

да користе могућност краткорочног задуживања, решење које је дато Законом о јавном дугу је 

неповољније од оног из Закона о буџетском систему - висина дозвољеног задужења односила се и 

на краткорочно и на дугорочно задуживање, тако да су јединице локалне самоуправе имале 

могућност да се задуже и до 20% остварених прихода из претходне године ради финансирања 

капиталних улагања из буџета. 

Одредбама Закона о буџетском систему била је врло опрезно уведена институција јавног 

задуживања локалних власти у Републици Србији.537 То је последица више различитих фактора. 

Прво, пошло се од лоших искустава појединих земаља у транзицији које су на либералан начин 

поставиле ову могућност, па су због лошег менаџмента, односно погрешних процена носилаца 

власти, поједине јединице локалне самоуправе, у кратком року, постале презадужене.538 Друго, 

један од важних циљева реформе је одржање макорекономске стабилности у земљи. У том 

смислу, због јако високог јавног дуга, пошло се од става да либерализацијом услова за 

задуживање локaлних власти не треба ризиковати његово «продубљење». Квалитет менаџмента 

локалних самоуправа на територији Републике је неуједначен, тако да давање права на слободну 

процену граница задуживања може да доведе до тога да се она у значајном броју општина 

погрешно утврди. То може довести до њиховог презадужења, што би утицало на повећање 

укупног јавног дуга и појаву макроекономске нестабилности у земљи. Имајући у виду искуства 

појединих земаља у транзицији, отплату дугова локалних власти, које нису могле да их из 

                                           
 
536 Видети члан 36. став 2. и 3. Законa о јавном дугу. 
537 Ниједна општина чије је остварење буџета било предмет анализе у овом раду, није остварила приходе по основу 
задуживања током посматраног периода. 
538 Индикативан је пример Мађарске у којој су поједине општине, у техничком смислу, «банкротирале». Наиме, 
током прве фазе транзиције ове земље, давање слободе носиоцима власти на локалном нивоу да могу ући у процес 
задуживања слободно, односно на основу сопствене процене о граници и могућностима за враћање дуга, довело је до 
тога да су многе од њих постале презадужене. Те општине, заправо, нису биле у стању да из својих редовних 
буџетских средстава измирују обавезе по овом основу, што је довело до «блокаде» њихових буџета од стране 
поверилаца.  
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сопствених средстава измире, преузеле су њихове централне власти.539 Треће, као што смо већ 

више пута истакли, у Републици Србији није на адекватан начин решено питање својине јединица 

локалне самоуправе. Због постојања бројних проблема по том основу било је тешко, практично 

немогуће, применити модел по коме би се обим, односно одређење висине и мере обезбеђења 

задужења могао утврдити по основу укупне вредности имовине којом она располаже. Поред тога, 

локалне самоуправе немају ни толико стабилан и издашан фискални облик изворног јавног 

прихода, чије би перманентно остваривање могло да представља додатну гаранцију за враћање 

дуг(ов)а.540 На пример, порез на имовину нема статус изворног, већ уступљеног прихода јединица 

локалне самоуправе у Републици Србији. Променом статуса овог пореског облика могла би се 

створити добра гаранција, односно мера обезбеђења за враћање дугова локалних власти -  

постојећа законска регулатива не даје основ за то.  

Изузев јасније постављених услова задуживања јединица локалне самоуправе и отклањања 

одређених дилема које су постојале у спровођењу његових одредби, доношењем Закона о јавном 

дугу се није изашло из оквира утврђених Законом о буџетском систему. То је логично обзиром да 

није дошло до отклањања главних узрока који су, иначе, и довели до моделовања таквих решења. 

Међутим, дати оквир «пробијен» је могућношћу да се локалне власти, поред узимања кредита, 

могу задуживати и емитовањем хартија од вредности.541 Ово право дато је условом да те хартије 

могу искључиво куповати Република Србија и финансијске институције, под које у смислу овог 

Закона спадају банке, друштва за осигурање, брокерско-дилерска друштва, пензиони фондови, 

инвестициони фондови и штедионице.542 Поред тога што је тиме учињен значајан корак напред у 

смислу стварања основа за коришћење више различитих инструмената у процесу јавног 

задуживања, омогућено је и активније учешће јединица локалне самоуправе на тржишту хартија 

од вредности Републике Србије. Тиме су створени услови и за сâм развој овог тржишта, што 

може представљати важну полугу економског прогреса земље у будућности.  

 

3.4.5. Остали локални јавни приходи 

 

У многим класификацијама, поред таксативно наведених облика или врста, по правилу, налазимо 

и «резидуал» у који се сврставају ненаведени облици, односно врсте јавних прихода. Они су 

                                           
 
539 Решење поводом овог проблема у Мађарској, пронађено је у интервенцији централне власти, тако што је она 
преузела отплату дугова презадужених јединица локалне самоуправе. О начину решења проблема задуживања 
општина у Мађарској више се може видети у Салај А., op. сit., стр. 80-81.  
540 По нашем мишљењу, важно је да јединице локалне самоуправе имају стабилан и издашан фискални облик 
властитог прихода, на чије остварење и елементе законског описа пореског чињеничног стања могу самостално 
утицати, јер им може послужити и као дугорочна «залога» за враћање дугова. Поред тога, утицајем на повећање 
њихове пореске стопе, локалне власти могу, у одређеној мери, извршити и преваљивање финансијског терета на 
становништво и привредне субјекте који ће имати директну (не)материјалну корист од капиталног пројекта што се 
финансира из позајмљених средстава. 
541 Видети члан 37. став 2. Законa о јавном дугу. 
542 Видети члан 2. став 1. тачка 7. и члан 37. став 2. Законa о јавном дугу. 
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обично подведени под категорију остало, што би требало да асоцира на њихову неодређеност 

или не тако велики билансни значај. Без обзира што се, поред оригинарних, у овој групи налазе и 

поједини деривативни облици, остале приходе смо сврстали у групу нефискалних изворних 

јавних прихода јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Ово је учињено због тога што 

међу осталим приходима управо наведени облици доминирају и представљају много значајнији 

извор финансирања, него деривативни. Поред тога, намера нам је да, још једном, нагласимо 

значај нефискалних јавних прихода, чија се улога често потцењује. Остварење и начин њихове 

употребе може представљати добар инструмент, али и индикатор квалитета менаџмента у 

органима, организацијама, установама и предузећима, чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе. Они, у зависности од квантитета и квалитета структуре имовине, људских и других 

ресурса, односно потенцијала којима јединице локалне самоуправе располажу, могу 

представљати значајну полугу у њиховом финансирању, али и вођењу локалне политике. 

Њиховим адекватним управљањем и економисањем, могу се остварити значајни економски, 

политички и други ефекти. Њима се, између осталог, могу: 

- надоместити недостаци, односно слабости фискалног капацитета и недовољне масе 

прихода који се остварују из њега, што се може јавити услед конјунктурних или неких 

других кретања која се негативно одражавају на исте;  

- при стабилном фискалном капацитету и уобичајеном приливу прихода који се 

остварују из њега: 

а) додатно јачати финансијска снага, односно повећавати обим буџета и, у складу   

    са тим, ширити инвестиционе и друге активности локалне власти; 

б) задржати постојећи обим буџета и активности локалне власти тиме што ће се, у 

    зависности  од  прираста   нефискалних  прихода,   пропорционално  снижавати 

    фискално  оптерећење   становништва   и   привреде,   односно  сужавати   обим 

    средстава,  који би  требало да  се оствари  по основу  пореских  облика изворних 

    прихода јединица локалне самоуправе. 

Они се, поред већ наведних прихода који се остварују из приватног домена локалног нивоа 

власти,543 могу појавити у још два облика, и то као:  

1. приходи од установа чији је оснивач орган локалног нивоа власти и  

2. приходи од јавних предузећа чији је оснивач орган локалног нивоа власти. 

Локалне власти, поред оснивања непрофитних установа, могу оснивати и установе са 

«профитним» карактером. Оне треба да обављају активности због којих су превасходно основане, 

али да, при томе, поштују основне економске принципе и захтев да своје ресурсе искористе на 

оптималан начин, тако што ће трошкове свог рада покривати остваривањем одређених прихода 

                                           
 
543 О њима је више било речи у оквиру тачке «Приходи од имовине јединица локалне самоуправе у Републици 
Србији». 
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на тржишним основама. На пример, локална самоуправа може основати спортски центар који ће, 

поред омогућавања развоја физичке културе и стварања услова деци и омладини да се баве 

базичним спортским активностима које немају комерцијални карактер, изнајмљивањем простора 

за рекреацију, рад клубова професионалног спорта, затим за одржавање спортских, забавних или 

културних манифестација, остваривати допунске изворе средстава којим ће се постизати 

позитивни финансијски ефекти у њиховом «пословању». У том случају, њихова добит треба да 

припадне оснивачу и, по том основу, постане приход локалног буџета.  

Исто тако, локална власт може оснивати предузећа која ће обављати различите врсте комуналних 

и других врста послова. Искуства локалних самоуправа многих развијених земаља тржишне 

привреде показују да пословање комуналних предузећа може успешно да се остварује.544 Она би 

требало да се финансирају преко унапред утврђене цене која ће се наплаћивати од непосредних 

корисника њихових услуга, односно добара која пружају. Вишак прихода над расходима, тј. 

добит коју остваре треба да припадне буџету њиховог оснивача. Поред тога што органи локалне 

власти могу бити носиоци пуног власничког права, они могу донети одлуку о томе да се оснује 

или изврши својинска трансформација локалних јавних предузећа у којима ће имати само 

одређени део власничких права. У том смислу, а у зависности од дела акција које ће поседовати, 

може се очекивати и аликвотни део дивиденде који би представљао приход њиховог буџета.545 

Као што се да закључити, овакав начин остваривања средстава може представљати додатни извор 

прихода којим ће се јачати финансијска снага јединица локалних власти. У зависности од 

квалитета управљања ресурсима који носиоцима власти стоје на располагању, зависиће обим и 

структура ових средстава. Имајући то у виду, побољшањем организационих, технолошких, 

кадровских и других перформанси локалних јавних предузећа, као и установа које могу 

остваривати средства по тржишним принципима пословања може се, и у оквиру јединица 

локалне самоуправе у Републици Србији, очекивати прираст финансијске снаге по овом основу. 

Наравно, важан предуслов за остваривање ових, као и других ефеката управљања имовинским 

портфолиом који им стоји на располагању представља и решење питања имовине, односно 

«враћање» пуних имовинских права од стране Републике.546 

Поред ових, издвајамо и приходе које својом делатношћу могу остварити органи, службе и 

организације јединица локалне самоуправе. За разлику од горе наведених облика, ови приходи се 

појављују као посебан извор финансирања локалних власти у Републици Србији. Међутим, по 

правилу, немају велики билансни значај у њиховим буџетима. У одабраном узорку од 10 

                                           
544  Раичевић Б., op. сit., стр. 116. 
545 Можемо поменути да је у земљама које се налазе у вишој фази транзиције, као што су Мађарска, Чешка 
Република и Словенија, дошло до својинске трансформације појединих јавних предузећа, чији су оснивачи биле 
јединице локалне самоуправе. Општине су приликом тог процеса задржале одређени део имовинских права у њима. 
Тако, приходи од дивиденди остварених по том основу су, током периода између 1998. и 2002. године, у просеку 
чинили 0,56% укупних прихода буџета локалних власти у Мађарској. Више о томе може се видети у: Салај А., op. 
сit., стр. 90. и 111; Каменичкова В., op. cit., стр. 161; Оплотник Ж. и Брезовник Б., op. cit., стр. 124. 
546  О томе је било више речи на претходним странама овога рада.  
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општина, њихово учешће у укупним приходима буџета у 2002. години кретало се на следећи 

начин: општине Сомор и Ваљево нису имале посебно евидентиране приходе по овом основу; у 

Бујановцу, они су чинили 0,04%, Инђији 0,05%, а у Јагодини 0,07% остварења буџета; у 

Смедеревској Паланци њихово учешће је износило 0,18%, док у Параћину 0,60% буџета 

посматране године. Највеће учешће ових прихода бележимо у општинима Вршац (1%), Шабац 

(1%) и Куршумлија (1,11%). Поред ових, можемо изнети и примере других општина. У Бачкој 

Тополи, учешће ових прихода је износило 0,14%, а у Ражњу 0,85% остварења буџета 2002. 

године.547 Нешто веће учешће ових прихода налазимо у општинима Прешево (1,11%) и 

Алексинац (1,24%).548 

У принципу, рад и услуге које органи локалне власти чине становништву и привреди, а нису 

учињене по службеној дужности, наплаћују се путем одређених облика такси.549  Ограничен је 

број, односно врста делатности којима би органи, службе и организације јединица локалне 

самоуправе могли да остваре посебне приходе.550 Оне би изричито морале бити наведене у 

статуту општине. Њихово обављање не сме да утиче на вршење јавних функција које произлазе 

како из домена изворних, тако и поверених послова које су локалне самоуправе, у складу са 

Уставом и законом, дужне да обављају.  

Поред ових, чисто оригинарних, у оквиру групе осталих локалних јавних прихода сврставамо и 

деривативне недажбинске приходе који настају посредним наметањем.551 Овој групи припадају 

локални приходи који се остварују по основу новчаних казни изречених у прекршајном поступку 

за прекршаје прописане актом скупштине општине,552 као и одузета имовинска корист у том 

поступку. У зависности од казнене политике локалних власти, интезитета и квалитета рада 

                                           
547 Видети: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2002. годину, Службени лист општине Бачка 
Топола, бр. 1/2003; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2002. годину, Службени лист општине 
Ражањ, бр. 4/2003.  
548 Видети: Одлуку о завршном рачуну буџета општине Прешево за 2002. годину, Службени гласник Пчињског 
округа, бр. 6/2003; Одлуку о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2002. годину, документ усвојен на 
седници Скупштине општине Алексинац која је одржана 24. априла 2003. године. 
549 Раичевић Б., op. сit., стр. 117. На овом месту, подсећамо на појаву различитих решења око таксирања одређених 
списа и радњи које јединице локалне самоуправе обављају. Тако, на пример, у Лозници и Новом Бечеју, оне су 
утврђене одлуком о висини накнаде за услуге које врши општинска управа, а у Ваљеву, Бачком Петровцу и Кули, 
Одлуком о општинским административним таксама. Значи, једна група општина одређене активности тумачи као 
оне по основу којих могу остваривати приходе из сопствене делатности, односно услуга које врше, док друга група 
исте таксира и даје им деривативни, а не оригинарни карактер. О томе је било више речи на претходним странама 
овога рада. (Видети тачку «Општинске административне таксе»). 
550 Тако, оне могу пружати одређене врсте књиговодствених услуга, услуге фотокопирања, превоза и сл. 
551 На пример, новчане казне изречене у судским, прекршајним и другим поступцима пред одговарајућим државним 
органом, када је основ за плаћање закон или други пропис прекршен од стране физичког или правног лица или 
приходи који проистичу из неког двостраног посла са јавноправним обележјима, као што су обавезни зајмови или 
експропријација. Видети у Поповић Д., op. сit., стр. 12-13. 
552 У Мађарској, категорија мандатних казни и дажбина за кашњења односи се на заштиту животне средине, очување 
природе, заштиту споменика и грађевинске мандатне казне, заједно са пеналима и казнама за кашњење и штету. 
Расподелу мандатних казни које намећу инспекторати за заштиту споменика и износ (стопа) грађевинских 
административних казни које намећу локалне управе утврђују се у одговарајућим статутима. Ови приходи су, током 
периода од 2000. до 2002. године, у просеку чинили 3% остварења буџета локалних власти у тој земљи. (По Салај А., 
op. сit., стр. 90. и 111). У Словенији, њихово учешће је на знатно нижем нивоу: у 2001. години, они су чинили 0,17%, 
а у 2002. години 0,20% укупних прихода јединица локалне самоуправе. (По Оплотник Ж. и Брезовник Б., op. cit., стр. 
140-141). 
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инспекцијских служби, поштовања локалних прописа од стране грађана и привредних субјеката, 

ефикасности прекршајних, односно судских органа, зависиће висина остваривања средстава по 

овом основу. У том смислу, јако је тешко планирати овај извор финансирања локалних власти. 

Ови приходи настају као последица казнених одредби локалног прописа којим се нормира 

одређени сегмент живота локалне заједнице. Првенствена намера наведених прописа је да 

предупреде и санкционишу појаву непрописног понашања,553 а не да представљају основ на коме 

ће се базирати финансирање буџета локалне власти.554 То је, поред осталих, главни разлог због 

кога смо ове приходе сврстали у групу резидуалних прихода јединица локалне самоуправе у 

Републици Србији. 

 

 

3.5.    Анализа финансијског учешћа појединачних облика изворних прихода  

          јединица локалне самоуправе у Републици Србији 

 

У оквиру овог дела рада, анализи ћемо подврћи структуру финансијског учешћа појединачних 

облика изворних прихода локалних власти, који су били предмет наше досадашње пажње. Ова 

анализа се односи на кумулативно финансијско остварење посматране групе прихода које важи за 

све јединице локалне самоуправе на подручју Србије. Извршићемо њихова упоређења у две 

кључне године – у 2000. години, као последњој години у којој је важио стари и 2002., као првој 

години у којој су у потпуности примењене поставке новог система финансирања овог нивоа 

власти у Републици Србији.  

У Табели број 2: Изворни приходи локалне самоуправе у Републици Србији са остварењем 

боравишне таксе у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

ТЕКУЋЕ ЦЕНЕ се, по појединачним облицима, може видети њихово остварење изражено у 

номиналним износима. Ови подаци су нам послужили као основ за утврђивање садржаја Табеле 

број 3: Изворни приходи локалне самоуправе у Републици Србији са остварењем боравишне таксе 

                                           
553 Познато је да држава треба да се умеша у случајевима појаве екстерних ефеката. Доношењем одређених одлука, 
које имају и прекршајне одредбе може се утицати на њихово, ако не потпуно отклањање, онда барем ублажавање. 
Ово се, наравно, пре свега односи на појаву негативних екстерних ефеката (загађење ваздуха, река, улица, проблем 
буке, нерегулисаног градског саобраћаја, проблем паркирања, коришћења јавног простора и сл.). Избор адекватних 
решења и квалитетно утврђени садржај одредби којима се прописује понашање и активности грађана, односно 
привредних субјеката на територији дате јединице локалне самоуправе, као и казнене мере којима се санкционише 
њихово кршење, представљају значајне инструменте у вођењу локалне политике. У том смислу, приходовни ефекат 
који се остварује поводом тога треба посматрати као пратећу, секундарну појаву у оквиру вршења њихове много 
значајније улоге - полуге у вођењу политике којом се утврђују одређена правила понашања грађана и привредних 
субјеката на локалном нивоу власти унутар земље. 
554 Приходи које јединице локалне самоуправе остварују по основу новчаних казни изречених у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 
представљају занемарљив извор финансирања локалних власти у Републици Србији. У одабраном узорку општина, 
њихово учешће у укупним приходима буџета у 2002. години било је од минорног значаја: општине Сомор, Вршац, 
Шабац и Куршумлија нису имале посебно евидентиране приходе по овом основу; у Инђији, Параћину и Бујановцу, 
они су чинили 0,01% буџета; у Јагодини 0,02%, а у Смедеревској Паланци 0,05% остварења буџета; у Ваљеву, ово 
учешће је било нешто веће и износило је 0,1%. Поред ових, можемо изнети и примере других општина. У Бачкој 
Тополи, учешће ових прихода чинило је 0,01%, у општини Ражањ 0,03%, а у Алексинцу 0,06% буџета 2002. године. 
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у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ.555 У 

њој су, зарад анализе, износи номиналног остварења из Табеле број 2 прерачунати и исказани по 

сталним ценама из 2003. године. То нам је омогућило да остварење прихода посматраних година 

сведемо на исту раван посматрања, тј. да их можемо поредити у реалним износима ослобођеним 

утицаја инфлације. У овим табелама се, по посматраним годинама, може видети остварење, 

проценти учешћа, као и индекс којим је извршено поређење остварења појединачних облика ове 

групе јавних прихода из 2000. и 2002. године. Поред њих, извели смо и графиконе којима је 

приказано учешће појединих облика у укупној маси прихода. Оно је посебно урађено за 2000., а 

посебно за 2002. годину. На крају, у Графикону број 3 извршили смо и поређење њиховог 

остварења по посматраним годинама.  
 

Табела бр. 2                                        Изворни приходи локалне самоуправе у Републици Србији  

са остварењем боравишне таксе у 2000. години 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

ТЕКУЋЕ ЦЕНЕ 

 

                                                                                                                                         у хиљадама динара 

Ред.
број НАЗИВ ПРИХОДА

Остварено
у 2000. години %

Остварено
у 2002.години %

Индекс:  
2002/2000

1
Општинске адм.
таксе 16,661 0.61 240,695 2.09 1,444.66

2
Лок. комуналне
таксе 838,289 30.45 2,660,790 23.06 317.41

3 Боравишна такса 31,477 1.14 124,693 1.08 396.14

4
Накнада за кор. 
грађ. земљишта 1,069,218 38.84 3,676,650 31.87 343.86

5
Накнада за уређ.
грађ. земљишта 193,321 7.02 1,860,542 16.13 962.41

6
Накнада за зашт. и
унапређ. жив. сред. 18,695 0.68 305,574 2.65 1,634.52

7 Самодопринос 274,626 9.98 574,454 4.98 209.18
8 Приход од закупа 174,325 6.33 1,461,787 12.67 838.54
9 Остали приходи 136,058 4.94 631,421 5.47 464.08

 УКУПНО: 2,752,670 100.00 11,536,606 100.00 419.11  
 

 

 

 

 

 

 

                                           
555 Извор података: Преглед остварења изворних и уступљених прихода локалне самоуправе у Републици Србији у 
периоду 2000-2002. године, Министарство за финансије и економију Републике Србије, 2003. До ових података 
дошли смо захваљујући љубазности г.дина Бранислава Стипановића, који је као саветник у Министарству задужен за 
праћење и решавање проблема везаних за функционисање система финансирања јединица локалне самоуправе у 
Републици Србији.    
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Табела бр. 3                                      Изворни приходи локалне самоуправе у Републици Србији 

са остварењем боравишне таксе у 2000. години 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

СТАЛНЕ ЦЕНЕ556 

                                                                                                                                             у хиљадама динара  

Ред.
број НАЗИВ ПРИХОДА

Остварено
у 2000. години %

Остварено
у 2002.години %

Индекс:  
2002/2000

1
Општинске адм.
таксе 42,805 0.61 274,633 2.09 641.59

2
Лок. комуналне
таксе 2,153,712 30.45 3,035,961 23.06 140.96

3 Боравишна такса 80,870 1.14 142,275 1.08 175.93

4
Накнада за кор. 
грађ. земљишта 2,747,009 38.84 4,195,058 31.87 152.71

5
Накнада за уређ.
грађ. земљишта 496,676 7.02 2,122,878 16.13 427.42

6
Накнада за зашт. и
унапређ. жив. сред. 48,031 0.68 348,660 2.65 725.91

7 Самодопринос 705,563 9.98 655,452 4.98 92.90
8 Приход од закупа 447,872 6.33 1,667,899 12.67 372.41
9 Остали приходи 349,557 4.94 720,451 5.47 206.10

 УКУПНО: 7,072,094 100.00 13,163,267 100.00 186.13  
 

Графикон бр. 1          Процентуално учешће појединих категорија прихода – 2000. година 
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556 Износе текућег – номиналног остварења ове групе прихода из 2000. године који су дати у Табели број 2 смо 
кориговали са коефицијентом 2,569176. У овом коефцијенту је садржано повећање раста цена на мало из: 

− 2001. у односу на 2000. годину - 88,9%, 
− 2002. у односу на 2001. годину - 19,2% и 
− 2003. у односу на 2002. годину - 14,1%.  

Износе текућег - номиналног остварења ове групе прихода из 2002. године, који су дати у Табели број 2 смо 
кориговали са коефицијентом 1,141. У овом коефцијенту је садржано повећање раста цена на мало из 2003. у односу 
на 2002. годину - 14,1%. 
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Графикон бр. 2           Процентуално учешће појединих категорија прихода – 2002. година 
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Графикон бр. 3                Упоредни приказ остварења прихода – 2000. и 2002. година 
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По основу горњих показатеља може се уочити да су, како по апсолутним, тако и по релативним 

износима, накнада за коришћење грађевинског земљишта и локалне комуналне таксе 

најзначајнији облици изворних јавних прихода јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији.557 У 2002. години, накнада за коришћење грађевинског земљишта је, у релативном 

                                           
557 Сличан закључак можемо извести и по основу анализе учешћа ових облика прихода у остварењу буџета одабраног 
узорка општина (само што бележимо већи проценат учешћа локалних комуналних такси од накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта – просечно учешће локалних комуналних такси у буџетима ових општина износило је 4,1%, 
а накнаде за коришћење грађевинског земљишта 3,63%), с тим што у њима запажамо јако изражено учешће 
самодоприноса. Приходи од самодоприноса чинили су 4,25% њихових буџета у 2002. години, чиме су представљали 
најзначајнији облик изворних прихода који је учествовао у њиховом финансирању. Овај податак потврђује раније 
изнети став да самодопринос може представљати јако издашан приход локалне самоуправе. Подсећања ради, 
самодопринос је у Ваљеву имао учешће од чак 12,82%, а у Инђији 8,53% остварења буџета у 2002. години.  
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износу, учествовала са 31,87%,558 а локалне комуналне таксе са 23,06%, што је чинило 54,93% 

укупне масе средстава која су остварена по основу изворних јавних прихода локалних власти. У 

2000. години, њихово учешће је било још значајније – ова накнада је учествовала са 38,84%, а 

комуналне таксе са 30,45%. То је чинило, чак, 69,29% укупне масе средстава остварених по 

основу ове групе прихода. Смањење учешћа прихода од накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта и локалних комуналних такси показује нам да је реформом система финансирања 

локалне самоуправе, значај и улога других облика изворних прихода порасла – 14,36%. 

Занимљиво је приметити да се од укупног остварења локалних комуналних такси, око 50%, 

тачније 50,40% у 2000., а 49,80% у 2002. години, односило на учешће прихода по основу 

комуналних такси за истицање фирме на пословном простору – 1.085.436 динара у 2000., а 

1.511.743 динара у 2002. години.559 То значи да су јединице локалне самоуправе максимално 

користиле право на увођење датог фискалног облика којим се фактички опорезује економска 

снага привредних субјеката на њиховој територији. У 2000. години приходи по овом основу су 

чинили 15,35%, а у 2002., 11,48 % укупног остварења изворних прихода локалних власти.  

Посебно је уочљив, и у релативном, а поготово у апсолутном износу, пораст прихода које су 

јединице локалне самоуправе оствариле по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта 

и издавања у закуп пословног простора. Учешће накнаде за уређивање грађевинског земљишта је, 

са 7,02% у 2000., порасло на 16,13% у 2002. години. Када се ови проценти преведу у апсолутне 

износе, локалне власти су у 2000. години по овом основу оствариле 496.676.000 динара, док је 

остварење истих у 2002. порасло за 1.626.202.000 динара, што је дало укупно остварење од 

2.122.878.000 динара.  

Учешће прихода које су јединице локалне самоуправе оствариле по основу издавања у закуп 

пословног простора је, са 6,33% у 2000., у 2002. години порасло на 12,67%. Када се ови проценти 

преведу у апсолутне износе, дати приходи су у 2000. години остварени у износу од  447.872.000 

динара, док је остварење истих у 2002. порасло за 1.220.027.000 динара, што је дало укупно 

остварење од 1.667.899.000 динара. Пораст прихода по основу издавања у закуп пословног 

простора указује на то да је у посматраном периоду повећан значај остваривања оригинарних 

облика изворних прихода локалних самоуправа.560 То значи да су носиоци локалне власти уочили 

важност што ефикасније употребе ресурса који им стоје на располагању и којима се могу 

«убирати» приходи и по нефискалној основи – приходи који директно зависе од имовинског 

капацитета, односно потенцијала локалне заједнице и квалитета управљања истим. На то је, 

вероватно, утицала и чињеница да се њиховим остварењем не врши додатни притисак на 

                                           
558 Судећи по овом податку, можемо извести закључак да је овај облик ренте издашнији од накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта. Видети тачку «Накнада за коришћење грађевинског земљишта».  
559  Износи су исказани по сталним ценама из 2003. године.  
560 У просеку, приходи од закупа чинили су солидних 2,39% остварења буџета одабраног узорка општина у 2002. 
години.    
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постојеће фискално оптерећење становништва и привреде. Овај показатељ је значајан индикатор 

побољшања менаџмента међу јединицама локалне самоуправе у Републици Србији.  

Приметно је повећање и учешћа прихода од општинских административних такси и од накнаде за 

заштиту и унапређење животне средине. Учешће општинских административних такси је са 

0,61% у 2000., на крају 2002. године порасло на 2,09%, док се проценат учешћа накнаде за 

заштиту и унапређење животне средине кретао од 0,68% до 2,65%. Овај пораст је резултат 

повећања висине постојећих, али и увођења нових таксених тарифа, односно накнаде у фискалне 

системе јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Међутим, исказано у апсолутним 

износима, није остварена значајнија сума прихода. У 2002. години, чак и по вишеструком 

повећању у односу на 2000. годину,561 њихово заједничко остварење је мање од остварења 

средстава по основу самодоприноса, на пример. На име општинских административних такси и 

накнада за унапређење и заштиту животне средине у 2002. години остварено је 623.293.000 

динара, што је за 32.159.000 динара мање од укупних прихода остварених по основу 

самодоприноса у току те године.562  

Интересантно је приметити да је учешће самодоприноса у посматраном периоду опало. Учешће 

ових прихода је у 2000. чинило 9,98%, а у 2002. години 4,98% укупне масе изворних прихода 

локалних власти у Републици Србији. Када се ови проценти преведу у апсолутне износе, дати 

приходи су у 2000. години остварени у износу од 705.563.000 динара, док су у 2002. опали за 

50.111.000 динара, што је дало ниже укупно остварење - 655.452.000 динара. Ово смањење не 

значи, ипак, да је важност овог специфичног облика локалног јавног прихода смањена. Већина 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији користи могућност увођења самодоприноса, и 

имају намеру да то и даље чине и будућности.563 Имајући то у виду, пред носиоцима локалних 

власти у Републици Србији лежи велика одговорност да не изгубе поверење грађана којим би се 

угрозила традиција и постојање овог, за ниво локалне самоуправе, значајног извора прихода.  

Подаци који су везани за боравишну таксу указују на то да она није посебно значајан и издашан 

приход јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Локалне власти су, по овом основу, у 

2000. години оствариле 80.870.000 динара, док је остварење истих у 2002. износило 142.275.000 

динара. Дати приходи су у 2000. години чинили 1,14%, а у 2002. 1,08% укупне масе средстава 

изворних прихода локалних власти. Као што се може видети, учешћe боравишне таксе у укупној 

маси ових прихода је, без обзира на пораст њихових апсолутних износа у 2002. у односу на 2000. 

годину, опало за 0,06%. Наведени показатељ је посебно интересантан када се има у виду да се 

                                           
561  Када се изврши поређење остварења ових облика прихода из 2000. и 2002. године долази се до тога да су у 2002. 
у односу на 2000. годину, општинске административне таксе порасле за 6,42, а накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине, чак, 7,26 пута. 
562 Потврду овог става налазимо и у анализи учешћа изворних прихода у остварењу буџета одабраног узорка 
општина. Тако, просечно учешће општинских административних такси чинило је 0,86%, а накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине 1,27% њихових укупних прихода у 2002. години. Приходи од самодоприноса имали су 
за 2,12% веће учешће - чинили су 4,25% остварења њихових буџета посматране године.    
563 По подацима Министарства финансија и економије из 2003. године, 134 од 169 јединица локалне самоуправе у 
Републици Србији има уведен самодопринос на својој територији. 
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реформом из 2001. године, престало са деобом ових прихода са централним нивоом власти - 

уместо дотадашњих 80%, једиинцама локалне самоуправе је припао пун износ средстава 

остварених по овом основу. Без обзира што је у 2000. години боравишна такса имала статус 

уступљеног прихода, у табелама број 2 и 3 овај фискални облик је, упоредивости ради, приказан 

међу изворним приходима локалних власти у Републици Србији. Тиме је омогућено да се изврши 

упоређење његовог значаја у периоду пре и после реформе система финансирања локалне 

самоправе. По датим показатељима, утврђивањем боравишне таксе као изворног прихода 

јединице локалне самоуправе нису добиле посебно издашан фискалитет, чијим се увођењем може 

омогућити постизање веће финансијске снаге буџета локалних власти у Републици.564 Ово се 

може видети из Табеле број 4: Изворни приходи локалне самоуправе у Републици Србији – 

ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. Упоређењем 

показатеља из горњих табела, може се закључити да није дошло до битних помака у структури и 

укупној маси постреформског, у односу на пререформско остварење изворних прихода локалних 

власти у Републици Србији - укупна маса изворних прихода, по овом основу, повећала се за свега 

2,15%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 
564 Исти закључак изводимо и по основу анализе учешћа овог облика прихода у остварењу буџета одабраног узорка 
од 10 општина. Приходи од боравишне таксе чинили су свега 0,05% њихових укупних прихода у 2002. години. У 
поређењу са осталим облицима, они чине најмање издашан извор њиховог финансирања. Примера ради, у 
посматраном периоду, приходи од закупа имали су учешће од 2,39%, приходи од камата 0,97%, а приходи које 
својом делатношћу остварују органи, службе и организације јединица локалне самоуправе 0,51% учешћа. Када 
упоредимо остварење боравишне таксе са фискалним облицима изворних прихода, разлика је још уочљивија. 
Илустрације ради, учешће општинске административне таксе, као најмање издашног фискалног прихода 
посматраних јединица локалних власти је за, чак, 17,2 пута веће од боравишне таксе. Просечно учешће општинских 
административних такси у овом узорку општина износило је 0,86%. Наравно, ова тврдња не важи за општине које на 
свом подручју имају развијену туристичку традицију и изражен капацитет туристичко-угоститељских објеката у 
којима се могу пружати услуге смештаја гостију.   
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Табела бр. 4                                       Изворни приходи локалне самоуправе у Републици Србији 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

СТАЛНЕ ЦЕНЕ 

                                                                                                                                           у хиљадама динара 

Ред.
број НАЗИВ ПРИХОДА

Остварено
у 2000. години %

Остварено
у 2002.години %

Индекс:  
2002/2000

1
Општинске адм.
таксе 42,805 0.61 274,633 2.09 641.59

2
Лок. комуналне
таксе 2,153,712 30.81 3,035,961 23.06 140.96

3 Боравишна такса 0.00 142,275 1.08

4
Накнада за кор. 
грађ. земљишта 2,747,009 39.29 4,195,058 31.87 152.71

5
Накнада за уређ.
грађ. земљишта 496,676 7.10 2,122,878 16.13 427.42

6
Накнада за зашт. и
унапређ. жив. сред. 48,031 0.69 348,660 2.65 725.91

7 Самодопринос 705,563 10.09 655,452 4.98 92.90
8 Приход од закупа 447,872 6.41 1,667,899 12.67 372.41
9 Остали приходи 349,557 5.00 720,451 5.47 206.10

 УКУПНО: 6,991,224 100.00 13,163,267 100.00 188.28  
 

У упоредној анализи остварења изворних прихода локалне самоуправе у Републици Србији, 

уочљив је њихов пораст у 2002. у односу нa 2000. годину – 88,28% (86,13% са остварењем 

боравишне таксе у 2000. години). Раст је, пре свега, последица промена у вођењу локалне 

фискалне политике, односно измена које су вршене како у одређивању висине, тако и у ширем 

коришћењу права на увођење фискалних обавеза по основу појединих облика такси и накнада 

које у претходном периоду није било у довољној мери искоришћено.565 По горњим 

показатељима, треба уочити да је пораст остварења прихода од такси и накнада био већи од 

званично објављеног раста цена на мало, као и реалног раста друштвеног производа у Републици 

Србији.566 Ово нам указује да су током 2002. године становништво и привреда били изложени 

већем фискалном оптерећењу од стране локалних власти, него у претходном периоду. При томе, 

треба истаћи да су одређене промене наступиле и у ефектима остваривања нефискалних облика 

изворних јавних прихода. Појединачно гледано, релативни пораст прихода је био нарочито 

изражен у вези са накнадом за заштиту и унапређење животне средине, општинским 

административним таксама, накнадом за уређивање грађевинског земљишта, приходима који се 

                                           
 
565 На пример, по подацима Министарства финансија и економије Републике Србије, у 2000. години 21 општина је 
имала уведену накнаду за заштиту и унапређење животне средине. Тај број се у току 2001. повећао на 40. У 2002. 
години, ову накнаду је увело укупно 74 општине. Исто тако, по подацима Министарства финансија и економије 
Републике Србије, у 2000. години 73 општине је имало уведене општинске административне таксе. У 2002. години, 
ово право је искористило 96 општина. 
566 По подацима које је Министарство финансија и економије Републике Србије објавило, раст бруто друштвеног 
производа је у 2001. години износио 5%, а у 2002. - 4%. Повећање раста цена на мало је у 2001. у односу на 2000. 
годину, износило 88,9%, у 2002. у односу на 2001. годину - 19,2%, а у 2003. у односу на 2002. годину - 14,1%. 
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остварују по основу издавања у закуп пословног простора, као и осталим приходима локалних 

власти. Од свих наведених облика прихода, код накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине забележен је највећи раст - 7,26 пута. Остварење општинских административних такси је 

порасло за 6,42 пута. Исто тако је, и у релативном, као и у апсолутном износу, приметно 

повећање прихода који су остварени по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта и 

прихода од издавања у закуп пословног простора. Приходи од накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта су повећани за 4,27 пута. Посебно је значајно повећање прихода од 

издавања у закуп пословног простора у 2002. у односу на 2000. годину - забележен је пораст од 

3,72 пута. Ова промена је, пре свега, изазвана новим приступом у расподели пословног простора, 

али и у начину одређивања висине закупнине. При томе, треба имати у виду да доношење Закона 

о локалној самоуправи из 2002. године и почетак примене одредбе по којој средства остварена по 

основу издавања у закуп пословног простора у целости припадају локалним властима, није 

значајно допринело повећању остварења датих прихода. Наиме, по одредбама старог Закона, 

локалним властима је припадао део остварења ових прихода.567 У претходном, пререформском 

периоду, централни ниво власти је «узимао» јако мали износ средстава по овом основу. Он је био 

сведен на годишњи износ амортизације, који се обрачунаво за дати објекат који је под закупом. 

Систем контроле издавања у закуп пословног простора (који је у пуном власништву централних 

власти), као и уплате ових средстава на рачун буџета Републике Србије је био јако слаб. Велики 

број општина је користио немарност републичке власти по овом питању, тако да нису 

испуњавале обавезу по том основу. Имајући то у виду, ово законско решење се не може оценити 

као промена од посебног значаја за систем финансирања локалних власти у Републици Србији. 

Претходни начин расподеле пословног простора којег су јединице локалне самоуправе имале на 

располагању је у већини случајева био нетранспарентан, често волунтаристички утврђиван и 

далеко од тога да обезбеди услове да сви они који су заинтересовани за коришћење датих 

локација имају подједнаке шансе за њихово добијање и да се, путем међусобне конкуренције и 

давања што повољнијих услова за општину, изврши њихова оптимална алокација. Због тога је, по 

правилу, висина закупнина била много нижа од тржишне цене, њихов износ лимитиран и 

неодговарајући у односу на тржишне услове и кретање општег нивоа цена у земљи. Промена 

политичке климе и увођење праксе јавног надметања, као начина којим ће се вршити расподела 

пословног простора који је «у власништву»568 јединица локалне самоуправе, резултирала је много 

ефикаснијом расподелом пословног простора и постизањем знатно више закупнине, што је 

                                           
567 Упоредити члан 51. став 1. тачка 7. старог Закона о локалној самоуправи и члан 78. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи из 2002. године.  
568 Општине су до доношења Закона о средствима у својини Републике Србије (28.12.1995. године), Службени 
гласник Републике Србије, бр. 53/95 до 32/97, имале своју имовину и пуна својинска права над њом. Његовим 
доношењем, она су одузета и пренета на Републику. Овим законом је избрисано постојање других облика јавне 
својине, осим државне, те су се национализовале све покретне и непокретне ствари, новчана и друга имовинска права 
која су, у дотадашњем систему друштвене својине, коришћена, односно којим се управљало и распологало од стране 
општина. Од тада, оне су постале само носиоци ограничених права управљања на тој својини. Видети у Симић, М.А., 
op. cit., стр. 52-53. 
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ефектуирало и већим остварењем прихода по том основу. Пораст учешћа осталих прихода (2,06 

пута), као и средстава која су јединице локалне самоуправе оствариле по основу издавања у закуп 

пословног простора указује на то да је у посматраном периоду појачан значај и улога 

нефискалних облика изворних прихода. Анализирајући индексе раста изворних прихода 

уочавамо да локалне комуналне таксе и накнада за коришћење грађевинског земљишта, као 

њихови најиздашнији облици, нису забележили тако велики индекс раста. То је сасвим нормално, 

јер су их у претходном, пререформском периоду, јединице локалне самоуправе користиле у пуној 

мери као један од значајних извора свога финансирања, па је тиме, како на страни утврђивања 

висине намета, тако и проширења њихове фискалне основе, био сужен простор за веће измене. 

Треба имати у виду да су ово «стари», у пракси већ доказани облици локалних прихода у Србији 

и да током реформе нису претрпели промене које би утицале на значајније побољшање њихове, 

ионако «јаке», билансне позиције. У том смислу је простор за њихов раст био нижи него код 

осталих облика прихода – локалне комуналне таксе су у 2002. у односу на 2000. годину, 

забележиле пораст од 40,96%, а накнада за коришћење грађевинског земљишта 52,71%.  

Једино је код прихода од самодоприноса забележен пад остварења – 7,10% у 2002. у односу на 

2000. годину. Пад остварења овог прихода нам указује на то: 

− да је код једног броја јединица локалне самоуправе истекао период за који је био 

уведен(и) самодопринос(и), а да у међувремену није(су) утврђен(и) нови,  

− да је код једног броја јединица локалне самоуправе истекао период за који је био 

уведен(и) самодпринос(и), а да је висина стопе новоуведеног(их) нижа од претходног(их), 

али 

− и да су пораст незапослености, одлазак многих предузећа у стечајни поступак, свођење 

зарада запослених на минимални износ, недовољни раст и развој приватног сектора, као и 

други негативни фактори који су својствени за процес транзиције постсоцијалистичких 

земаља, утицали на пад остварења овог прихода локалних власти у Републици Србији.  

Међутим, поред реалног раста који је остварен проширењем основе за убирање, мењањем висине 

такси, накнада, закупнине, бољим економисањем ресурса који су им стајали на располагању и 

увођењем нових облика изворних прихода у систем финансирања појединих јединица локалне 

самоуправе, треба имати у виду и то да је један од разлога пораста њиховог остварења почетак 

примене принципа бруто буџетирања и евидентирања свих категорија јавних прихода у 

билансима буџета локалних власти у Републици Србији. Одређени облици јавних прихода, као 

што су приходи које су својом делатношћу остваривали општински органи, службе и 

организације, општинске административне таксе, накнада за уређивање грађевинског 

земљишта569 нису били уплаћивани на рачун буџета јединица локалне самоуправе, нити су 

                                           
 
569 По подацима Министарства финансија и економије Републике Србије, у 2000. години 50 општина је у својим 
буџетима исказало накнаду за уређивање грађевинског земљишта. У 2002. години, то је урадило 74 општине.  
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евидентирани у истим. То је вршено на појединачним рачунима органа, организација и установа 

јединица локалне самоуправе, односно јавних предузећа или дирекција чији је она оснивач. 

Захваљујући увођењу принципа бруто буџетирања од 2002. године, приходна страна буџета 

локалних власти је за остварење тих, до тада неевидентираних облика прихода, «вештачки» 

увећана. Због објективних околности које су условљене недоступношћу података чији су извори 

широко дисперзовани, са садржинске и формалне стране непоуздано утврђени, нисмо били у 

могућности да утврдимо колики је прави проценат ове «надуваности».  

Анализом нису обухваћена два облика прихода које су јединице локалне самоуправе остваривале 

по основу «старих», односно пререформских решења. У питању су накнада за коришћење 

комуналних добара од општег интереса570 и такса на промет производа и услуга (тзв. «београдска 

такса»)571 која је могла бити уведена само на подручју града Београда. Поред њих, у буџетима 

јединица локалне самоуправе се током 2000. године појављује још један порески облик, тј. 

средства која су остваривана на име доприноса за солидарну стамбену изградњу.572 Ова средства 

су у врло кратком временском периоду била преусмеравана ка буџетима јединица локалне 

самоуправе. Њиховим укључењем би се, у извесном смислу, «замаглила» слика у анализи 

финансијског учешћа појединачих облика у изворним приходима и ефекти промена у систему 

финансирања локалних самоуправа у Републици Србији. Наиме, након прве фазе реформе 

система њиховог финансирања, ови облици јавних прихода су укинути и више не постоје у 

систему. Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса и допринос за солидарну 

                                           
570 Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса је представљала својеврсни облик пореза на 
платни списак (о томе више у Поповић Д., op. cit., стр. 724-727), чији је порески објекат био вишеструк. Њиме су 
била обухваћена исплаћена лична примања, нето приходи од ауторских права, патената и техничких унапређења, 
«имплицитна зарада» предузетника, катастарски приходи од пољопривреде и шумарства. Обвезници ове накнаде су 
били сви исплатиоци личних примања и прихода од ауторских права, патената и техничких унапређења, као и сва 
лица која су остваривала приходе од самосталне делатности и катастарске приходе од пољопривреде и шумарства. 
Она је, у теоријском смислу, имала обележја доприноса, односно, ако би ишли у шире тумачење и пореза (у ужем 
смислу) - обвезници су сносили фискално оптерећење без обзира на фактичку корист од комуналних добара због 
којих је овај намет уведен. Као што се може видети, код овог облика накнаде, направљена је лабава веза између 
обвезника и користи које од исте ужива. Накнада се плаћала по стопи која није могла да пређе 1%, осим у случају 
добијања посебне сагласности од стране Владе. У том случају, висина ове стопе се могла увећати до 5%. Ово решење 
је увело простор за несамосталност и неравноправност јединица локалне самоуправе, као и волунтаризам централног  
нивоа власти. Влада је, у зависности од случаја до случаја, од општине до општине, могла, без јасно утврђених 
критеријума, да одобрава различите висине стопа и тиме врши диференцирање прихода које су оне остваривале по 
овом основу. Поред тога, Влада је те сагласности обично давала крајем текуће фискалне године, тако да локалне 
власти нису могле да правовремено рачунају са коначним одређењем висине накнаде којом је требало оптеретити 
одређене привредне субјекте на својој територији. То је увелико оптерећивало вођење фискалне, али и других видова 
политике на локалном нивоу власти. Ово је, уз константно кашњење у доношењу годишњег закона којим се 
утврђивао обим учешћа општина и градова у порезу на промет, јако неповољно утицало на планирање обима 
укупних прихода којим су могле располагати у наредној буџетској години. У том смислу, протекли период био је 
обележен честим уласком у привремено финансирање и доношењем буџета јединица локалних самоуправа тек на 
крају првог или почетком другог квартала, већ започете, фискалне године. Видети члан 60, 61. и 63. старог Закона о 
локалној самоуправи и члан 20. Закона о комуналним таксама и накнадама. 
571 За разлику од накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса, «београдска такса», односно такса 
на промет производа и услуга у висини од 3% представљала је, заправо, прирез на порез на промет производа и 
услуга. Њено увођење је било, пре свега, резултат политичке воље да се финансијски ојача буџет града Београда, 
него системског приступа у налажењу квалитетних решења у погледу уређења система његовог финансирања.  
572 Доприноси за солидарну стамбену изградњу у пререформском периоду нису имали статус локалног јавног 
прихода. 
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стамбену изградњу замењени су порезом на фонд зарада,573 који је до укидања у 2004. години 

имао статус уступљеног, а не изворног облика прихода локалних власти. «Београдска такса» је 

потпуно укинута и више не постоји у фискалном систему Републике. Треба истаћи да су дати 

облици јавних прихода били јако издашни. То се може видети и кроз њихово остварење: 

«београдска такса» је у 2000. години остварена у износу од 5.611.612.200 динара, док је накнада 

за коришћење комуналних добара од општег интереса (укључујући и остварење доприноса за 

станове солидарности) достигла износ од 10.123.648.000 динара.574 Могућност остваривања 

прихода која је «изгубљена» укидањем накнаде за коришћење комуналних добара од општег 

интереса и доприноса за солидарну стамбену изградњу је, као што смо већ истакли, надомештена 

давањем права локалним властима на остваривање пореза на фонд зарада. Недостатак средстава 

по основу «београдске таксе» био је компензован већим учешћем главног града у остваривању 

пореза на промет производа и услуга – проширен је обим, односно проценат његовог учешћа у 

средствима која се утврђују годишњим законом о учешћу општина и градова у овом пореском 

облику.575 

Доношењем Закона о локалној самоуправи у 2002. години и издвајањем категорије изворних 

прихода извршено је «превођење» облика који су, по одредбама Закона о  локалној самоуправи из 

1999. године, већ били утврђени у оквиру категорије локални јавни приходи. Практично, сви 

облици који су имали статус локалних јавних прихода су остали у систему.576 Укидањем накнаде 

за коришћење комуналних добара од општег интереса и «превођењем» статуса накнаде за 

изградњу, одржавање и коришћење локалних путева и улица у уступљене приходе локалне 

самоуправе,577 на индиректан начин је «препозната» бивалентност578 њихових одлика. Значи, 

одредбама Закона о локалној самоуправи извршено је својеврсно «филтрирање» и добијање 

чистих, по својим одликама недвосмислено утврђених изворних облика јавних прихода локалних 

власти, с тиме што им је придружена боравишна такса као посебан фискални облик. Ово решење 

није битно утицало на побољшање финансијске снаге јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији током посматраног периода.    

 

 

 

                                           
573 О порезу на фонд зарада и његовој улози у систему финансирања јединица локалне самоуправе у Републици 
Србији биће више речи у наставку рада.  
574 Подаци Министарства финансија и економије Републике Србије. Ови износи су исказани по сталним ценама из 
2003. године.  
575  О томе више у наставку рада.  
576 Упоредити члан 51. старог Законa о локалној самоуправи и члан 78. Закон о локалној самоуправи из 2002. године. 
577 Упоредити члан 51. старог Законa о локалној самоуправи и члан 98. Законa о локалној самоуправи из 2002. 
године. 
578 У смислу несамосталности, односно везаности јединица локалне самоуправе за централну власт по питању 
утврђења њихове основице и стопе, чиме су поставке њихове «изворности» биле битно угрожене. Наиме, оне су 
биле унапред дате, односно утврђене законским решењима од стране Републике. Локалне власти нису имале слободу 
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4. Уступљени приходи јединица локалне самоуправе  

                       у Републици Србији 
 

4.1. Појам и основне одлике уступљених прихода локалног нивоа власти 

 

Основна идеја категорисања прихода по њиховој изворности, односно издвајања изворних од 

уступљених прихода локалног нивоа власти је да се њиховим установљењем изврши одвајање 

фискалних надлежности датих нивоа власти у земљи, створи већа финансијска самосталност и 

снага у финансирању јавних послова из оквира изворних надлежности јединица локалне 

самоуправе. Тиме би требало да се успостави и што ближа веза између носилаца пореског 

оптерећења и користи које ће од «пакета јавних услуга» локалних власти имати. У случају да 

изворни приходи нису довољни да обезбеде финансирање обављања јавних послова који 

проистичу из изворног делокруга надлежности, држава мора установити и додатне изворе 

средстава буџета локалних власти. Они би требало да се употребе и ради покривања расхода који 

настају на основу поверених послова, односно преносом одређених надлежности са централног 

нивоа власти.579 Постоји више метода и начина којим се може реализовати овај захтев, јер 

искључиво ослањање на изворне приходе локалних власти може изазвати негативне ефекте и 

деформације у функционисању фискалног, али и политичког система земље. Наиме, искључиво 

ослањање на фискалне капацитете у оквиру њихове јурисдикције из којих ће се, преко властитих 

прихода, финансирати јединице локалне самоуправе може «продуковати» различите финансијске 

снаге њихових буџета које ће довести до појаве вертикалне и хоризонталне неравнотеже у 

систему финансирања власти у држави. Проблем је што оне јединице које имају исподпросечни 

фискални капацитет нису у стању да пруже, односно изфинансирају стандардни обим и квалитет 

јавних услуга и добара који је установљен у земљи. То може водити до тога да се уставним 

поретком загарантована права грађана на целој територији државе, између којих спада и право на 

остваривање локалне самоуправе, не могу у свим њеним деловима извршити на задовољавајући 

начин.  

Постојање потребе за установљењем изворних прихода јединица локалне самоуправе, али и 

полуга којима би се вршили одређени видови финансијског изравњања између овог и осталих 

нивоа власти у земљи имплицира примену комбинованог модела расподеле прихода који је 

заснован на поставкама, већ помињаног, метода властитих, али и имплементацији метода 

заједнице прихода.580 Методом заједнице прихода, централни ниво власти утврђује један или 

                                                                                                                                                   
да утичу на њихово преобликовање и управљање, односно нису имале могућност за вођење самосталне политике 
увођења и одређивања висине фискалног оптерећења по том основу. 
579   О разлици између изворних и поверених послова било је више речи на претходним странама овог рада. 
580 Поред њих, може се установити и систем пореског преклапања. Примена система пореског преклапања 
подразумева постојање паралелног пореског суверенитета виших и нижих нивоа власти у земљи. Централна власт 
утврђује пореску основицу која важи за све пореске облике, а локалне власти имају право да на тако утврђену 
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више облика јавних прихода за «заједницу прихода», док је улога локалног нивоа власти сведена 

само на учествовање у расподели тако остварених средстава. У том смислу, јединице локалне 

власти немају фискалну самосталност, већ само право да, по унапред утврђеним 

критеријумима581 и формули, са централним нивоом деле остварење одређених врста јавних 

прихода. Приликом њиховог распоређивања, могу се користити две основне методе. То су 

аутоматска и дискрециона метода расподеле прихода.582 Примена аутоматске методе подразумева 

коришћење законом утврђене формуле која је заснована на поштовању унапред одређених 

критеријума. Она служи да се помоћу ње на јединствен начин унапред и за дужи временски 

период уреди систем и изврши расподела прихода на јединице датих нивоа власти у одређеној 

држави. Дискрециона метода је заснована на давању дискреционог права централном нивоу 

власти да, у зависности од тренутног стања, потреба и критеријума које сама одређује, изврши 

расподелу заједничких прихода. Утицај политичког фактора и могућност волунтаризма, при овом 

начину расподеле јако је велики. Примена ове методе даје велики степен слободе оном ко врши 

расподелу, те ју је потребно на известан начин ограничити. Може се користити и механизам 

пореских споразума583 између датих нивоа власти у расподели заједничких прихода. Међутим, и 

код овог начина раподеле могућ је политички утицај, па не представља довољно добру гаранцију 

за успостављање оптималног решења. Примена аутоматске методе створила би услове за 

уклањање наведених негативних ефеката, али би, с друге стране, водила ка нефлексибилности 

система на промене које се непрестано одвијају и утичу на смањење валидности критеријума на 

основу којих је постулирана формула расподеле. Јако је тешко објективизирати, нормирати и 

формулом утврдити тако динамичне и дивергентне појаве и односе који настају поводом 

расподеле припадности јавних прихода, односно финансијске снаге између датих нивоа власти, 

што је од многоструког значаја за функционисање државе. Исто тако, тешко је извршити брзу и 

ефикасну промену законских решења која ће се правовремено одразити на стварност и потребу за 

новим поставкама које треба да је детерминишу. У том смислу, треба направити модел који ће у 

себи садржати предности претходно изнетих метода и бити заснован на релативно флексибилним 

полугама којима ће се моћи правовремено и ефикасно интервенисати, али и ограничити 

дискрециона права централне власти у утврђивању, односно вршењу расподеле заједничких 

прихода са осталим нивоима власти у земљи.  

                                                                                                                                                   
основицу примене пореске стопе које саме утврђују. У овом систему, сасвим је извесна могућност да исти порески 
објект буде опорезован како од стране централне, тако и од стране локалне власти. Да не би дошло до великих 
разлика у пореском оптерећењу обвезника који живе на територији исте државе, централна власт, по правилу, 
поставља оквире у којима се могу кретати при одређивању висине ових стопа. 
581 Преименовањем привредних у економске, Илић-Попов Г. прихвата Ловчевићеве привредне, финансијске и 
политичке услове који утичу на уређење система заједнице прихода и износи их као критеријуме који би требало да 
се испоштују при одређивању учешћа нижих нивоа власти у укупном пореском приходу једне земље. Видети у Илић-
Попов Г., оp. cit., стр. 93. и Ловчевић Ј., op. cit., стр. 87-88.  
582   Раичевић Б., «Јавне финансије», у «Финансије», FINANCING Centar, Нови Сад, 1996, стр. 324. 
583  Видети у Раичевић Б., «Особености развоја фискалног система у условима федеративног уређења Југославије», 
Економски институт, Београд, 1977, стр. 28-29. 
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У упоредној пракси савремених развијених, тржишно и демократски оријентисаних земаља које 

имају децентрализовано државно уређење, приметна је примена мешовитог система расподеле 

прихода између датих нивоа власти унутар њих. Поред финансирања локалних власти преко 

изворних прихода, врло је значајно и обезбеђивање средстава која се остварују путем учешћа у 

заједници прихода са централним нивоом власти. Треба имати у виду да се централна власт, 

највећим делом, финансира из најзначајнијих и најиздашнијих пореских облика, као што су порез 

на доходак грађана, порези на промет (у виду општег пореза на промет и појединачног пореза на 

потрошњу) и пореза на добит корпорација.584 На основу тога и у зависности од свог државног 

уређења, она један део остварења тих прихода уступа нижим нивоима власти у земљи. Значај и 

улога датих прихода у финансирању локалног нивоа власти варира. На пример, у Сједињеним 

Америчким Државама, финансирање локалног нивоа власти се врши и преко прихода које му 

уступају Федерација и федералне јединице. Федерација им уступа део прихода од пореза на 

доходак грађана и пореза на добит корпорација, а федералне јединице приходе од општег пореза 

на промет и појединачних пореза на потрошњу.585 По свом учешћу у укупној маси средстава 

којом су располагале у 2000. години, од уступљених прихода издваја се учешће општег пореза на 

промет586 са 16,8%.587 Порез на доходак грађана је имао знатно ниже учешће - 5,5%, а порез на 

добит корпорација, скоро незнатно учешће од 1%.588 У Аустрији, постоје три групе заједничких 

извора прихода којима се финансира централна, покрајнска и локална власт у држави:589 а) 

                                           
584 У земљама OECD-а које имају федерално државно уређење, учешће ових пореских облика у укупним приходима 
централног нивоа власти у 2000. години, износило је: 

- порез на доходак грађана је учествовао са 43,8%; 
- општи порез на промет са 20,1%; 
- појединачни порез на потрошњу са 18,1%; 
- порез на добит копрорација са 14,3%. 

У земљама OECD-а које имају унитарно државно уређење, учешће ових пореских облика у укупним приходима 
централног нивоа власти у 2000. години, износило је: 

- порез на доходак грађана је учествовао са 26,4%; 
- општи порез на промет са 30,5%; 
- појединачни порез на потрошњу са 18,2%; 
- порез на добит копрорација са 14,5%. 

Као што се може видети, најиздашнији приход централних власти у федерално уређеним државама OECD-а 
представља порез на доходак грађана. Приметно је да порези на промет (збирно учешће општег пореза на промет и 
појединачних пореза на потрошњу) имају знатно веће учешће у финансирању централног нивоа власти у унитарним, 
него у федерално уређеним државама. Приходи од пореза на добит корпорација имају знатно скромније учешће од  
горе наведених пореских облика. У федералним државама оно је три пута, а у унитарним скоро два пута мање од 
учешћа пореза на доходак грађана. Видети Табелу број 134. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-
2000», стр. 220. 

585  По Стојановић С., op. cit., стр. 27-30. 
586  Приметна је тенденција раста учешћа овог прихода: у 1975. години оно је износило 7,1%, у 1980. - 9,4%, у 1990. – 
10,7%, у 1997. – 11,0%, а у 1998. години - 11,1%. Подаци су коришћени из Табеле број 164. у: «Revenue Statistics of 
OECD Member Countries 1965-1999», стр. 235.  
587  Видети Табелу број 168. у:  «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2000», стр. 254.  
588  Видети Табелу број 168. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2000», стр. 254.  
589 У Аустрији, као федерално уређеној држави која, у свом саставу има девет федералних јединица – покрајина, 
порески суверенитет припада свим нивоима власти. Централна власт је надлежна за увођење најважнијих пореских 
прихода, као што су порез на доходак грађана, порез на добит корпорација и општи порез на промет. С друге стране, 
локални ниво власти надлежан је за увођење пореза на имовину. Покрајине имају фискалне надлежности у увођењу 
пореза на добит корпорација. Видети у Стојановић С., op. cit., стр. 57. 
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заједнички приходи сва три нивоа власти, б) заједнички приходи централне власти и покрајина,590 

и в) заједнички приходи централне власти и локалних власти. Најзначајнији облици заједничких 

пореских прихода сва три нивоа власти су: порез на доходак грађана, порез на добит корпорација, 

општи порез на промет (ПДВ), појединачни порези на потрошњу (акцизе на алкохол и пиво) и 

порез на употребу добара и обављање активности (порези на услуге приређивања игара на срећу). 

Заједнички приходи централне и локалне власти су порези на приходе и радну снагу и акцизе на 

минерална уља. У укупним пореским приходима локалног нивоа власти највеће учешће остварују 

средства по основу пореза на доходак грађана – 26,3% и општег пореза на промет – 21,4%.591 При 

томе, треба истаћи и тенденцију раста учешћа пореза на приходе и радну снагу у буџетима 

локалних власти ове земље током посматраног периода.592 

Поред примера земаља које имају федерално државно уређење, можемо поменути и праксу 

појединих унитарних држава. Међу њима, издвојићемо Пољску и Бугарску као бивше земље 

источноевропског комунистичког блока од којих је једна (Пољска) новопримљени члан Европске 

уније и Словенију,593 јер представља пример земље која је изашла из правно-економског оквира 

утврђеног у бившој СФРЈ, коме је и Србија припадала. У Пољској, на пример, уступљене приходе 

локалних власти чине порез на приходе грађана и порез на приходе предузећа. Jединицама 

локалне самоуправе припада 27,6% укупних прихода од пореза на приходе грађана који су 

наплаћени на територији општине и 5% од пореза на приходе предузећа, сразмерно броју 

запослених у фирми у свакој општини.594 Њихово заједничко учешће у финансирању локалних 

власти у Пољској у 2001. години износило је 15,8%, у 2000. години, 16,5%, у 1999. години 

18,20%, а у 1998. години 24,7% укупних прихода њихових буџета.595 Као што се може видети, ово 

учешће има опадајућу тенденцију кретања током посматраног периода. При томе, треба истаћи 

да порези на приходе грађана представљају значајније приходе од пореза на приходе предузећа. 

У 2000. години они су чинили 90,30%, у 1999. години 91,65%, а у 1998. години 93,16% 

уступљених прихода локалних власти ове земље.596 Слично решење примењено је у Бугарској. 

Два главна уступљена прихода локалних власти чине порези на лични доходак (уступљени у 

висини од 50% остварења) и порез на приход предузећа (10% опорезивог профита).597 У 2003. 

                                           
590 Заједнички приходи централне власти и федералних јединица – покрајина су: порез на наслеђе и поклоне, порез 
на обављање уметничке делатности и акцизе на моторна возила. Ibid., стр. 57. 
591 Видети Табелу број 140. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2000», стр. 226. Занимљиво  је  
приметити  да  оба  ова  облика  имају  различиту  тенденцију  учешћа у укупним пореским приходима локалног 
нивоа власти у Аустрији. Учешће пореза на доходак грађана је током посматраног периода константно опадало: у 
1980. години, оно је износило 34,4%,  у 1990. – 31,3%, у 1997. – 29,5%, а у 1998. години 27,0%. Учешће општег 
пореза на промет је било стабилно и кретало се око 20% - у 1975. години, оно је износило 19,6, у 1980. години - 
20,9%, у 1990. – 21,6%, у 1997. – 19,2%, а у 1998. години 19,6%. Подаци су коришћени из Табеле број 137. у: 
«Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-1999», стр. 208.  
592 Они су у 1990. години учествовали са 11,4%, у 1997. са 18,7%, а у 1998. години са 19,2%. Подаци су коришћени из 
Табеле број 137. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-1999.», стр. 208.  
593 И Словенија је, као и Пољска, примљена у Европску унију 2004. године.  
594  Swianiewicz P., op. cit., стр. 195.  
595  Ibid., стр. 217.  
596  Ibid., стр. 217.  
597  Видети у Иванов С., op. cit., стр. 53.  
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години, они су чинили 39,12%, у 2002. години 39,65%, а у 2001. години 45,67% прихода локалних 

буџета.598 У овој маси прихода, значајније је учешће пореза на лични доходак – у 2002. години 

они су чинили 56,4% остварења уступљених прихода локалне самоуправе у Бугарској.599 У 

Словенији, уступљене приходе локалних власти представљају приходи од пореза на доходак 

грађана, порез на промет некретнина, порез на покретну имовину, порез на наслеђе и поклоне, 

административне таксе и посебан порез на коришћење аутомата за игре на срећу.600 Појединачно 

гледано, међу њима најзначајнији облик представља порез на доходак грађана кога међусобно 

деле држава и локална самоуправа, у односу 65% : 35% у корист државе. Његов удео чини 90% 

уступљених прихода локалних власти ове земље. Удео пореза на промет некретнина износи 6,1%, 

док остали облици уступљених прихода кумулативно учествују са 3,9% остварења.601 Имајући 

наведене примере у виду,602 без обзира на извесне варијације које се у упоредној анализи могу 

уочити, можемо истаћи неспоран значај и високо учешће уступљених, односно заједничких 

прихода са вишим нивоима власти у систему финансирања локалних самоуправа како земаља са 

федералним, тако и оних које имају унитарно државно уређење. 

 
 
4.2. Финансирање локалне самоуправе у Републици Србији преко 
        уступљених јавних прихода 

 

Законом о локалној самоуправи је поред изворних, извршено и посебно издвајање, односно 

утврђивање уступљених прихода локалних власти у Републици Србији. Они се, у зависности од 

тога да ли се средства која су остварена по овом основу у целини или само у једном делу уступају 

локалним властима, могу поделити у две групе. Првој групи - приходи чије се остварење у 

потпуности уступа јединицама локалне самоуправе, припадају цедуларни порези на приходе 

који су утврђени Законом о порезу на доходак грађана,603 порези на имовину604 и накнада за 

                                           
598  И овде примећујемо опадајућу тенденцију учешћа уступљених прихода у финансирању локалне самоуправе. Ibid., 
стр. 68.  
599  Ibid., стр. 54.  
600  Видети у Оплотник Ж. и Брезовник Б., op. cit., стр. 125.  
601  Ibid., стр. 125.  
602 Поред горе наведених примера, може се изнети и значај учешћа пореза на доходак грађана у финансирању 
локалних власти у Немачкој. Приходи од пореза на доходак грађана, пореза на добит корпорација и општег пореза на 
промет се, у одређеној висини, расподељују сваком поједином нивоу власти у земљи. Док приходи од пореза на 
добит корпорација и општег пореза на промет представљају заједничке приходе федерације и федералних јединица, 
порез на доходак грађана се у сразмери 42,5% :  42,5% : 15% дели и са локалним нивом власти. Треба истаћи да се 
15% учешћа у укупној деоби овог пореског облика (који припада локалном нивоу власти), у укупним пореским 
приходима њихових буџета у 2000. години одражава са, високих, 51,7% учешћа (у 1998. години оно је било још више 
и износило је 63,03% - видети Табелу број 144. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-1999», стр. 215. 
Видети Табелу број 147. у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2000», стр. 233. И у Словенији ови 
приходи представљају главни извор финанирања локалне самоуправе – они чине 42% укупног прихода њихових 
буџета. Видети у Оплотник Ж. и Брезовник Б., op. cit., стр. 125. 
603 Њих чине следећи порески облици: 1) порези на приходе од пољопривреде и шумарства; 2) порези на приходе од 
самосталних делатности; 3) порези на приходе од непокретности; 4) порези на приходе од давања у закуп покретних 
ствари; 5) порези на приходе од осигурања лица и 6) порези на остале приходе. Видети члан 98. став 1. тачка 1. 
Закона о локалној самоуправи. Видети члан 3, чланове 22-30, 31-51, 66-71, 81, 82, 84. и 85-86. Закона о порезу на 
доходак грађана. 
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изградњу, одржавање и коришћење локалних путева. Другој групи припадају приходи чије се 

остварење у само једном делу уступа јединицама локалне самоуправе и њих чине порез на зараде, 

накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса,605 накнаде за захвате у животној 

средини,606 као и средства остварена продајом капитала у поступку приватизације и то део 

средстава од уплата по основу продатог капитала према седишту субјекта приватизације. До 

јануара 2005. године, овој групи прихода су припадали и порези на промет производа и услуга, 

чије се остварење по одређеним процентним поенима делило између Републике и јединица 

локалне самоуправе. Изменама Закона о локалној самоуправи које су извршене у децембру 2004. 

године607 и ступањем на снагу Закона о порезу на додату вредност, овакав начин расподеле није 

више у функцији.608 Увођењем ПДВ-а, почело се са централизованом наплатом ових прихода, 

тако да је престала да се врши њихова деоба по територијалном основу и «процентном кључу» 

остварења које би требало да припада једницама локалне самоуправе.609 Тиме су локалне власти 

фактички «остале» без средстава по том основу. Међутим, Законом о расподели трансферних 

средстава из буџета Републике и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде у 

2005. години, извршено је својеврсно «компензовање» прихода које су јединице локалне 

самоуправе «изгубиле» оваквим начином организовања наплате ПДВ-а. На то упућују и одредбе 

                                                                                                                                                   
604 Њих чине следећи порески облици: 1) порез на имовину (у статици), 2) порез на наслеђе и поклон и 3) порез на 
пренос апсолутних права. Видети чланове 2-13, 14-22. и 23-31. Закона о порезима на имовину, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 26/2001, 80/2002 и 135/2004. 
605 Њих чине: 1) накнада за коришћење минералних сировина; 2) накнада за извађени материјал из водотока; 3) 
накнада за коришћење шума; 4) накнада за промену намене пољопривредног земљишта. Видети члан 98. став 1. 
тачка 7. Закона о локалној самоуправи.  
606 Њих чине накнада за загађивање животне средине и накнада за инвестиције. Видети члан 98. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи. При овоме, треба имати у виду да је доношењем Закона о заштити животне средине у 
децембру 2004. године дошло до одређених измена које ће се одразити на остваривање ове групе уступљених 
прихода. Наиме, овим Законом укинута је обавеза обрачунавања 1% предрачунске вредности објекта или радова за 
које је прописана обавеза израде утицаја објекта или радова на животну средину, што је чинило основ остваривања 
накнаде за инвестиције. С друге стране, као што смо већ истакли, уз накнаду за загађивање животне средине, уведена 
је накнада за коришћење природних вредности. Средства остварена од накнаде за коришћење природних вредности 
јединицама локалне самоуправе се уступају у износу од 40%, а накнаде за загађивање животне средине у износу 60% 
њиховог остварења. (Видети члан 84. и 85. Закона о заштити животне средине). Одредбе новог Закона о заштити 
животне средине имплицирају потребу за променом Закона о локалној самопурави у делу којим регулише 
остваривање уступљених прихода по основу накнада за захвате у животној средини.  
607 Видети члан 5. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 135/2004. 
608 Видети 68. Закона о порезу на додату вредност.  
609 Јединицама локалне самоуправе је, до измена Закона о локалној самоуправи које су извршене у 2004. години, била 
одређена припадност у делу пореза на промет производа и услуга остварених на њиховој територији, осим пореза на 
промет производа оствареног при увозу, који је у целини представљао приход Републике. У оквиру ове групе 
прихода разликовала су се два режима под које је потпадало њихово остваривање: остварење које се налазило ван и 
оно које је било у режиму ограничавања. Оно које се налазило у режиму ограничавања, није могло прећи укупни 
обим средстава којим су јединице локалне самоуправе могле располагати у једној фискалној години, а који је био 
утврђен преко посебног годишњег закона (у њему су поред дозвољеног оквира, били утврђени и проценти њиховог 
учешћа који су се мењали за сваку буџетску годину). Остварење прихода од пореза на промет производа и услуга 
које се налазило ван режима ограничавања било је уређено преко утврђивања фиксних стопа учешћа јединица 
локалне самоуправе. Законодавац их је посебно утврдио за општине, а посебно за градове, односно град Београд: 

- оштинама је припадало 8% пореза на промет производа и услуга који су били остварени на њиховој 
територији, 

- градовима 10%, а 
- граду Београду 15% пореза на промет производа и услуга остварених на његовој територији.  

Видети члан 98. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 9/2002. 
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Закона о локалној самоуправи, по којима се укупни обим трансфера састоји и из дела намењеног 

за покриће недостајућих средстава по основу уступљених прихода због измене пореских 

прописа.610 Поред горе наведених облика, карактер уступљених прихода локалних власти у 

Републици Србији имају и приходи од концесионе накнаде по основу концесионих аранжмана за 

чију реализацију је искључиво надлежна централна власт.611  

Поред примене методе властитих и заједнице прихода, у систему расподеле јавних прихода 

између централног и локалног нивоа власти у Републици Србији, била је примењена и метода 

пореског преклапања у варијанти по којој је локалним самоуправама остављена слобода 

утврђивања висине пореске стопе до унапред утврђене границе. Наиме, до измена Закона о 

локалној самоуправи у 2004. години, међу уступљеним приходима јединица локалне власти у 

Републици Србији су се налазили и порез на добитке од игара за срећу612 и порез на фонд 

зарада.613 За разлику од осталих облика уступљених прихода, висину стопе пореза на фонд 

зарада, посебном одлуком утврђивала је скупштина јединице локалне самоуправе, али до законом 

прописане висине од 3,5%.614 Имајући у виду одлике овог пореза, његов статус је изазивао 

одређене дилеме. Могућност утицања на коначно утврђење висине његове пореске стопе чинила 

је да у њему буду препознате и одлике изворног јавног прихода јединица локалне самоуправе.  

 

У процесу категоризације извора финансирања локалне самоуправе у Републици Србији, 

извршено је «репозиционирање» припадности одређених облика јавних прихода. Треба истаћи да 

је део ових промена реализован пре доношења Закона о локалној самоуправи у 2002. години.  То 

је учињено током реформи фискалног система Републике Србије у 2001. години и то изменама 

                                           
610 Видети члан 99. став 2. Закона о локалној самоуправи и чланове 1. и 3. Закона о расподели трансферних средстава 
из буџета Републике и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде у 2005. години. О томе више у 
наставку рада.  
611 За разлику од прихода од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности који, по одредбама Закона о 
локалној самоуправи, имају статус изворних прихода локалних власти у Републици Србији, средства која се 
остварују из концесионих аранжмана по другим основама могу се, у ширем тумачењу, сврстати у групу уступљених 
прихода. Цео ток процеса и утврђивања садржаја ових концесионих аранжмана је под пуном контролом Републике. 
Средства од наведених концесионих накнада се деле између Републике, Аутономне покрајине Војводина и јединице 
локалне самоуправе на чијем се подручју обавља концесиона делатност. Као што смо већ истакли, јединица локалне 
самоуправе у тој подели учествује са 5% укупно остварених средстава. Видети члан 28. Закона о концесијама. 
612 Видети члан 3. став 1. тачка 8., члан 81. и 83. Законa о порезу на доходак грађана. Видети Закон о изменама 
Закона о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 33/2004 и Закон о изменама и допунама 
Закона о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 135/2004. Порез на добитке од игара на 
срећу постао је приход Републике. Извесна «компензација» за укидање прихода по овом основу, јединицама локалне 
самоуправе је извршена Законом о играма на срећу из 2004. године. Наиме, овим законом је предвиђено да део 
средстава од приређивања игара на срећу, који представља приход буџета Републике Србије, у износу од 40% треба 
да се искористи за финансирање Црвеног крста Србије и других друштвених организација и удружења грађана које 
спроводе програме у циљу заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, установа социјалне заштите, 
социјално-хуманитарних организација, спорта и локалне самоуправе. Јединицама локалне самоуправе треба да 
припадне петина ових средстава. Њихова реализација ће се вршити преко посебно установљеног републичког 
Буџетског фонда за програм локалне самоуправе и то по основу критеријума које утврђује Министарство за државну 
управу и локалну самоуправу. Видети члан 5 и 18. Закона о играма на срећу, Службени гласник Републике Србије, 
бр. 84/2004.    
613 Порез на фонд зарада је укинут из фискалног система Републике Србије. Видети Закон о престанку важења Закона 
о порезу на фонд зарада, Службени гласник Републике Србије, бр. 33/2004.  
614 Видети члан 4. Законa о порезу на фонд зарада, Службени гласник Републике Србије, бр. 27/2001. 
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ЗЈПЈР-а615 и Закона о локалној самоуправи из 1999. године.616 Овим изменама је извршена 

промена учешћа Републике у остваривању заједничких прихода са локалним властима по основу 

следећа два пореска облика: а) пореза на имовину (у статици)617 - уместо 25% колико је до тада 

припадало јединицама локалне самоуправе, уступљен је целокупни износ ових средстава, и б) 

боравишне таксе - уместо 80%, јединицама локалне самоуправе је уступљено 100% ових 

средстава. Важан корак ка јачању финанијске снаге локалних власти је учињен и повећањем 

стопе пореза на пренос апсолутних права - уместо 3%, она је утврђена на 5%618 (повећање од 

42,86%). Значајна измена је учињена укидањем накнаде за коришћење комуналних добара од 

општег интереса и доприноса за солидарну стамбену изградњу из система јавних прихода 

Републике.619 Као што смо већ истакли, уместо њих је био установљен порез на фонд зарада,620 

као нови облик јавног прихода у фискалном систему Републике Србије.  

Поред ових промена, јунском реформом из 2001. године, од укупно шест пореских облика чије је 

остварење било под ограничењем од стране републичког нивоа власти, четири је изгубило тај 

                                           
 
615 Видети Закон о изменама и допунама ЗЈПЈР-а, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2001. 
616 Видети Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије бр. 
27/2001. 
617 Осим пореза на имовину на земљиште који је у целости био приход јединица локалне самоуправе. Поред њега, по 
основу старих, тј. «пререформских решења», од пореских облика који су дељени, односно уступљени од стране 
Републике, локалним властима је припадао и целокупни износ средстава од следећих пореза: а) пореза на приходе од 
пољопривреде и шумарства, б) пореза на наслеђе и поклон и в) пореза на пренос апсолутних права. Видети члан 48. 
став 1. тачка 1. потачка 1, тачка 2, 3 и 4. подтачка 1. старог Законa о локалној самоуправи. 
618 Видети члан 30. став 2. Закона о порезима на имовину. 
619 Видети Закон о изменама и допунама ЗЈПЈР-а, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2001. 
620 Допринос за солидарну стамбену изградњу и накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса су 
били фискални облици, чији су елементи били унапред утврђени од стране Републике. Накнада за коришћење 
комуналних добара од општег интереса је, за разлику од доприноса, по ЗЈПЈР-у имала статус локалног јавног 
прихода. У првој фази реформе фискалног система Републике, током 2001. године, они су сједињени у трећи порески 
облик. Као што смо већ истакли, тај порески облик је био модулиран у порез на фонд зарада, који се плаћао на 
основицу коју је чинила бруто зарада и чији је фактички терет, као и код претходних облика, сносио послодавац који 
је исплаћивао дата примања запосленима. Поред тога, пореску основицу је могао чинити и опорезиви приход од 
ауторских права и права индустријске својине, опорезиви приход од самосталне делатности, као и износ 
катастарског прихода. У члану 6. Закона о порезу на фонд зарада, било је истакнуто да се овај порески облик 
уплаћује према пребивалишту запосленог, односно другог лица који остварује приход на који се наведени порез 
плаћа. Овом одредбом се није, у потпуности, била успоставила веза између носилаца пореског терета и користи коју 
су од јавне услуге или добра, која се обезбеђивала из датог намета, требали да имају - фактички носилац пореског 
оптерећења по овом основу је био послодавац запосленог. Практично, послодавац као носилац пореског оптерећења 
по овом основу је могао имати регистровано седиште на подручју јурисдикције једне, а плаћати обавезу за запослене 
раднике која је утврђена под јурисдикцијом друге јединице локалне самоуправе. Ова веза се, на нешто чвршћим 
основама, могла успоставити у случајевима када су у питању били обвезници по основу прихода од самосталних 
делатности. Јединице локалне самоуправе су имале право да, у оквиру датог распона до 3,5%, самостално утврде 
висину пореске стопе и намену коришћења средстава остварених по том основу. При томе, оне су имале обавезу да 
један део тих средстава - по стопи од 0,3 до 1%, усмере за финансирање солидарне стамбене изградње. Тиме је 
направљена веза овог пореског облика са доприносима за солидарну стамбену изградњу. Слично томе, у пракси 
многих јединица локалне самоуправе у Републици Србији, намена коришћења преосталих средстава остварених по 
основу пореза на фонд зарада била је попут намене утврђене за накнаду за коришћење комуналних добара од општег 
интереса, а то је финансирање одржавања и изградње објеката комуналне инфраструктуре, финансирање одржавања 
улица, тргова, паркова, зелених и рекреационих површина, објеката јавне расвете и сл. Имајући у виду одлике ових 
облика јавних прихода, можемо закључити да је увођењем пореза на фонд зарада извршено својеврсно преображење 
претходна два у један заједнички фискални облик. Упоредити члан 60, 61, 63. и 64. старог Закона о локалној 
самоуправи, члан 20. Закона о комуналним таксама и накнадама и чланове 2 - 6. Закона о порезу на фонд зарада. 
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статус.621 То су порез на приходе од пољопривреде и шумарства, порези на имовину, порез на 

наслеђе и поклоне и порез на пренос апсолутних права. Ова промена је имала велики значај за 

финансирање локалне самоуправе у Републици Србији. Остварење датих прихода почело је да 

зависи од фискалног капацитета и економске снаге јединице локалне самоуправе на чијој су 

територији прикупљани.622 До ове реформе, преко остварења датих пореских облика, чији су се 

приходи делили са Републиком, вршено је својеврсно финансијско изравњање између јединица 

локалних власти у смислу да је износ њиховог остварења био ограничаван, што је била последица 

одређивања укупне масе средстава којом су јединице локалне самоуправе могле да располажу у 

једној фискалној години.  

Реформа започета «јунским пакетом промена» у 2001. години, заокружена је доношењем Закона о 

локалној самоуправи у фебруару 2002. године. Поред тога што су њиме, на целовит начин, 

овухваћене већ извршене промене у систему њиховог финансирања, јединицама локалне 

самоуправе су у целости уступљени и приходи од цедуларних пореза утврђених Законом о порезу 

на доходак грађана који, до тада, нису били приходи локалних власти,623 као и пун износ накнаде 

за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева.624 Јединицама локалне самоуправе је 

уступљен и део прихода који је Република остваривала по основу накнаде за коришћење шумског 

земљишта које се даје у закуп и испашу, као и део накнаде за промену намене пољопривредног 

земљишта. Овим законом утврђено је и повећање прихода које јединице локалне самоуправе 

треба да остваре по основу учешћа у приходима од пореза на промет производа и услуга, чије 

остварење није у режиму ограничавања - општинама је, уместо дотадашњих 5%, ово учешће 

повећано на 8%.625  

Извршене су, такође, промене и у оквиру избора критеријума, као и у утврђивању висине 

средстава која су се делила из пореских облика, чије се остварење налазило у режиму 

ограничавања. Наиме, у односу на одредбе старог Закона из 1999. године, изостављени су 

одређени критеријуми који су коришћени при утврђивању обима ових облика уступљених 

                                           
621 Упоредити чланове 48. и 49. старог Закона о локалној самоуправи и чланове 3. и 4. Закона о изменама Закона о 
локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 27/2001. До увођења ПДВ-а у јануару 2005. године, у 
режиму ограничавања њиховог остварења од стране републичког нивоа власти остали су приходи од пореза на 
промет и пореза на зараде. 
622 Ова промена је више погодовала развијеним општинама и градовима. О томе више у наставку рада. Видети тачку 
«Финансијски ефекти примене новог система финансирања локалне самоуправе у Републици Србији». 
623 Њих чине следећи порески облици: порези на приходе од самосталних делатности, на приходе од непокретности, 
на приходе од давања у закуп покретних ствари, на добитке од игара на срећу, на приходе од осигурања лица и 
остале приходе у складу са законом. Као што смо већ истакли, променама Закона о локалној самоуправи из 2004. 
године, порез на добитке од игара на срећу је изгубио статус уступљеног прихода локалних власти. Видети члан 98. 
став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи. 
624 Ступањем на снагу Закона о локалној самоуправи у 2002. години, ван снаге је стављен члан 2. став 2. и 3. Уредбе 
о висини годишње накнаде за друмска возила, тракторе и прикључна возила, којим су се приходи од остваривања 
накнаде за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева делили између локалне и централне власти – уместо 
дотадашњих 44%,  јединицама локалне самоуправе је уступљен 100% износ њиховог остварења. Видети члан 128. 
став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи и члан 2. став 2. и 3. Уредбе о висини годишње накнаде за друмска 
возила, тракторе и прикључна возила, Службени гласник Републике Србије, бр. 40/93 до 8/2000. 
625 Упоредити члан 50. старог Закона о локалној самоуправи и члан 98. Закона о локалној самоуправи из 2002. 
године. 
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прихода.626 Нови су успостављени чланом 99. Закона о локалној самоуправи. У том смислу, 

утврђено је шест критеријума, и то:627  

- величина територије јединице локалне самоуправе, 

- број становника, 

- број одељења и број објеката основних и средњих школа, 

- број деце обухваћене друштвеном бригом о деци и број објеката друштвене бриге о 

деци, 

- развијеност и 

- статус животне средине. 

Овим изменама хтело се постићи да систем расподеле заједничких прихода републичке и локалне 

власти у Србији буде реалнији и једноставнији. Да би се то постигло, морало је да дође до 

промене одређених критеријума који су били коришћени у претходном периоду. Критеријум 

негативне стопе природног прираштаја се показао као неупотребљив, јер је већина јединица 

локалне самоуправе још током «пререформског» периода ушло у ту зону, те више није могао 

представљати валидан основ за њихово међусобно упоређење. Поред тога, критеријуми 

географски положај (приграничне општине, општине на брдско-планинском подручју и др.) и 

миграциона кретања су се укрштали са критеријумом развијености јединица локалне 

самоуправе, тако да је било нецелисходно да опстану као независно утврђени. На пример, 

анализа која је извршена у Министарству финансија и економије Републике Србије показала је да 

коришћење критеријума пограничности општина не одражава добро снагу њиховог фискалног 

капацитета, јер, по правилу, ове јединице локалне самоуправе немају мањи, него управо већи 

фискални капацитет у односу на остале јединице у Републици Србији. У том смислу, примена 

ових критеријума показала је да треба увести нове, који ће више одговарати смислу и циљевима 

расподеле средстава уступљених прихода. Због тога су, поред постојећих критеријума, као што 

су величина територије, број становника и развијеност јединице локалне самоуправе, уведени и 

нови критеријуми: број одељења и број објеката основних и средњих школа, број деце обухваћене 

друштвеном бригом о деци и број објеката друштвене бриге о деци и статус животне средине 

јединице локалне самоуправе. Увођење нових критеријума,628 који ће се одразити на одређење 

обима учешћа јединице локалне самоуправе у заједничким приходима са Републиком, требало је 

боље да коренспондира са реалним обимом средстава који је потребан за финансирање 

надлежности које проистичу из законом утврђених права из области друштвених делатности, 

међу којима се посебно издвајају расходи на име финансирања материјалних трошкова, 

                                           
 
626 Ови критеријуми су били наведени у члану 48. старог Закона о локалној самоуправи. Њих су чинили: 1) величина 
територије општине, 2) број становника, 4) степен развијености, 5) стопа природног прираштаја, 6) миграциона 
кретања и 7) географски положај општине (приграничне општине, општине на брдско-планинском подручју и др.).  
627 Члан 99. Закон о локалној самоуправи. 
628 Овде се превасходно мисли на број одељења и број објеката основних и средњих школа, односно број деце 
обухваћене друштвеном бригом о деци и број објеката друштвене бриге о деци. 



 181

инвестиционог одржавања, трошкова превоза ученика и наставника у основном и средњем 

образовању, финансирање расхода из области дечије и социјалне заштите. Увођењем критеријума 

статуса животне средине требало би да се узму у обзир негативни екстерни ефекти који настају 

одређеним факторима који утичу на загађење животне средине на територији јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији. Овим променама, систем расподеле је требало приближити 

решењима која су установљена у развијеним земљама тржишне демократије, као и поставкама 

одредби Европске повеље о локалној самоуправи, у смислу унапређења механизма 

хоризонталног финансијског изравњања локалних власти при имплементацији система заједнице 

прихода са централном влашћу у Републици Србији.629  

У члану 99. Закона о локалној самоуправи из 2002. године, наведено је да ће се посебним законом 

утврдити учешће јединица локалне самоуправе у деоби прихода остварених по основу пореза на 

зараде.630 Законом631 из 1999. године била је утврђена фиксна стопа учешћа јединица локалне 

самоуправе у порезу на лична примања у износу од 5%, с тим што је износ његовог остварења 

улазио у масу средстава која су потпадала под ограничење републичког нивоа власти. У Законима 

о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет за 2002. и 

2003. годину632 остао је исти механизам расподеле ових прихода.633 Због укидања пореза на 

добитке од игара на срећу и пореза на фонд зарада из система финансирања локалне самоуправе у 

Републици Србији средином 2004. године, у Закону о обиму средстава и учешћу општина, 

градова и Града Београда у порезу на зараде и порезу на промет у 2004. години634 извршено је 

                                           
 
629  Видети члан 9. тачка 5. Европске повеље о локалној самоуправи.  
630  Видети члан 99. став 1. Закона о локалној самоуправи. 
631  Видети члан 48. став 1. тачка 1. алинеја 2. старог Закона о локалној самоуправи. 
632  Видети члан 3. Закона о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 
2002. години, Службени гласник Републике Србије, бр. 15/2002 и члан 3. Закона о обиму средстава и учешћу 
општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2003. години, Службени гласник Републике Србије, бр. 
87/2002. 
633 Одређивање учешћа јединица локалне самоуправе у Републици Србији у порезу на зараде и порезу на промет 
производа и услуга одвијало се у оквиру неколико сукцесивно утврђених стадијума. На првом се, на бази 
јединствених критеријума из члана 99. Закона о локалној самоуправи, утврђивао износ средстава за сваку јединицу 
локалне самоуправе који је био потребан за уједначавање обима њихових расхода. (Подаци на основу којих су 
одређивана ова средства првобитно су били обезбеђивани преко ОР – образаца, које су јединице локалне самоуправе 
биле дужне да попуне и доставе надлежном министарству. По успостављању првих корака у реформи буџетског 
система и система евидентирања јавних прихода и расхода, ови подаци су почели да се обезбеђују преко посебних 
извештаја о реализацији буџета, као и преко коришћења евиденције, односно матетријала републичког завода за 
статистику). Пошто су утврђени апсолутни износи средстава за уједначавање, на другом стадијуму се одређивао 
износ недостајућих средстава који би требао да се оствари по основу учешћа јединица локалне самоуправе у 
остварењу пореза на промет. У том смислу, било је потребно утврдити колики износ средстава треба да се оствари по 
основу пореза на промет, када се од укупне масе која је одређена у првом стадијуму, одузме процењени износ 
средстава који ће се остварити по основу пореза на зараде. Ово се радило због тога што је стопа учешћа јединица 
локалне самоуправе у порезу на зараде била фиксна, односно унапред утврђена (као што смо већ истакли, износила 
је 5%). По одређивању датог износа, прелазило се на трећи стадијум на коме се утврђивао укупан износ средстава од 
пореза на промет који је требао да се оствари на територији јединице локалне самоуправе. На последњем стадијуму 
се утврђивала стопа учешћа јединице локалне самоуправе у порезу на промет који се остваривао на њеној 
територији. Стопа се утврђивала тако што се износ који је утврђен на другом стадијуму, стављао у релативни однос 
са износом из трећег стадијума – добијени резултат помножен са 100 је давао стопу учешћа дате јединице локалне 
самоуправе у овом пореском облику.  
634  Видети члан 3. Закона о обиму средстава и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде и 
порезу на промет у 2004. години, Службени гласник Републике Србије, бр. 33/2004. 
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«надомешћивање» прихода које су локалне власти «изгубиле» по том основу, тако што им је 

повећано учешће у остварењу пореза на зараде са дотадашњих 5%, на новоутврђених 30% 

учешћа.635 Тиме је јединицама локалне самоуправе требало компензовати «губитак» петине 

укупно расположивих средстава, јер је порез на фонд зарада био њихов јако издашан приход.636  

Промене у систему финансирања локалне самоуправе у Републици Србији извршене су и крајем 

2004. године, када су се, због увођења ПДВ-а, морали створити услови за «прелаз» на нов начин 

расподеле заједничких прихода са Републиком. Због централизоване наплате средстава ПДВ-а и 

«изласка» из режима остваривања прихода од пореза на промет по основу одређења 

процентуалног учешћа локалних власти, који би био заснован на територијалној основи, дошло је 

до увођења механизма њиховог финансирања и преко трансферних средстава из републичког 

буџета.637 Овим механизмом укинут је дотадашњи начин остваривања прихода по основу пореза 

на промет и пореза на зараде. Дошло је до укидања могућности остваривања ових средстава по 

основу режима њиховог ограничавања и одређивања годишњег обима средстава и процента 

учешћа локалних власти у њиховом остварењу. Увођење ПДВ-а је, исто тако, утицало и на 

немогућност остваривања средстава од пореза на промет који није био ограничаван, већ 

регулисан фиксном стопом учешћа јединица локалне самоуправе. Недостатак прихода по овом 

основу надомештен је доношењем закона којим је извршена расподела трансферних средстава из 

буџета Републике Србије и утврђено учешће општина, градова и града Београда у порезу на 

зараде у 2005. години. Њиме је, поред одређења «компензујућег» обима средстава који ће добити 

из републичког буџета у 2005. години,638 дошло и до промене стопе учешћа јединица локалне 

самоуправе у остварењу пореза на зараде - са 30%, на 40% учешћа.639 Имајући у виду одлике овог 

модела расподеле средстава, а у зависности од процене и одлуке централне власти, висина 

учешћа јединица локалне самоуправе по овом основу се може мењати и тим путем, у недостатку 

прихода из других извора вршити обезбеђење финансијских средстава у складу са њиховим 

реалним потребама. Датим механизмом установљене су полуге система расподеле јавних 

прихода између централног и локалног нивоа власти, којима се могу испунити захтеви за 

успостављањем њиховог вертикалног, али и хоризонталног финансијског изравњања, као и 

услови за реализацију циљева макроекономске, стабилизационе и развојне политике земље. 

Међутим, треба истаћи да доношењем Закона о локалној самоуправи у 2002. години, као и 

изменама које су извршене током 2004. године, није искоришћена прилика за прецизније 

                                           
635 Изузев повећања стопе учешће са 5% на 30% у остварењу пореза на зараде, механизам расподеле средстава под 
ограничењем је остао исти, као и у претходним годинама.  
636 О финансијским ефектима пореза на фонд зарада у систему финансирања локалне самоуправе у Републици 
Србији биће више речи у наредној тачки. 
637  О овом начину финансирања локалне самоуправе у Републици Србији биће више речи у наставку рада. 
638 Видети члан 3. Закона о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, 
градова и града Београда у порезу на зараде у 2005. години. 
639  Важно је имати у виду да сада остварење средства по том основу није лимитирано од стране републичког нивоа 
власти. Видети члан 2. Закона о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, 
градова и града Београда у порезу на зараде у 2005. години. 
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утврђивање методологије и формуле расподеле средстава, чије је остварење, до увођења ПДВ-а, 

прво потпадало под режим ограничења, а, потом, ни приликом уласка у механизам одређивања 

обима трансферних средстава који ће локалне власти добити из буџета Републике. Ово су биле 

добре прилике да се законским одредбама прецизније дефинише, односно утврди овакав начин 

расподеле прихода. Начин расподеле, у коме треба да буде уграђен механизам који општинама и 

градовима омогућује предвиђање како укупног обима њихових буџета, тако и структуре 

појединачних извора прихода. У том смислу, требало је извршити и «фиксирање» њиховог удела 

у остварењу пореза на зараде. Тиме је, као и у претходном периоду, централној власти остављен 

простор за слободније и «лабавије» утврђивање учешћа појединих јединица локалне самоуправе 

у деоби заједничких прихода са Републиком.640 

 

4.3.  Анализа финансијског учешћа појединачних облика уступљених прихода  

јединица локалне самоуправе у Републици Србији 

 

Слично као и при анализи изворних прихода, анализу финансијског учешћа појединачних облика 

у уступљеним приходима извршићемо тако што ћемо упоредити њихово остварење у две 

референтне године и то у 2000., као последњој години у којој је важио стари, и 2002., као првој 

години у којој су у потпуности заживеле поставке новог система финансирања јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији. Имајући у виду период у коме је настао овај рад, нисмо били у 

могућности да њиме обухватимо и финансијске ефекте промена које су извршене током 2004. 

године. Они ће се моћи сагледати тек у будућем временском периоду. У том смислу, као основ за 

анализу послужиће нам подаци641 из Табеле број 6: Уступљени приходи локалне самоуправе у 

Републици Србији без остварења боравишне таксе у 2000. години642 – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА 

У 2000. И 2002. ГОДИНИ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. У њој су износи остварења изражени у упоредивим 

показатељима, јер су подаци из Табеле број 5: Уступљени приходи локалне самоуправе у 

Републици Србији без остварења боравишне таксе у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА У 

2000. И 2002. ГОДИНИ –ТЕКУЋЕ ЦЕНЕ, прерачунати и исказани по сталним ценама из 2003. 

године. У овим табелама се, по посматраним годинама, може видети остварење, проценти 

                                           
640 Ова тврдња, односи се и на сâму временску динамику у доношењу «годишњег» закона којим се одређивао укупни 
обим средстава локалних власти у Србији. Период његовог ступања на снагу, често је ометао циклус доношења 
буџета јединица локалне самоуправе, јер се, у односу на ходограм њихових активности утврђеним буџетским 
календаром, каснило са коначним одређењем обима и структуре прихода којим ће располагати у наредној години. 
641 Извор података: Преглед остварења изворних и уступљених прихода локалне самоуправе у Републици Србији у 
периоду 2000-2002. године, Министарство за финансије и економију Републике Србије, 2003. 
642 Без обзира што је представљала уступљени приход локалне самоуправе у 2000. години, боравишна такса је 
изостављена из ових табела. Одлучили смо да је посматрамо кроз «призму» изворног прихода, тако да се у том делу 
рада може више видети о ефектима њеног остварења у посматраним годинама. (Видети тачку: «Анализа 
финансијског учешћа појединачних облика изворних прихода јединица локалне самоуправе у Републици Србији»). Због 
њеног скромног учешћа, то се неће посебно одразити на крајњи резултат ове анализе. О утицају промена у систему 
финансирања локалне самоуправе које су се одразиле на укупно учешће изворних и уступљених прихода у буџетима 
локалних власти у Републици Србији, биће више речи у наставку рада. 
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учешћа, као и индекс којим је извршено поређење остварења појединачних облика ове групе 

јавних прихода у 2000. и 2002. години.  
Табела бр .5                                   Уступљени приходи локалне самоуправе у Републици Србији 

без остварења боравишне таксе у 2000. години 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА У 2000. И 2002. ГОДИНИ – 

ТЕКУЋЕ ЦЕНЕ 

                                                                                                                              у хиљадама динара 

Ред.
број НАЗИВ ПРИХОДА

Остварено
у 2000. години %

Остварено
у 2002. години %

Индекс:  
2002/2000

A) Уступљени приходи ван ограничења

1
Порез на приход од 
самосталне делат. 0.00 1,911,409 4.37 0.00

2
Порез на приходе од 
непокретности 0.00 222,652 0.51 0.00

3

Порез на приходе од 
давања у закуп
покретних ствари 0.00 18,949 0.04 0.00

4
Порез на добитке од 
игара на срећу 0.00 29,871 0.07 0.00

5
Порез на приходе од 
осигурања лица 0.00 0.00 0.00

6 Порез на друге приходе 0.00 2,406,710 5.50 0.00

7

Порез на фонд зарада
(Накн. за коришћ. ком. 
добара од општег инт. - 
2000. год. + остварење из 
2002. год. у износу од 
103.914 дин.) 2,792,841 38.32 11,310,048 25.83 404.97

8

Приходи од пореза на 
промет - ван ограничења 
(5% у 2000., 8% у 2002., 
10% и 15%) 1,098,723 15.07 8,330,758 19.03 758.22

9

Накнадe за коришћење 
добара од општег 
интереса 273 0.00 110,408 0.25 40,442.49

10
Накнада за локалне 
путеве 352,449 4.84 811,463 1.85 230.24

УКУПНО (А): 4,244,286 58.23 25,152,268 57.45 592.61
 

Б) Уступљени приходи ван ограничења од 1. јуна 2001. године 

11
Порез на приход од 
пољопривреде 22,993 0.32 71,928 0.16 312.83

12 Порез на имовину 295,712 4.06 3,720,048 8.50 1,258.00

13
Порез на пренос 
апсолутних права 1,073,758 14.73 4,938,400 11.28 459.92

14
Порез на наслеђе и 
поклон 68,479 0.94 217,227 0.50 317.22

УКУПНО (Б): 1,460,942 20,05 8,947,603 20.44 612.45

В) Уступљени приходи под ограничењем

15
Део пореза на зараде - 
5% 593,967 8.15 2,274,580 5,19 382.95

16

Приходи од пореза на 
промет - под 
ограничењем 989,301 13.57 7,408,215 16.92 748.83

УКУПНО(В): 1,583,268 21.72 9,682,795 22,11 611.57

 УКУПНО (А+Б+В): 7,288,496 100.00 43,782,666 100.00 600.71  
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Табела бр. 6                                   Уступљени приходи локалне самоуправе у Републици Србији 

без остварења боравишне таксе у 2000. години 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА У 2000. И 2002. ГОДИНИ – 

СТАЛНЕ ЦЕНЕ                                   

                                                                                                                           у хиљадама динара  

Ред.
број НАЗИВ ПРИХОДА

Остварено
у 2000. години %

Остварено
у 2002. години %

Индекс:  
2002/2000

A) Уступљени приходи ван ограничења

1
Порез на приход од 
самосталне делат. 0.00 2,180,918 4.37 0.00

2
Порез на приходе од 
непокретности 0.00 254,046 0.51 0.00

3

Порез на приходе од 
давања у закуп
покретних ствари 0.00 21,621 0.04 0.00

4
Порез на добитке од 
игара на срећу 0.00 34,083 0.07 0.00

5
Порез на приходе од 
осигурања лица 0.00 0.00 0.00

6 Порез на друге приходе 0.00 2,746,056 5.50 0.00

7

Порез на фонд зарада
(Накн. за коришћ. ком. 
добара од општег инт. - 
2000. год. + остварење из 
2002. год. у износу од 
118.566 дин.) 7,175,300 38.32 12,904,764 25.83 179.85

8

Приходи од пореза на 
промет - ван ограничења 
(5% у 2000., 8% у 2002., 
10% и 15%) 2,822,813 15.07 9,505,395 19.03 336.73

9

Накнадe за коришћење 
добара од општег 
интереса 701 0.00 125,976 0.25 17,961.03

10
Накнада за локалне 
путеве 905,504 4.84 925,879 1.85 102.25

УКУПНО (А) 10,904,318 58.23 28,698,738 57.45 263.19
 

Б) Уступљени приходи ван ограничења од 1. јуна 2001. године 

11
Порез на приход од 
пољопривреде 59,073 0.32 82,070 0.16 138.93

12 Порез на имовину 759,736 4.06 4,244,575 8.50 558.69

13
Порез на пренос 
апсолутних права 2,758,673 14.73 5,634,714 11.28 204.25

14
Порез на наслеђе и 
поклон 175,935 0.94 247,856 0.50 140.88

УКУПНО (Б) 3,753,417 20,05 10,209,215 20.44 272.00

В) Уступљени приходи под ограничењем

15
Део пореза на зараде - 
5% 1,526,006 8.15 2,595,296 15,19 170.07

16

Приходи од пореза на 
промет - под 
ограничењем 2,541,688 13.57 8,452,773 16.92 332.57

УКУПНО(В) 4,067,694 21.72 11,048,069 22,11 271.61

 УКУПНО (А+Б+В): 18,725,429 100.00 49,956,022 100.00 266.78  
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Као што се из Табеле број 6643 може видети, остварење уступљених прихода у 2002. години, 

знатно је повећано у односу на 2000. годину - 2,67 пута. Имајући у виду да је овај раст забележен 

на бази реалних показатеља, као и то да је раст бруто друштвеног производа у 2001. износио 5%, 

а у 2002. години 4% може се извести закључак да је ово повећање резултат промена које су 

извршене у овом сегменту система финансирања локалних власти у Републици Србији током 

посматраног периода. 

Остварење прихода од пореза на имовину у 2002. години је за 5,6 пута било веће у односу на 

2000. Ово повећање је јако велико, те се може констатовати да је, поред губљења статуса 

уступљеног прихода под ограничењем, промена процента учешћа локалних власти у деоби 

прихода по датом основу (са 25% на 100% учешћа) изузетно утицала на толико висок пораст 

њиховог остварења. Изражено у апсолутним износима, нето ефекат овог повећања од 

3.484.839.000 динара (остварење ових прихода у 2000. години је износило 759.736.000 динара, а у 

2002. години је повећано на 4.244.575.000 динара) је за 15% већи од укупног остварења локалних 

комуналних такси у 2002. години, а видели смо да оне представљају један од најзначајнијих 

изворних прихода локалних власти у Републици Србији.644  

Слично као и код пореза на имовину, ослобађање њиховог остварења од режима ограничења, али 

и пораст стопе пореза на пренос апсолутних права са 3% на 5%, изузетно се позитивно одразило 

на повећање прихода локалних власти по овом основу. Остварење датих прихода је повећано за 2 

пута - у 2000. години је износило 2.758.673.000 динара, а у 2002. години је повећано на 

5.634.714.000 динара. Треба истаћи да порез на пренос апсолутних права представља значајан 

извор прихода локалне самоуправе у Републици Србији – у 2000. години приходи по овом основу 

су чинили 14,73%, а у 2002. години 11,28% укупне масе уступљених прихода.  

За разлику од наведених облика, без обзира на промене у режиму ограничења, остварење прихода 

од пореза на наслеђе и поклон у 2002. години, у односу на 2000. годину, порасло је у нижем 

проценту – 40,9%. Иначе, приходи по овом основу су са само 0,50%, учествовали у остварењу 

укупне масе уступљених прихода у 2002. години.  

Укупно остварење прихода од пореза на имовину, пореза на пренос апсолутних права и пореза на 

наслеђе и поклон чинило је 20,28% укупне масе уступљених прихода јединица локалне 

самоуправе у 2002. години. Упоређујући остварење пореза на имовину у статици и динамици 

                                           
 
643 Износе текућег – номиналног остварења ове групе прихода из 2000. године који су дати у Табели број 5 смо 
кориговали са коефицијентом 2,569176. У овом коефцијенту је садржано повећање раста цена на мало из: 

− 2001. у односу на 2000. годину - 88,9%, 
− 2002. у односу на 2001. годину - 19,2% и 
− 2003. у односу на 2002. годину - 14,1%.  

Износе текућег - номиналног остварења ове групе прихода из 2002. године који су дати у Табели број 5 смо 
кориговали са коефицијентом 1,141. У овом коефцијенту је садржано повећање раста цена на мало из 2003., у односу 
на 2002. годину - 14,1%. 

644 У 2002. години њихово укупно остварење је износило 3.035.961.000 динара. Видети Табелу број 4: Изворни 
приходи локалне самоуправе у Републици Србији – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ –СТАЛНЕ 
ЦЕНЕ. 
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можемо приметити једну занимљиву карактеристику. Остварење пореза на имовину у динамици 

је веће од укупног остварења пореза на имовину у статици. Остварење прихода од пореза на 

имовину у статици је на крају 2002. године износило 4.244.575.000, а пореза на имовину у 

динамици 5.882.570.000 динара – за 38,6% више. Постоји више разлога који су утицали на ову 

појаву. Први разлог је везан за начин утврђивања и администрирања њихове пореске основице.645 

У непосредном спровођењу Закона о порезима на имовину не примењују се доследно одредбе 

којим је утврђено да пореска основица мора бити изражена по тржишној вредности.646 Пореска 

управа Републике Србије не врши контролу истинитости података у пореској пријави обвезника 

по том основу. Затим, под претпоставком да су подаци у моменту пријављивања тачни, не врши 

се њихово редовно усклађивање са променама које се дешавају на тржишту некретнина и 

осцилацијом тржишних вредности истих. У том смислу, основица за убирање пореза на имовину 

у статици је нереално утврђена, односно њена вредност је потцењена и утврђена на основу 

паушално примењених критеријума и историјске тржишне вредности чија је висина 

депресирана.647 Поред тога, треба истаћи и постојање велике пореске евазије по овом основу. 

Висок, за процену тешко утврдиви, проценат становништва који има право својине или друго 

стварно право на одређену непокретност није извршио пореску пријаву исте. При томе, треба 

истаћи и то да се у пракси ретко санкционише овакав вид понашања, тако да «утајивачи» пореза 

на имовину (на непокретности) некажњено пролазе од стране надлежних државних органа, који 

су дужни да прекршајно, односно кривично «процесуирају» ово незаконито поступање. Изражено 

поставком Спајсеровог модела,648 овакве околности омогућују то да је очекивана корист од 

пореске евазије знатно већа од очекиваних губитака због кршења ове законске обавезе. У 

принципу, главни проблеми проистичу из недовољне заинтересованости централне власти да 

квалитетно реализује процес администрирања, контроле и наплате овог пореског облика. Овај 

систем је тако генерисан да у њему нису уграђене полуге којим би подручне организационе 

јединице Пореске управе биле мотивисане за боље администрирање и ефикаснију наплату 

пореских прихода, који се у целокупним износима остварења уступају јединицама локалне 

власти. Један од разлога за то управо почива у чињеници да укупно остварење ових прихода 

                                           
645 О ефектима постојећег, као и о предлогу новог модела вредновања основице пореза на имовину у Републици 
Србији више се може видети у: Беговић Б., Бисић М., Илић-Попов Г., Мијатовић Б., Поповић Д., «Реформа пореског 
система (2)», ЦЛДС, Београд, 2004, стр. 6-16. 
646  Видети члан 5. Закона о порезима на имовину. 
647 Тржишна вредност непокретности се утврђује применом основних и корективних елемената. Основни елементи 
су корисна површина и просечна тржишна цена м2 одговарајућих непокретности на територији општине. 
Корективне елементе представљају: а) локација, б) квалитет, као и в) други елементи који утичу на тржишну 
вредност непокретности. Видети члан 6. Закона о порезима на имовину.  
648 Одлуку о томе да ли ће и у којем обиму покушати са незаконитом евазијом порески обвезник доноси водећи 
рачуна о већем броју околности. У том смислу, од посебног значаја је однос између очекиване користи од пореске 
уштеде и трошка који га чека ако буде откривен и кажњен, степен његове аверзије према ризику, вероватноћа да ће 
бити откривен и сл. Између осталих, може се издвојити Спајсеров модел незаконите евазије. По њему, обвезник би 
се могао одлучити да прибегне евазији само онда ако је очекивана корист од неплаћених пореза већа од очекиваних 
губитака у виду санкција и «психичких трошкова» којима се излаже лице које крши закон. Више о томе у Поповић 
Д., op. cit., стр. 472-473. 
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припада локалном, а не централном нивоу власти, тако да је акценат њиховог рада, пре свега, 

стављен на администрирање пореских облика из којих се «пуни» буџет Републике.  

За разлику од пореза на имовину у статици, када су у питању порези на имовину у динамици, 

треба имати у виду да остваривање одређених права која се налазе у промету узрокује плаћање 

пореза по том основу. Међу њима постоји узрочно-последични однос по коме се тек по плаћању 

дате пореске обавезе ова права у потпуности могу остварити. На пример, да би се извршило 

укњижење непокретности којa је у промету, надлежном државном органу се, између осталог,  

мора донети и доказ о измиреној пореској обавези по основу пореза на пренос апсолутних права. 

При томе, без обзира на уговорeну цену, Пореска управа ће пореску основицу утврдити на основу 

актуелне тржишне цене.649 Тиме је знатно сужен простор за пореску евазију, што је резултирало 

знатно већим остварењем ове групе прихода. При овоме, треба имати у виду да се, у временској 

перспективи, јаз између остварења прихода по основу пореза на имовину у статици и пореза на 

имовину у динамици још више може продубити. Он ће, пре свега, зависити од кретања вредности 

на тржишту некретнина. Уколико је раст тржишне вредности некретнина већи, утолико је већи 

ефекат разлике у корист остварења пореза на имовину у динамици, у односу на остварење пореза 

на имовину у статици. Наше мишљење је да порези на имовину у статици представљају изузетно 

велики потенцијални извор прихода јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Сасвим је 

јасно да би се утврђивањем постојеће, до сада регистроване пореске основице пореза на имовину 

у статици на бази стварне (реалне) тржишне вредности, остварила осетно боља реализација ових 

прихода. Када би се на то додало и смањење пореске евазије, односно проширење круга пореских 

обвезника и регистроване вредности њихових права на непокретностима, ефекат би био још 

израженији. Ове промене би се у значајној мери одразиле на додатно повећање финансијске снаге 

буџета локалних власти у Републици Србији. 

Као што смо раније истакли, накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса и 

допринос за солидарну стамбену изградњу су укинути из фискалног система земље и уместо њих 

је био установљен нови порески облик - порез на фонд зарада коме је одређен статус уступљеног 

прихода локалних власти. Ради упоредивости података и успостављања везе са приходима који 

су егзистирали пре увођења пореза на фонд зарада, у рубрици која се односи на 2000. годину 

приказано је укупно остварење накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса у 

износу од 7.175.300.000 динара.650  Ако се погледају подаци у Табели број 6 може се уочити да се 

радило о јако издашном приходу. Анализирајући 2002. годину, остварење овог прихода је чинило 

97,13% укупног остварења изворних прихода јединца локалне самоуправе у Републици Србији – 

                                           
649 Видети члан 27. Закона о порезима на имовину. На овом месту, нећемо улазити у начин доласка до исте и 
квалитет параметара које Пореска управа користи да би утврдила тржишну цену непокретности која је предмет 
опорезивања. 
650 Приходи од доприноса за солидарну стамбену изградњу нису ушли у ову масу средстава, јер су се тек од јануара 
2001. године почели усмеравати ка буџетима локалних власти. Ово усмеравање је трајало свега пар месеци, јер је 
дати порески облик укинут из пореског система Републике Србије у јуну 2001. године. О томе је било више речи на 
претходним странама овога рада. 
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локалне власти су у 2002. години по основу пореза на фонд зарада оствариле 12.786.199.000 

динара (у Табели број 6 је, у износу од 12.904.764.000 динара, садржан и део остварења заосталих 

уплата по основу накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса - 118.566.000 

динара), док је укупно остварење изворних облика јавних прихода који су били предмет наше 

анализе износило 13.163.267.000 динара.651 При томе, треба истаћи да су приходи остварени од 

пореза на фонд зарада чинили четвртину укупне масе средстава коју су локалне власти оствариле 

по основу групе уступљених јавних прихода.  

По основу индекса којим је изражен раст остварења накнада за коришћење добара од општег 

интереса652 (без прихода по основу накнаде за изградњу, одржавање и коришћење локалних 

путева) у 2002. години, у односу на 2000. годину - 17,96 пута, може се закључити да је дошло до 

значајног повећања прихода по овом основу. Међутим, изражено у апсолутним износима, оно се 

није посебно одразило на повећање финансијске снаге локалних власти у Републици Србији - у 

2000. години остварено је 701.000 динара, а у 2002. - 125.976.000 динара, што је чинило свега 

0,25% укупне масе уступљених прихода за 2002. годину.653  

Када се погледа остварење накнаде за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева у 

апсолутним износима, може се уочити то да је овај фискалитет много издашнији од осталих 

облика накнада за коришћење добара од општег интереса. То показује и њено учешће у укупној 

маси уступљених прихода у 2002. години – 1,85%. Оно је за 7,4 пута веће од укупног учешћа 

осталих облика накнада за коришћење добара од општег интереса. Међутим, уочавамо слаб 

ефекат потпуног уступања овог прихода локалним властима. И поред уступања у износу од 

100%, остварење ових прихода у 2002. години је за свега 2,25% веће у односу на 2000. годину. 

Главни разлог слабог повећања прихода по овом основу, пре свега, представља неусаглашеност 

висине накнаде са растом цена на мало током посматраног периода. Ова појава још једном 

потврђује наше мишљење да Република није посебно заинтересована за квалитетно управљање 

фискалитетима од којих нема непосредне финансијске ефекте.  

У Табели број 6 се могу видети непосредни ефекти уступања прихода и по основу цедуларних 

облика пореза на доходак грађана. У 2002. години јединице локалне самоуправе су по том основу 

оствариле 5.236.724.000 динара. Овај износ чини 27,97% укупно уступљених средстава локалним 

властима у 2000. години, а 39,78% од укупног остварења изворних прихода општина и градова у 

                                           
651  Видети Табелу број 4: Изворни приходи локалне самоуправе у Републици Србији – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 
2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 
652  По основу података Министарства финансија и економије Републике Србије, приходи од ових фискалних облика 
превасходно су везани за накнаде за коришћење добара од општег интереса које се остварују на име експлоатације 
минералних сировина. У 2000. години, приходе од ове накнаде је остваривала само једна, док је у 2002. години исту 
приходовало укупно пет општина. То је један од главних разлога који је утицао на оволико велики пораст остварења 
ове групе прихода у посматраном периоду. 
653 На пример, укупно остварење ових накнада у 2002. години било је мање од остварења боравишне таксе. 
(Боравишна такса је у 2002. години остварена у износу од 142.275.000 динара - њено учешће у укупној маси 
изворних прихода износи 1,08%, по чему представља изворни приход који је од најмањег значаја за финансирање 
локалних власти у Републици Србији. Видети Табелу број 3: Изворни приходи локалне самоуправе у Републици 
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2002. години.654 У овој групи прихода, по својој издашности, издвајају се порези на приходе од 

самосталне делатности и порези на друге приходе  - њихово остварење чини 94 % прихода које су 

локалне власти оствариле по овом основу. Приходи који су уступљени по основу цедуларних 

пореза на доходак грађана чине 10,65% средстава која су јединице локалне самоуправе оствариле 

на име уступљених прихода у 2002. години. Као што се може видети, ефекти датог уступања су 

се битно одразили на побољшање финансијске снаге буџета локалних власти.  

У посматраном периоду, забележено је и значајно повећање пореза на зараде и пореза на промет 

као уступљених прихода чије се остварење налазило у режиму ограничавања од стране 

републичког нивоа власти - индекс њиховог повећања је 271,61. Оно је резултанта нешто слабијег 

повећања учешћа прихода од пореза на зараде - 70,07%, и јако значајног повећања прихода од 

пореза на промет производа и услуга - приходи од пореза на промет производа и услуга су у 2002. 

години, у односу на 2000. годину порасли за 3,33 пута. У сличној релацији је порасло и остварење 

пореза на промет производа и услуга чије остварење није било у режиму ограничења – јединице 

локалне самоуправе су у 2000. години по том основу оствариле износ од 2.822.813.000 динара, а у 

2002. години 9.505.395.000 динара (3,37 пута више средстава). Нето ефекат овог повећања655 

(6.682.582.000 динара) је, чак, за 1.445.858.000 динара (27,61%) већи од укупног остварења 

средстава по основу уступљених прихода од цедуларних пореза на доходак грађана, који су до 

ове реформе искључиво припадали централном нивоу власти (5.236.724.000 динара). На ово 

повећање је пресудно утицало «проширење» удела општина у деоби ових прихода са 

Републиком тиме што је стопа фиксног учешћа са 5% промењена на 8%. Могућност остваривања 

прихода по основу овако постављеног механизма уступања пореза на промет производа и услуга 

била је од великог значаја за локалне власти. Постојање таквог механизма могло је да их 

мотивише да доносе одлуке и врше активности којима ће подстицати економски развој на својој 

територији, пошто се њима, поред других позитивних ефеката, могло утицати и на повећање 

финансијске снаге њихових буџета. 

Порези на промет су представљали најзначајније уступљене приходе локалних власти у 

Републици Србији – део под ограничењем је чинио 16,92%, а део ван ограничења 19,03% укупне 

масе прихода који су били остварени по овом основу. Узети заједно, они су чинили 35,95% 

уступљених прихода које су јединице локалне самоуправе оствариле у 2002. години. Проценат 

овог учешћа је за 7,31% био виши у односу на 2000. годину - у 2000. години ови приходи су 

учествовали са 28,64%. На повећање остварења прихода по основу пореза на промет производа и 

услуга утицало је више фактора. У посматраном периоду, на територији Републике Србије је 

                                                                                                                                                   
Србији са остварењем боравишне таксе у 2000. години и – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. У 2002. ГОДИНИ – 
СТАЛНЕ ЦЕНЕ). 
654 Видети Табелу број 4: Изворни приходи локалне самоуправе у Републици Србији – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 
2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 
655 Ефекти ових повећања били би још израженији да су промене наступиле на самом почетку 2002. године. Наиме, 
повећање фиксне стопе учешћа општина у делу пореза на промет производа и услуга уведено је тек од марта 2002. 
године.  
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дошло до укупног реалног пораста остварења ове групе прихода. По подацима Министарства 

финансија и економије Републике Србије, укупно повећање остварења пореза на промет у 2001. 

години износило је 86,6%. Значајан утицај на повећање учешћа датих прихода у финансирању 

локалне самоуправе је остварен и преко увођења посебног механизма који је био дат у виду 

одредбе годишњег закона којим се одређивао обим учешћа општина и градова у овим порезима, 

по којој су локалне власти имале право да учествују и у делу средстава која су се остваривала 

изнад планираног обима и то у висини од 50%.656 Следећи податке Министарства финансија и 

економије Републике Србије, јединице локалне самоуправе су у 2002. години, по овом основу, 

оствариле приход од 1.635.266.000 динара.657 Овим решењем је било омогућено утицање 

локалних власти на проширење обима прихода који су се, по овом основу, остваривали у 

заједници са Републиком. Вођењем политике којом ће се подстицати економски развој, као и 

појачаним инспекцијским радом и другим активностима којима се може утицати на смањење 

обима сиве економије, пораст промета и запослености у оквиру локалне заједнице, локалне 

власти су могле утицати на повећање прихода по основу свог учешћа у остварењу порезу на 

промет производа и услуга на својој територији. Поред наведених фактора који се подједнако 

односе на остварење ове групе прихода и за општине и за градове, треба истаћи и утицај фактора 

који се односи само на финансирање градова. Наиме, градови су, у делу пореза на промет, имали 

право на посебно проширење свог учешћа које се искључиво односило на обезбеђење средстава 

за финансирање комуналне потрошње. По подацима Министарства финансија и економије 

Републике Србије, градови су у 2001. години по том основу остварили прираст средстава од 

1.347.000.000 динара, док се у 2002. години исти повећао на 2.345.000.000 динара. О како 

значајном повећању се ради, сведочи податак да су градови у 2000. години, по овом основу, 

располагали са свега 170.400.000 динара.658  

Поређењем података из Табела број 5 и 6 и решења која се налазе у Закону о локалној 

самоуправи, а по којима општине и градови могу остваривати уступљена средства и по основу 

учешћа у делу прихода од накнаде за захвате у животној средини и прихода остварених продајом 

                                           
656 Треба нагласити да је у систему финансирања локалних власти до увођења ПДВ-а, преко одредби закона којим је 
било одређивано учешће општина и градова у порезу на промет за 2002., 2003. и 2004. годину, био установљен 
механизам њихове стимулације за учествовање у процесу прикупљања што већег обима уступљених јавних прихода. 
Он био је заснован на томе да се, у случају прекорачења утврђеног годишњег обима, сва средстава која су се преко 
њега остваривала, између Републике и јединица локалне самоуправе, делила равноправно у односу 50% : 50%. Овим 
решењем, био је уграђен механизам преко кога су локалне власти могле утицати на повећање остварења прихода по 
основу пореза на промет производа и услуга који су се делили са Републиком. Ово решење је представљало значајну 
новину у систему финансирања локалне самоуправе, јер је утицало на промену схватања о начину управљања и 
организовања система прикупљања локалних јавних прихода и могућности непосреднијег утицања на што боље 
остварење приходне стране локалног, али и, једним делом, републичког буџета. Видети члан 4. Законa о обиму 
средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2002. години, члан 4. Законa о обиму 
средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2003. години и члан 4. Законa о 
обиму средстава и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде и порезу на промет у 2004. години.   
657 Износ је исказан по сталним ценама из 2003. године.  
658 Oви износи су исказани у текућим ценама. Исказано у сталним ценама из 2003. године, градови су у 2000. години 
по том основу располагали са 437.787.590 динара. То је, чак и по упоређењу са текућим остварењима прираста у 
2001. и 2002. години, 3,07, односно 5,35 пута нижи износ средстава.   
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капитала у поступку приватизације,659 може се уочити да у посматраном периоду локалне власти 

нису остваривале приходе по тим основама.660 Ово је, пре свега, била последица застоја у 

реформисању законске и подзаконске регулативе у сфери заштите животне средине, као и 

релативно спорог процеса приватизације друштвеног капитала, односно отпочињања уплата и 

трансфера средстава која се остварују по том основу, на рачуне буџета локалних власти. У 

наредном периоду, поготово по основу приватизације, могу се очекивати значајна средства 

којима ће се ојачати финансијска снага општина и градова у Републици Србији. Од њих ће 

локалне заједнице имати вишеструку корист, јер се морају дестинирати у капиталне пројекте који 

су везани за изградњу инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији се 

налази седиште субјекта приватизације.661  

На крају, занимљиво је упоредити однос уступљених прихода под ограничењем и ван ограничења 

у укупном остварењу уступљених прихода јединица локалне самоуправе у посматраном периоду. 

У 2000. години, приходи под ограничењем су чинили 41,77%, а у 2002. години 22,11% укупног 

остварења уступљених прихода.662 Значи, оно је у 2000. години за 1,89 пута било веће у односу на 

2002. Посебно је занимљиво извршити њихово упоређење са изворним приходима. У 2000. 

години остварење уступљених прихода под ограничењем је било на нивоу од 111,87%, а у 2002. 

83,93% остварења изворних прихода локалних власти у Републици Србији.663 Наведени подаци 

нам указују на опадајуће учешће ових облика уступљених прихода у укупним приходима 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Међутим, када се погледа индекс раста и 

стопа учешћа пореза на зараде и пореза на промет под ограничењем у укупној маси уступљених 

прихода које су јединице локалне самоуправе у 2002. години оствариле, видимо да је њихово 

остварење било за 2,7 пута веће у односу на 2000. годину, као и да је њихово учешће у укупној 

маси уступљених прихода повећано за 0,4%. Ово нам указује да, без обзира на горе наведене 

промене које су извршене у систему финансирања локалне самоуправе, Република, кроз 

                                           
659  Видети члан 98. став 1. тачка 8. и 9. Закона о локалној самоуправи. 
660 У том погледу постоје и одређени методолошки проблеми који су везани за евидентирање ових прихода. 
Индикативан је пример општине Косјерић, у којој је дошло до приватизације цементаре и која је по том основу 
остварила одређени износ прихода. Међутим, ова средства нису евидентирана у буџету општине, већ је то урађено 
преко посебно оформљеног општинског фонда за развој. Видети Одлуку о завршном рачуну буџета општине 
Косјерић за 2002. годину, Службени лист општине Косјерић, бр. 20/2003 и Програм радова који ће бити финансирани 
из средстава добијених продајом 70% вредности капитала фабрике цемента, Службени лист општине Косјерић, бр. 
23/2003. Имајући то у виду, можемо констатовати да је до реформе буџетског система земље у систему 
евидентирања јавних прихода постојало доста «рупа» у које су се могли «сакрити» подаци о средствима која су 
остварена по основу одређених облика јавних прихода. То ствара огромне методолошке проблеме приликом анализе 
система финансирања локалне самоуправе. Као што се може видети, Министарство финансија и економије 
Републике Србије, чији «Преглед остварења изворних и уступљених прихода локалне самоуправе у Републици Србији 
у периоду 2000-2002. године» користимо као извор података у овом раду, нема евидентиране приходе по горе 
наведеном основу.  
661  Видети члан 61. став 4. Законa о приватизацији.  
662  Упоредити подзбирове «Б» и «В» из Табеле број 6: Уступљени приходи локалне самоуправе у Републици Србији  
без остварења боравишне таксе у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ 
ЦЕНЕ.  
663 Упоредити садржај Табеле број 4: Изворни приходи локалне самоуправе у Републици Србији – ПОРЕЂЕЊЕ 
ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ и подзбирова «Б» и «В» из Табеле број 6: Уступљени 
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периодично одређивање процената у остварењу своја два најиздашнија прихода, локалним 

властима није смањивала, већ реално повећавала учешће током посматраног периода. Ово је од 

посебне важности, ако се има у виду да је превасходна улога уступљених прихода под 

ограничењем била да буду флексибилни инструмент финансијског изравњања, односно 

уједначавања обима потрошње локалних власти у Републици Србији. 

Најзад, можемо констатовати да су се промене система финансирања јединица локалне 

самоуправе у домену уређења уступљених прихода значајно одразиле на побољшање њихове 

финансијске снаге. Међу њима, по свом значају можемо издвојити следеће:664 

− уступање 100% остварења пореза на имовину у статици – 5,6 пута је повећано остварење 

прихода по овом основу, а нешто више од два пута њихово учешће у укупној маси 

уступљених прихода локалне самоуправе; 

− повећање стопе пореза на пренос апсолутних права са 3% на 5%  –  2 пута је повећано 

остварења прихода по овом основу; 

− увођење пореза на фонд зарада – 1,8 пута је повећано остварење прихода по овом основу 

у односу на приходе од накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса из 

2000. године; 

− уступање прихода по основу цедуларних пореза на доходак грађана – 10,65% средстава 

уступљених прихода локалне самоуправе у 2002. години (39,78% укупног остварења 

изворних прихода у 2002. години);665 

− повећање учешћа јединица локалне самоуправе у делу остварења пореза на промет 

производа и услуга које није потпадало под ограничење од стране републичког нивоа 

власти – 3,4 пута је повећано остварења прихода по овом основу; 

− шире уступање средстава по основу остварења пореза на зараде и пореза на промет 

производа и услуга као уступљених прихода који су били у режиму ограничења од стране 

републичког нивоа власти - индекс њиховог повећања је 271,61.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
приходи локалне самоуправе у Републици Србији без остварења боравишне таксе у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ 
ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 
664 Видети Табелу број 6: Уступљени приходи локалне самоуправе у Републици Србији без остварења боравишне 
таксе у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 
665 Видети Табелу број 4: Изворни приходи локалне самоуправе у Републици Србији – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 
2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 
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      5. Приходи од трансферних средстава 
 

 

5.1. Појам и основне одлике међубуџетских трансфера 
 

У случају да ни изворни ни уступљени приходи нису довољни да обезбеде финансирање јавних 

послова из оквира надлежности локалне самоуправе, држава мора установити и додатне изворе 

њихових прихода. Постоји више начина којим се може реализовати постављени захтев, јер 

искључиво ослањање на горе наведене изворе њиховог финансирања може изазвати одређене 

негативне ефекте у функционисању система јавних финансија земље.666 У том смислу, може се 

применити механизам међубуџетских трансфера. Примена овог начина финансирања заснована је 

на преношењу средстава из буџета једне политичко-територијалне јединице у буџет друге или 

других политичко-територијалних јединица власти. Механизам међубуџетских трансфера се 

често користи при имплементацији система расподеле по методи заједнице прихода. У 

зависности од  политичко-територијалне организације државе и могућег смера кретања средстава 

између датих нивоа власти у њој, овај систем се може установити у две варијанте и то као:667 

- заједница прихода са доприносима и  

- заједница прихода са дотацијама.  

У варијанти заједнице прихода са доприносима, сви или најзначајнији извори прихода припадају 

нижим нивоима власти у земљи. Централни ниво власти средства која су неопходна за обављање 

послова из оквира својих надлежности остварује путем трансфера од стране буџета политичко-

територијалних јединица нижег нивоа власти. У том смислу, трансфер се обавља у смеру од 

нижих ка вишем нивоу власти, па се у литератури препознаје као систем у коме се плаћање врши 

од доле ка горе.668 Овај начин финансирања се примењује у моделу чија је основна особеност јако 

изражена фискална децентрализација, јер увођење и утврђивање законског описа пореског 

чињеничног стања основних и најиздашнијих извора јавних прихода није у надлежности 

централног, већ на јединицама нижег нивоа власти земље. Финансијска неравнотежа, која може 

настати у оквиру овако постулираног система, отклања се на вишем нивоу власти. Дато решење 

имплицира постојање врло изражене децентрализације државног уређења и преноса бројних, 

значајних и финансијски захтевних надлежности на политичко-територијалне јединице нижег 

нивоа власти у држави.  

Варијанта заједнице прихода са дотацијама се примењује у условима централизације фискалних 

овлашћења и финансијског изравњања које би се вршило на нижем нивоу власти у држави. У том 

смислу, трансфер се обавља у смеру од вишег ка нижем нивоу власти, па се у литератури 

                                           
666 О њима је било више речи на претходним странама овог рада. 
667 Раичевић Б., «Особености развоја фискалног система у условима федеративног уређења Југославије», Економски 
институт, Београд, 1977, стр. 29. 
668  Ibid., стр. 29. 
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препознаје као систем у коме се плаћање врши од горе ка доле.669 Ова варијанта ствара услове за 

уравнотежење буџета политичко-територијалних јединица нижих нивоа власти и омогућава 

финансирање основних функција које произлазе из оквира њихових, Уставом и законом, 

утврђених надлежности.670 Тиме се омогућује њихова већа финансијска стабилност, али може 

довести до финансијске завистности од стране вишег(их) нивоа власти.  

Обе, горе наведене, варијанте заједнице прихода између централне и нижих нивоа власти у 

земљи имају своје предности и мане. Имајући то у виду, као и сложеност политичко-

територијалне организације дате државе и степен децентрализације власти, треба изабрати 

варијанту која ће најближе одговарати циљевима и захтевима које, у таквој констелацији 

надлежности и односа, систем њиховог финансирања треба да испуни. Нашу пажњу ћемо 

задржати на варијанти заједнице прихода са дотацијама. У овој варијанти, средства 

међубуџетских трансфера се могу преносити са општом или посебном наменом, са и без 

условљавања у односу на њихово трошење, односно финансирање одређеног(их) расхода дате 

политичко-територијалне јединице власти за коју се преносе. У том смислу, можемо разликовати 

опште и специјалне, наменске и ненаменске, неусловљене и условљене међубуџетске трансфере, 

односно дотације. Опште дотације се трансферишу за финансирање обављања редовних расхода 

који се не могу покрити из сопствених и заједничких прихода које дата политичко-територијална 

јединица власти остварује. Код ових врста трансфера, централни, односно виши нивои власти, по 

правилу, не постављају услове поводом њиховог трошења, тако да они имају исти статус као и 

остали приходи које дате јединице нижих нивоа власти на које се ова средства трансферишу 

остварују и којима слободно могу располагати. Специјалне дотације се трансферишу за 

финансирање тачно одређених намена, односно расхода који настају по том основу. Ова средства 

се, поред тога што се морају трошити наменски, могу користити и под тачно одређеним 

условима. Код специјалних дотација, онај ниво власти који трансферише средства може задржати 

право да утврђује значај, врсту и обим задовољења потребе која ће се овим путем финансирати, 

као и да врши контролу трошења тих средстава. У зависности од облика дотације, може се 

говорити и о њиховом утицању на самосталност политичко-територијалне јединице датог нивоа 

власти у финансирању расхода и задовољењу одређених јавних потреба. Самосталност при 

трошењу тих средстава је јасно изражена код безусловљених и ненаменских, за разлику од 

                                           
 
669  Раичевић Б., op. cit., стр. 29. 
670 При одређивању обима дотације требало би да постоји формула по основу које би се одређивало колико би се 
средстава, по том основу, трансферисало датим јединицама политичко-територијалне организације нижих нивоа 
власти у држави. Ова формула би се могла уредити путем закона или споразумом политичко-територијалних 
јединица које су учеснице оваквог начина расподеле средстава. Комбиновањем ових метода треба тежити 
оптималном решењу. У том смислу, законом  би требало утврдити опште оквире и критеријуме који би били полазна 
основа за закључивање споразума. Тиме би се, у оквиру објективно постављених оквира и критеријума, могле 
реализовати специфичности које произлазе из датих околности у којима се налазе одређене политичко-територијалне 
јединице власти у оквиру једне земље. Видети у Krasnisk M.R., «Fiscal Federalism», University of Toronto Press in 
cooperation with The Royall Comission on the The Economic Union and Development Prospects for Canada and Canadian 
Government Publishing Centre, Toronto, 1986, стр. 1-8. и Стојановић С., op. cit., стр. 44. 
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условљених и наменских дотација. Као што смо већ истакли, контрола употребе међубуџетских 

трансфера најмања је код општих дотација. Њихова превасходна сврха је, пре свега, да 

представљају механизам финансијског уједначавања јединица нижих нивоа власти у земљи. За 

разлику од општих, код специјалних дотација је изражен наменски карактер употребе средстава, 

као и постављање других услова у њиховом трошењу. Приликом одређивања карактера дотација 

треба «помирити» конфликт циљева који настаје око потребе за испуњењем захтева за 

достизањем што вишег нивоа самосталности у располагању и трошењу тих средстава од стране 

датих политичко-територијалних јединица власти за које се иста преносе, с једне стране, као и 

захтева за ограничавањем те слободе која de facto мора имати границу да се не би претворила у 

своју супротност, односно у олако трошење средстава, њихову неефективну и неефикасну 

употребу.671 Лоше постулираним механизмом међубуџетских трансфера може се направити 

својеврсна «рупа» у систему јавних финансија из које би «цурила» средства која би се, на другој 

страни, у оквиру неког другог сегмента јавног или приватног сектора дате земље одакле су иначе 

и «захваћена» могла на оптималнији, односно рационалнији и економичнији начин утрошити. 

Исто тако, треба пронаћи и адекватну меру контроле којом се не би ограничила слобода нижих 

нивоа власти у одлучивању приликом употребе ових средстава, а да се, при том, обезбеде и 

механизми заштите од нерационалног, неефикасног и неефективног трошења истих. У том 

смислу, да би се остварили сви горе наведени циљеви које механизам међубуџетских трансфера 

треба да испуни може се извршити комбиновање општих и специјалних, односно ненаменских и 

наменских дотација. Комбинованом употребом ових дотација, њихови међусобни негативни 

ефекти се могу супституисати позитивним, чиме би се тежило успостављању решења које би 

било што ближе оптимуму њихове примене и реализацији циљева њиховог установљења у 

систему јавних финансија одређене државе. 

Треба имати у виду да механизам међубуџетских трансфера, односно дотација може бити везан и 

за одређено ангажовање сопствених средстава датих политичко-територијалних јединица за које 

се иста односи, односно њиховом сопственом партиципацијом у пројекту или активности која се 

финансира.672 У том случају, централни ниво власти пристаје да одређени износ средстава 

преусмери ка нижим нивоима власти, на пример, јединицама локалне самоуправе, и са њима, у 

одређеном проценту, учествује у финансирању укупних расхода који су везани за пружање 

одређене врсте услуге, обезбеђења јавног добра или капиталног пројекта од локалног значаја. 

Овим се успоставља узрочно-последична корелација између даваоца и примаоца међубуџетских 

трансфера, по којој за сваку новчану јединицу која се од стране централне власти трансферише у 

циљу реализације одређеног пројекта или активности, локална власт, као услов за то, мора 

                                           
 
671 При томе, треба имати у виду и то да се многи проблеми и разлози неуравнотежености буџета, не само локалних, 
већ и централног нивоа власти, не налазе само на приходној, већ и на расходној страни, односно у достигнутом 
степену економичности, ефективности и ефикасности трошења средстава јавних прихода.  
672  Чапкова С., op. cit., стр. 404-405. 
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обезбедити одређену квоту средстава и узети активно учешће у том процесу. Ови трансфери могу 

бити отворени, у смислу да не постоји крајњи рок који је утврђен за њихову реализацију или, 

пак, затворени, тј. са прецизно утврђеним роком до кога ће се ова средства преносити.673 Код 

отворених трансфера нема утврђивања ограничења на укупан износ дотација или укупан износ 

потрошње, а квота додељених средстава ће зависити од понашања локалног нивоа власти у 

његовој реализацији. Затворени трансфери се реализују тако што се одређује укупан износ 

средстава који ће се пренети датој политичко-територијалној јединици за финансирање одређене 

намене. Коришћење затворених трансфера је тешње везано за контролу трошења и могућност 

утицаја даваоца ових средстава на њихову рационалну употребу. У том смислу, по основу 

условности, трансфере засноване на партиципацији политичко-територијалних јединица нижих 

нивоа власти ка којима се они усмеравају, можемо поделити на условљене и неусловљене.674 Код 

партиципацијом условљених дотација, давалац трансфера одређује фиксни износ средстава чија 

је употреба унапред одређена. Овај износ не мора бити пропорционалан локалним потребама, те 

се обично обрачунава према параметрима који су у вези са наменом, односно услугом или 

активношћу коју треба финансирати. Код партиципацијом неусловљених дотација, нема 

никаквих ограничења код коришћења средстава. Партиципацијом утврђене дотације, било 

условног или неусловног карактера, служе као коректив општих непартиципативних дотација, 

као и за стимулисање нижих нивоа власти у смислу да се њиховим коришћењем врши 

материјализовање одређених(ог) јавних добара или услуга. Оне служе као својеврсни извор 

средстава за покривање расхода, односно финансирање одређених конкретних активности и 

пројеката нижих нивоа власти од којих ће грађани имати непосредну, посебно уочљиву и 

изражену корист. У зависности од одређења карактера ових дотација, њиховим коришћењем се 

може обезбедити и посебан вид контроле којом ће се пратити реализација и трошење тих 

средстава, односно примена механизма осигурања да неће бити на неефективан и неефикасан 

начин утрошена. 

Имајући у виду да се међубуџетским трансферима остварује широк спектар политичких, 

економских и других циљева и да је у томе улога централног нивоа власти јако значајна, он је у 

највећем броју случајева постављен у смеру од горе на доле. У великом броју држава, систем 

трансфера је уређен тако што се средства преносе од централне ка јединицама нижих нивоа 

власти и тиме врши ублажавање економских, односно финансијских неуједначености између 

њих. Примена овог механизма финансијског изравњања заснована је на томе да централна власт, 

када има доминантну улогу у фискалном систему државе, може исправљати неуравнотежености 

које се унутар њега могу појављивати у виду различито манифестоване финансијске снаге 

политичко-територијалних јединица нижих нивоа власти у земљи. Тако, на пример, у Немачкој, 

                                           
 
673   Ibid., стр. 404. 
674   Ibid., стр. 405. 
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један од основних принципа по основу којег функционише друштвено-политички живот земље је 

саздан на поставци о омогућавању једнаких услова живота грађана који живе у њој, тако да 

механизам међубуџетских трансфера представља једну од битних полуга којом се реализује у 

пракси. У овој земљи се примењују комбиновани облици општих и специјалних дотација. 

Њихова примена је заснована како на вертикалној, тако и на хоризонталној основи. Трансфери, 

односно дотације на хоризонталној основи се дају ради спровођења политике уједначавања, а они 

на вертикалној основи, у циљу алокације, али и као супститут за недовољно остварене властите 

приходе јединица нижих нивоа власти у земљи. И у Белгији се, исто тако, врши трансфер 

средстава из буџета централне у буџете нижих нивоа власти у земљи. Најчешће критеријуме који 

се користе приликом њиховог одређења чине висина пореских прихода и расхода per capita дате 

политичко-територијалне јединице у односу на просек земље, затим демографски показатељи, 

стопа незапослености и сл. Овим средствима се, пре свега, желе остварити циљеви социјалне 

политике. У том смислу, средства се најчешће дају за финансирање образовних програма.675 

Посебно можемо издвојити пример Холандије у којој је јако изражено поштовање начела 

уједначавања финансијске снаге јединица локалне самоуправе. По њему, сваки грађанин који 

живи у држави мора имати исте услове живота и квалитет у задовољењу јавних услуга и добара, 

без обзира на ниво власти који их сервисира. Главни инструмент финансијског уједначавања 

јединица локалне самоуправе представљају међубуџетски трансфери од стране централног нивоа 

власти. Они су установљени у облику општих и специјалних дотација. Ова средства чине преко 

60% прихода буџета локалних власти у Холандији.676 Занимљиво је приметити да у њима веће 

учешће имају специјалне дотације, које чине 57% трансферних средстава. При томе, важно је 

имати у виду да ова средства имају наменски карактер. Централни ниво власти има право да 

контролише начин њихове употребе. Она се најчешће користе за финансирање расхода из 

области социјалне заштите, образовања и пружања помоћи хендикепираним лицима.677 Опште 

дотације имају главну улогу у процесу изједначавања финансијске снаге локалних власти. Оне се 

одређују на бази више критеријума, који се односе на утврђивање и упоређење како њихових 

фискалних капацитета, тако и обима расхода по глави становника из појединих области њиховог 

делокруга послова (социјална заштита, уређење градског земљишта, комунално одржавање, 

спорт и рекреација, култура и др.). Поред тога, узимају се и демографске карактеристике 

јединица локалне самоуправе, број социјално угрожених становника на њиховом подручју, 

развијеност привреде, њихове географске карактеристике и сл. На одређење обима општих 

дотација утиче и процењено остварење њихових изворних прихода. Систем финансирања 

локалних власти у Холандији се у великој мери ослања на коришћење трансферних средстава са 

                                           
 
675  Стојановић С., op. cit., стр. 56-57. 
676  Jacobs A.G.A., op. cit., стр. 11. 
677 «Financial Relationship: Central Government - Local Authorities», Ministry of Finance of the Netherlands, The Hague, 
2003, стр. 23. 
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вишег нивоа власти, с једне стране, уз примену механизма остваривања властитих прихода, с 

друге стране. Финансијска сигурност јединица локалне самоуправе обезбеђује се постојањем 

Закона о алокацији финансијских средстава и институције тзв. Општинског фонда који има дугу 

традицију у Холандији.678 Њиме су унапред утврђена правила оваквог начина финансирања 

локалних власти, као и веза са централним буџетом, чији је фонд саставни део. При томе, важи 

принцип да укупан обим Општинског фонда зависи од обима централног буџета, тј. онолико 

колико се увећава државни буџет, толико ће се извршити увећање средстава која ће се делити 

између јединица локалног нивоа власти у земљи. Поред ових, можемо поменути пример и једне 

неевропске земље. Тако се и у Аустралији, у којој је успостављен централизован фискални 

систем, средства финансијског изравњања нижих нивоа власти обезбеђују путем међубуџетских 

трансфера. У том смислу, користе се наменске дотације, односно субвенције које се дају за 

пружање услуга социјалне заштите, за здравствене услуге, образовање, интервенције у 

индустрији, урбанизму, грађевинарству, стимулисању регионалног развоја, изградњу 

саобраћајница и сл.679  

Употреба међубуџетских трансфера требало би да буде заснована на полугама помоћу којих би 

централни ниво власти могао ефикасно и правовремено да интервенише у реализацији циљева 

фискалног система државе. У том смислу, требало би извршити диференцирање јединица нижих 

нивоа власти, и кроз примену овог механизма вршити кориговање одступања која настају у 

остварењу како њихових изворних, тако и уступљених прихода, а која су, пре свега, 

проузрокована наслеђеним и неповољним објективним општедруштвеним, политичким и 

економским факторима. Финансијски снажне локалне јединице би требало препустити да се све 

више ослањају на сопствену пореску и економску снагу, а слабе, давањем финансијске подршке, 

оживљавати, јачати и на основу, пре свега, економских критеријума, чинити способнијим и 

конкурентнијим у односу на друге. На тај начин, централни ниво власти би вршио својеврсно 

економско вођење локалних заједница и стварао ефикаснији и здравији амбијент у овом сектору 

«производње» јавних добара и услуга у земљи. Међутим, треба имати у виду и то да јако 

изражено ослањање на коришћење међубуџетских трансфера у њиховом финансирању јединице 

локалне самоуправе може довести у положај финансијске, али и политичке зависности од стране 

централне власти. Ово може бити посебно изражено ако су критеријуми и формула одређивања 

обима, као и додела датих средстава установљени на правилима која омогућавају дискреционо 

одлучивање даваоца трансфера.680 У том смислу, треба опрезно прићи коришћењу наведеног 

механизма финансирања у систему јавних финансија одређене  земље.  

                                           
 
678  Jacobs A.G.A., op. cit., стр. 13. 
679  Хрустић Х., op. cit., стр. 66. 
680 Злоупотребом слободе и широког права у одлучивању по том питању, а у зависности од политичке воље, могу се 
фаворизовати или, пак, дискриминисати поједине јединице локалних власти. Овим би се изазвали бројни негативни 
ефекти у систему финансирања локалне самоуправе. Тиме би се «пољуљало» и испуњење поставки Европске повеље 
о локалној самоуправи, по којима се не сме угрозити њихово финансирање и сузити права која, по том основу, имају 
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5.2. Основне одлике финансирања локалне самоуправе у Републици Србији  

       преко трансферних средстава из буџета Републике 

 

Након увођења ПДВ-а у фискални систем Републике Србије, изменама Закона о локалној 

самоуправи681 утврђено је да се јединице локалне самоуправе могу финансирати и из 

трансферних средстава.682 Доношењем посебног годишњег закона, поред тога што се утврђује 

учешће у делу пореза на зараде који представља њихов уступљени приход, одређује се, да 

поновимо, и износ средстава који јединицама локалне самоуправе треба да припадне по основу 

трансфера из буџета Републике. Тиме је укинут механизам финансијског уједначавања путем 

режима ограничавања остварења средстава по основу учешћа у пореским облицима као што су 

порез на промет и порез на зараде.683 Овим променама дошло је и до укидања финансирања 

јединица локалне самоуправе преко обезбеђења допунских средстава.684 Овај механизам 

финансирања се покретао у ситуацији када одређене јединице локалне власти нису могле да 

остваре довољан обим средстава утврђеним годишњим законом. Наиме, учешће јединица локалне 

власти у остварењу одговарајућих јавних прихода централне власти у земљи може бити 

установљено у своје две варијанте, и то: 

а)  када је утврђивање фиксне стопе учешћа примарни циљ и мање је битно колики ће се 

укупни обим средстава по том основу остварити и 

б) када је укупни износ средстава којима би локалне власти требало да располажу    

превасходни циљ, а  стопа учешћа је само средство за његово реализовање. 

У Републици Србији је била изабрана друга варијанта. Превасходно је изабрана због тога што би 

се искључивим ослањањем на остваривање прихода само по основу учешћа по фиксним стопама 

могла изазвати неравнотежа у расподели прихода између јединица локалног нивоа власти. У 

процесу транзиције наше земље, када је јако битно остварити политичку, макроекономску, као и 

стабилност система јавних финансија, било је потребно омогућити имплементацију механизма 

путем кога би се негативни ефекти модела финансијског изравњања морали свести на најмању 

могућу меру. Њиме се требала избећи или, пак, ублажити појава како политичке, тако и 

економске нестабилности и неравноправности у положају, статусу и финансирању јединица 

локалне самоуправе Републике Србије. Механизам обезбеђења средстава путем допунског 

финансирања, представљао је корективни фактор овог модела. Уређење система финансирања 

локалне самоуправе у Републици Србији у домену примене механизма уступљених и допунских 

                                                                                                                                                   
у оквиру вршења својих овлашћења и надлежности. Видети члан 9. тачка 2, 5. и 6. Европске повеље о локалној 
самоуправи 
681 Видети Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 
135/2004. О томе је било више речи на претходним странама овога рада. 
682  Видети члан 5, 77. став 2. и члан 99. Закона о локалној самоуправи. 
683  О томе је било више речи на претходним странама овога рада, када смо говорили о одликама уступљених прихода 
којим се финансирају јединице локалне самоуправе у Републици Србији. 
684  Видети члан 5, 77, 99. и члан 100. Закона о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 9/2002. 
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прихода, било је засновано на постојању њихове јаке комплементарне везе. У случају 

недостизања одређеног обима прихода утврђеним годишњим законом, републички ниво власти 

им је обезбеђивао и преносио допунски износ средстава, који је био сразмеран висини остварених 

прихода буџета Републике Србије у текућој фискалној години.685 Установљење оваквог начина 

финансирања требало је да представља гарант финансијске сигурности слабије развијених, 

односно неразвијених јединица локалне самоуправе у процесу обављања њихових основних 

задатака, односно надлежности и функција утврђених уставно-правним уређењем земље.686 Овим 

решењем је у систему финансирања локалне самоуправе у Републици Србији и тада био уграђен 

својеврсни механизам међубуџетских трансфера између централног и локалног нивоа власти. 

Овај механизам је, пре свега, био установљен ради испуњења захтева за достизањем, што ближег, 

хоризонталног финансијског изравњања између јединица локалне власти у Републици. Међутим, 

треба имати у виду да је годишњи закон којим се утврђивао обим средстава и учешће јединица 

локалних самоуправа у порезу на зараде и порезу на промет представљао главни механизам којим 

се обезбеђивало испуњење овог захтева. Допунски приходи локалних власти су представљали 

помоћно средство у реализацији тог циља. Овако уређен механизам финансијске заштите 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији је у складу са чланом 9. тачка 5. Европске 

повеље о локалној самоуправи у коме је наведено:687 «Потреба заштите финансијски слабијих 

локалних власти налаже успостављање одговарајућих поступака или мера финансијског 

уједначавања, са циљем исправљања последица неједнаке диструбуције извора финансирања, 

односно оптерећења локалних власти.» 

Према подацима Министарства за финансије и економију Републике Србије учешће допунских у 

укупним приходима буџета локалних власти било је веома скромно. У периоду од 1995. до 1999. 

године, учешће јединица локалне самоуправе по том основу није прелазило 2,5%.688 У периоду од 

1999. до 2002. године, ово учешће, чак, показује и тенденцију пада. У 2003. години, допунски 

приходи су чинили 1,2% укупног износа средстава којима су локалне власти располагале у тој 

години.689 Као што се може видети, ова средства нису представљала посебно значајан извор 

финансирања јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Низак проценат учешћа 

                                           
685  Видети члан 100. Закона о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 9/2002. 
686 Треба имати у виду да је у делу ЗЈПЈР-а, који је посвећен уређењу питања пасивног финансијског изравњања 
између датих нивоа власти у Србији, поред осталог, наведено да Република, из свог буџета, обезбеђује допунско 
финансирање општина које својим приходима не могу да покрију јавне расходе утврђене законом. Видети члан 18. 
став 1. тачка 5. ЗЈПЈР-a. 
687  Видети члан 9. тачка 5. Европске повеље о локалној самоуправи. 
688 Према подацима Министарства за финансије и економију Републике Србије, у периоду између 1995. и 1999. 
године, учешће допунских прихода у буџетима локалних власти се кретало између 1% и 2,5%. 
689 У Закону о буџету Републике Србије за 2003. годину, опредељено је 818.700.000 динара на име допунског 
финансирања локалне самоуправе. Ако се овај износ стави у однос са, по Општем билансу јавних прихода и јавних 
расхода Републике Србије, утврђеним укупним обимом средствима којима су буџети општина и градова могли 
располагати у 2003. години, а који износи 67.421.600.000 динара, онда се долази до свега 1,21% њиховог учешћа у 
финансирању локалне самоуправе у Републици Србији. Видети Закон о буџету Републике Србије за 2003. годину, 
Службени гласник Републике Србије, бр. 86/2002 и Општи биланс јавних прихода и јавних расхода Републике 
Србије за 2003. годину, Службени гласник Републике Србије, бр. 91/2002. 
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допунских средстава у финансирању локалне самоуправе указује на то да овај механизам није 

био коришћен у великој мери током посматраног периода.  

ЗЈПЈР-ом, а посебно Законом о локалној самоуправи нису били посебно утврђени критеријуми 

који би се користили за доделу допунских средстава. Међутим, тумачењем одредби, као и самог 

духа Закона о локалној самоуправи, критеријуми који су изнети у његовом члану 99.690 били су 

прихваћени као основа за њихово утврђивање. Превасходни циљ ових критеријума био је да се 

преко њих одреди укупан обим средстава којим ће се уједначавати финансијска снага буџета 

локалних власти. Увођењем ПДВ-а, систем финансирања локалних власти се у том делу битно 

променио. Уместо остваривања средстава путем уступљених прихода који су били у режиму 

ограничавања и подржавајућег финансирања преко допунских средстава, уведено је коришћење 

међубуџетских трансфера од стране републичког нивоа власти. Једну од карактеристика овако 

постављеног механизма чини да они, баш као и остваривање уступљених прихода, имају облик 

општих, ненаменских и неусловљених средстава. Републички ниво власти их преноси без 

одређивања намене и условљавања приликом њиховог коришћења. Моделовање механизма без 

условљавања је у складу са чланом 9. тачка 7. Европске повеље о локалној самоуправи. У тачки 7. 

овог члана је наведено:691 «Колико год је то  могуће, средства која се преносе локалним 

властима неће имати карактер наменских средстава. Доделом тих средстава не може се 

угрозити дискреционо право локалних власти да воде политику у оквиру својих овлашћења.»  

Од јануара 2005. године, расподела трансферних средстава из буџета Републике представља нови 

вид финансијског изједначавања јединица локалне самоуправе у Србији. Ова средства се 

јединицама локалне самоуправе преносе месечно у висини од једне дванаестине обима који је 

утврђен годишњим законом и њихов износ зависи од динамике извршења  републичког буџета.692 

Наиме, ако се у току године примања буџета Републике смање, сразмерно ће се смањити и износ 

трансферних средстава. Њиховом употребом треба да се «коригује» немогућност остваривања 

прихода по основу учешћа у порезу на промет,693 као и механизам по коме је остварење 

појединачних облика прихода из којих се финансирају јединице локалне самоуправе почело 

искључиво да зависи од њиховог економског, односно фискалног капацитета. Одређењем обима 

и расподелом међубуџетских трансфера треба да се изврши «надомешћење» средстава до 

процењеног износа који им је потребан за финансирање њихових основних, Уставом и законом, 

утврђених надлежности и функција. Поред тога, што на одређење трансфера утиче висина 

«компензационог» дела намењеног за покриће недостајућих средстава из дела уступљених 

                                           
690  О њима је било више речи не претходним странама овог рада. 
691  Видети члан 9. тачка 7. Европске повеље о локалној самоуправи. 
692 Видети члан 4. Закона о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, 
градова и града Београда у порезу на зараде у 2005. години. 
693  Приходи од фиксног учешћа јединица локалне самоуправе у порезу на промет чинили су 19,03%, а део који је био 
у режиму ограничавања 16,92% укупно уступљених средстава у 2002. години. Видети Табелу број 6: Уступљени 
приходи локалне самоуправе у Републици Србији без остварења боравишне таксе у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ 
ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ.  
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прихода због измене пореских прописа,694 приликом утврђивања укупног износа трансферних 

средстава користе се и посебни, законом установљени критеријуми. Међутим, ти критеријуми су 

остали исти, као у претходно установљеном механизму финансијског изједначавања.695 Изменама 

Закона о локалној самоуправи крајем 2004. године није искоришћена прилика за утврђивање 

формуле расподеле која би више одговарала овако утврђеној функцији међубуџетских трансфера 

између датих нивоа власти у земљи.696 Овим променама, заправо, није дошло до измене сâмог 

метода за утврђивање уједначавајућег обима средстава јединица локалне самоуправе. Примера 

ради, могло се кренути ка моделу који је установљен у Словенији.697 По њему, укупан обим 

расхода јединица локалне самоуправе утврђује се уз помоћ математичке формуле. Њеном 

употребом израчунава се потребан износ средстава којим треба да се обезбеди несметано 

финансирање њихових основних јавноправних послова и надлежности. Важан параметар овог 

модела представља утврђивање нормираног обима средстава расхода по глави становника. Он се, 

за сваку фискалну годину посебно, одређује од стране централног нивоа власти. Овај обим 

средстава утврђује Народна скупштина Словеније и он представља независну варијаблу у 

формули.698 До појединачног износа потребног обима расхода за јединице локалних власти се 

долази тако што се нормирани трошкови по глави становника коригују одређеним параметрима 

израженим у виду одговарајућег коефицијента,699 који одражава однос површине општине, 

дужине локалних путева на њеном подручју, број становника млађих од 15 и старијих од 65 

година у датој општини са просечним величинама у Републици.700 Затим се добијени износ 

множи са укупним бројем становника у општини. Формула је утврђена на следећи начин:701 

ВПОР = (0,70 + 0,05 х ДП + 0,05 х П + 0,16 х МС + 0,04 х СС) х НР х УБЛО 

                                           
694 Као што смо већ истакли, део «изгубљених» прихода надомешћен је и проширењем учешћа јединица локалне 
самоуправе у остварењу пореза на зараде – уместо 30%, оно сада износи 40%. Видети члан 2. Закона о расподели 
трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде у 
2005. години. 
695 Видети члан 6. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 135/2004 и члан 99. Закона о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 9/2002. О 
њима је било више речи не претходним странама овог рада. 
696  У члану 101. Закона о локалној самоуправи стоји да ће министар надлежан за послове финансија прописати начин 
и методологију утврђивања обима трансферних средстава, као и рокове и начин достављања тих података. То није 
урађено током периода у коме је настао овај рад. 
697  Видети у Оплотник Ж. и Брезовник Б., op. cit., стр. 126-129.  
698  Ibid., стр. 128.  
699 Стартно учешће јединице локалне самоуправе у нормираном обиму расхода је утврђено у висини од 70%. Видети 
у  Ibid., стр. 128.  
700 Ови параметри имају различит утицај на утврђивање датог коефицијента. Највећи утицај има параметар који је 
везан за одређење удела становништва млађег од 15 година у целокупном становништву општине. (У наставку текста 
видети формулу којом се утврђује крајња висина потребног обима расхода за општину).  
701 Значење скраћеница: ВПОР – висина потребног обима расхода општине; ДП - количник дужине локалних путева 
по глави становника у општини и у Словенији; П - количник површине општине по глави становника и површине 
Словеније по глави становника; МС - количник удела становништва млађег од 15 година у целокупном 
становништву општине и просека ових удела у Словенији на дан 1. јануара године у којој се одређује износ 
одговарајућих расхода за наредну годину; СС - количник удела становништва старијег од 65 година у целокупном 
становништву општине и просека ових удела у Словенији на дан 1. јануара године у којој се одређује износ 
одговарајућих расхода за наредну годину; НР – нормирани расходи по главни становника како их је дефинисала 
Народна скупштина Словеније; УБЛО -  укупан број лица која имају стално боравиште у општини на дан 1. јануара 
године у којој се одређује износ одговарајућих расхода за наредну годину. Преузето из: Ibid., стр. 128.  
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Јединица локалне самоуправе, која не може да покрије израчунати износ потребног обима 

расхода преко својих изворних и уступљених прихода, може очекивати додатна финансијска 

средства од стране централног нивоа власти. Финансијско изједначавање јединица локалне 

самоуправе у Словенији је установљено на «покривању» разлике између износа утврђеног 

горњом формулом и износа средстава који су стварно наплатили на име датих извора прихода.702 

Поред примера из Словеније и коришћења сведене формуле за израчунавање обима трансферних 

средстава, занимљиво је поменути и начин на који се одређују трансфери у Мађарској.703 

Одређење ових трансфера, односно «нормативних доприноса» је засновано на коришћењу 

формуле која има више од 20 нормативних елемената.704 Сваки од тих елемената се састоји од 

једног или више показатеља и цене коштања по јединици. Они се утврђују преко следеће 

релације: 705 

потреба  =  мерни показатељ х плаћање по јединици. 

Већина показатеља се заснива на карактеристикама локалне заједнице или мерама којима је 

изражено оптерећење општинских институција у вршењу њихових одређених активности (број 

деце у школама, број старих људи у прихватилиштима и сл.). На пример, за утврђивање дела 

трансфера који се односи само на област образовања, формулом је потребно обухватити:706 

1. параметре који ће утицати на утврђивање основних доприноса за разне фазе образовања и 

наставе, као и за остале услуге образовања у државним образовним институцијама 

(основно уметничко образовање и пружање услуга смештаја ученика/студената), и 

2. параметре за утврђивање допунских нормативних доприноса: за допунске услуге 

образовања у државним институцијама (дневни боравак за децу, допунска настава и др.) и 

за обезбеђење потреба за специфичним условима државног образовања (образовање и 

обука у малим општинама, услуге за оне који путују на посао из других општина и сл). 

За разлику од словеначког, систем одређивања обима трансфера у Мађарској је пренормиран и 

компликован. Да би се дошло до укупног обима трансферних средстава за конкретну општину, 

потребно је урадити преко сто посебних прорачуна.707  

Из ових примера, можемо видети различите приступе који се могу применити приликом  

утврђивања формуле за одређивање трансферних средстава. Поред њиховог првенственог циља, а 

то је обезбеђење финансијског уједначавања јединица локалног нивоа власти, њена примена би 

требало да омогући и реализацију ширих циљева овог института. Применом овог механизма 

расподеле треба да се створе услови да републички ниво власти може водити политику 

                                           
702 Теоретски, општине када не би ни један динар оствариле по основу прихода из којих имају право да се 
финансирају, сва своја средства би добила из републичког буџета. Ibid., стр. 127.  
703  Видети у Салај А., op. cit., стр. 96-98.  
704  Ibid., стр. 96.  
705  Преузето из: Ibid., стр. 96.  
706  Ibid., стр. 96-97.  
707  Ibid., стр. 96. 
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економске подршке одређеним локалним заједницама које се налазе на ниском нивоу 

развијености. 

Обзиром да је коришћење механизма финансирања локалне самоуправе у Републици Србији 

преко међубуџетских трансфера отпочето у периоду непосредног завршетка овог рада, нисмо 

били у могућности да изведемо поуздане закључке у вези са њиховом реализацијом у пракси. 

Међутим, имајући у виду одлике позитивно-правног решења које је дато у Закону о локалној 

самоуправи, јасно је да постоји «маневарски простор» за његово унапређење и боље коришћење 

као инструмента којим ће се обезбеђивати финансијска стабилност и праведније уједначавање 

финансијске снаге јединица локалне самоуправе, али и стварати услови за развијање одређених 

локалних заједница на подручју Републике Србије.   

 

 

           6.   Финансијски ефекти примене новог система финансирања  

                                 локалне самоуправе у Републици Србији 
 

У овом делу рада изнећемо финансијске ефекте примене новог система финансирања локалне 

самоуправе у Републици Србији. До њих ћемо доћи поређењем остварења њихових укупних 

прихода, као и анализом структуре финансијског учешћа посматраних категорија изворних и 

уступљених прихода у маси средстава којима су јединице локалне власти располагале пре и 

после реформе система њиховог финансирања. Због занемарљивог учешћа, у анализи је 

апстраховано остварење допунских средстава као посебних извора прихода јединица локалне 

самоуправе у Републици који су били установљени Законом о локалној самоуправи из 2002. 

године. У принципу, подаци које ћемо користити су структурирани у складу са законским 

одредбама којима је утврђен статус јавних прихода из којих се финансира локална власт у 

Републици Србији. Међутим, у зависности од циља који се анализом жели постићи, у њеним 

појединим сегментима они ће бити и на другачији начин приказани.708 

Подаци709 у Табелама број 7 и 8 су, у начелу, приказани тако што одговарају законским 

решењима, с тим што су накнада за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева710 и  

накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса, као «пандан» пореза на фонд 

                                           
708 Финансијски ефекти њихових остварења ће бити посматрани у две године: у 2000., као последњој години у којој је 
важио стари и 2002., као првој години у којој су у потпуности примењене поставке новог система финансирања. 
Имајући у виду период у коме је настао овај рад, нисмо били у могућности да анализом обухватимо и финансијске 
ефекте промена које су извршене током 2004. године. Они ће се моћи сагледати тек у будућем временском периоду. 
709 Извор података: Преглед остварења изворних и уступљених прихода локалне самоуправе у Републици Србији у 
периоду 2000-2002. године, Министарство за финансије и економију Републике Србије, 2003. 
710 Као што смо видели, поставке «изворности» овог прихода током пререформског периода биле су битно угрожене. 
Локалне власти нису имале слободу да утичу на елементе којима је нормативно била уређена ова накнада. У том 
смислу, општине нису имале могућност за вођење самосталне политике увођења и одређивања висине фискалног 
оптерећења по том основу. Утврђивањем накнаде за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева и улица као 
уступљеног прихода јединица локалне самоуправе, законодавац је «признао» њен прави карактер.   
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зарада у «пререформском» периоду, приказани у групи уступљених прихода. У Табели број 7: 

Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији са накнадом за путеве и накнадом за 

коришћење комуналних добара од општег интереса као уступљеним приходима у 2000. години – 

ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – ТЕКУЋЕ ЦЕНЕ, може се видети 

остварење изворних и уступљених прихода које је изражено у номиналним износима. Ови подаци 

су нам послужили као основ за утврђивање садржаја Табеле број 8: Укупни приходи локалне 

самоуправе у Републици Србији са накнадом за путеве и накнадом за коришћење комуналних 

добара од општег интереса као уступљеним приходима у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ 

ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. У њој су износи остварења изражени 

у упоредивим показатељима - подаци из Табеле број 7 су прерачунати и исказани по сталним 

ценама из 2003. године.711 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
711 Износе текућег – номиналног остварења прихода из 2000. и 2002. године који су дати у Табели број 7 кориговали 
смо са одговарајућим коефицијентима - 2,569176 за остварење прихода у 2000. години и 1,141 за 2002. годину. 
Видети фусноте које прате Табеле број 3. и 6. 
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Табела бр. 7                                        Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији 

                                са накнадом за путеве и накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса  

                                                                                   као уступљеним приходима у 2000. години 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

ТЕКУЋЕ ЦЕНЕ 

 

                                                                                                                                       у хиљадама динара 

Ред.
број

НАЗИВ 
ПРИХОДА

Остварено
у 

2000. години %

Остварено
у 

2002.години %

Индекс:  
2002/
2000

1

Изворни приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији са 
остварењем 

"београдске таксе" у 
2000. години. 4,905,400 40.12 11,536,606 20.85 235.18

- Изворни приходи без 
"београдске таксе" 2,721,193 22.26 11,536,606 20.85 423.95

 - "Београдска такса" 2,184,207 17.87

2

Уступљени приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 7,319,973 59.88 43,782,666 79.15 598.13

- Уступљени приходи 
~ван ограничења ~ 5,736,705 46.92 34,099,871 61.64 594.42

- Уступљени приходи
 ~под ограничењем~ 1,583,268 12.95 9,682,795 17.50 611.57

3  УКУПНО (1+2): 12,225,373 100.00 55,319,272 100.00 452.50  
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Табела бр. 8                                       Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији 

                                са накнадом за путеве и накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса  

                                                                                   као уступљеним приходима у 2000. години 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

СТАЛНЕ ЦЕНЕ 

 

                                                                                                                                        у хиљадама динара 

Ред.
број

НАЗИВ 
ПРИХОДА

Остварено
у 

2000. години %

Остварено
у 

2002.години %

Индекс:  
2002/
2000

1

Изворни приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији са 
остварењем 

"београдске таксе" у 
2000. години. 12,602,836 40.12 13,163,267 20.85 104.45

- Изворни приходи без 
"београдске таксе" 6,991,224 22.26 13,163,267 20.85 188.28

 - "Београдска такса" 5,611,612 17.87

2

Уступљени приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 18,806,299 59.88 49,956,022 79.15 265.63

- Уступљени приходи 
~ван ограничења~ 14,738,605 46.92 38,907,953 61.64 263.99

- Уступљени приходи 
 ~под ограничењем~ 4,067,694 12.95 11,048,069 17.50 271.61

3  УКУПНО (1+2): 31,409,135 100.00 63,119,289 100.00 200.96  
 

Из наведених табела можемо извести следеће закључке о финансијским ефектима примене новог 

система финансирања локалне самоуправе у Републици Србији. 

Прво, направљен је очигледан помак у јачању финансијске снаге локалне власти у реформском, у 

односу на пререформски период – повећање је двоструко, и то са 31.409.135.000 динара којим су 

располагале у 2000. години, оне су у 2002. години оствариле приход у висини од 63.119.289.000 

динара. Имајући у виду да је овај раст забележен на бази реалних показатеља који су изражени по 

сталним ценама из 2003. године (показатељи ослобођени инфлације), као и да је раст бруто 

друштвеног производа у 2001. години износио 5%, а у 2002. - 4%, може се извести закључак да је 

ово повећање резултат свесне намере да се изврши реформа и примене нова решења у систему 

којим је уређено финансирање локалних власти у Републици Србији.  
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Друго, овим променама није извршено реструктурирање приходне стране буџета локалних власти 

у правцу повећања учешћа изворних прихода у укупној маси средстава којом су јединице локалне 

самоуправе располагале у посматраном периоду. Када погледамо укупно остварење изворних 

прихода (са «београдском таксом») и њихово учешће у укупним приходима, можемо видети да је 

оно у 2002. години знатно опало у односу на 2000. –  са 40,12% на 20,85% учешћа. Овај ефекат је, 

пре свега, одраз промене у систему финансирања Града Београда, јер је «београдска такса» била 

«ексклузивни» приход његовог буџета. Значај овог извора прихода може се сагледати из њеног 

упоређења са укупним остварењем по основу преосталих облика изворних јавних прихода – 

приходи од «београдске таксе» чинили су 80,27% остварења ових извора прихода (5.611.612.000 

динара у односу на 6.991.224.000 динара). Међутим, апстраховањем остварења прихода од 

«београдске таксе» може се добити релација која одражава проценат учешћа изворних у укупним 

приходима која важи за јединице локалне самоуправе ван подручја Града Београда. Анализом 

односа изворних прихода без «београдске таксе» и укупног остварења прихода које су локалне 

власти оствариле у посматраном периоду, може се уочити да њихово остварење није тако 

драматично опало – са 22,26% у 2000. години, на 20,85% учешћа у 2002. Овај пад био би 

уочљивији кад би од укупне масе остварења изузели приходе од «београдске таксе». У том 

случају, када ставимо у однос остварење изворних прихода са укупним остварењем прихода 

локалних власти без «београдске таксе», налазимо да је проценат учешћа изворних у укупним 

приходима опао са 27,10% у 2000. години, на 20,85% у 2002 години.712 До истог закључка 

долазимо и када извршимо упоређење посматране групе прихода у укупном остварењу буџета 

одабраног узорка општина којег смо користили у анализи учешћа појединачних облика изворних 

прихода. У овом узорку општина, налазимо приближан проценат пада овог учешћа, као и у 

кумулативном пресеку на нивоу Србије - са 28,44% у 2000. години, на 20,38% у 2002 години.713  

                                           
712 Видети Табелу бр. 9: Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији са накнадом за путеве и накнадом 
за коришћење комуналних добара од општег интереса као уступљеним приходима у 2000. години без «београдске 
таксе» као «ексклузивно»г прихода буџета Града Београда – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ 
– СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 
713 Једино одступање налазимо у општини Сомбор. (Видети Табелу бр. 10: Укупни приходи одабраног узорка 
општина са накнадом за путеве и накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса            
као уступљеним приходима у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ 
ЦЕНЕ). У овој општини бележимо пораст учешћа – са 13,28% у 2000. години, на 23,44% у 2002. Постоје два разлога 
за то. Прво, Сомбор је у 2000. години имао несразмерно мали проценат учешћа изворних прихода (најмањи у узорку 
– мањи и од Куршумлије и Бујановца). Од укупно расположивих облика изворних прихода које су могли да уведу у 
2000. години, поред оригинарних, у буџету смо затекли само остварење прихода од локалних комуналних такси. С 
друге стране, у 2002. години бележимо «укључивање» преосталих облика изворних прихода (накнаде за уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта, општинске административне таксе, накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине, приходе од донација), али и значајно остварење прихода од продаје и закупа (чинили су 5,2% буџета те 
године). Из посматраног узорка општина, уочавамо и нижи пад учешћа изворних прихода у 2002., у односу на 2000. 
годину у општини Вршац и Куршумлија, а драстичан пад у Јагодини и Параћину. Разлог за пад овог учешћа у 
Јагодини лежи у томе што је ова општина у 2000. години забележила 24.508.163 динара (26,39% буџета за ту годину) 
на име продаје имовине у државној својини – уколико би апстраховали остварење овог прихода за ту годину, дошли 
би до дијаметрално супротног закључка (онда би учешће изворних прихода у 2000. години износило 17,30%). У 
Параћину, разлог оваквог одступања је методолошке природе. Наиме, у буџету ове општине за 2000. годину није 
извршено специфицирање прихода на име накнада. Све заједно, исказане су као приход Дирекције за изградњу 
општине. На жалост, нисмо били у могућности да од њиховог укупног остварења изузмемо накнаду за коришћење 
комуналних добара од општег интереса. Тиме је проценат учешћа изворних прихода ове општине за ту годину 
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Табела бр. 9                                              Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији 

                                       са накнадом за путеве и накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса  

                                                                                   као уступљеним приходима у 2000. години 

без «београдске таксе» као «ексклузивно»г прихода буџета  Града Београда 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

СТАЛНЕ ЦЕНЕ 

 

                                                                                                                                              у хиљадама динара 

Ред.
број

НАЗИВ 
ПРИХОДА

Остварено
у 

2000. години %

Остварено
у 

2002.години %

Индекс:  
2002/
2000

1

Изворни приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 
без остварења 

"београдске таксе" у 
2000. години. 6,991,224 27.10 13,163,267 20.85 188.28

- Изворни приходи без 
"београдске таксе" 6,991,224 27.10 13,163,267 20.85 188.28

2

Уступљени приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 18,806,299 72.90 49,956,022 79.15 265.63

- Уступљени приходи 
~ван ограничења~ 14,738,605 57.13 38,907,953 61.64 263.99

- Уступљени приходи 
~под ограничењем~ 4,067,694 15.77 11,048,069 17.50 271.61

3  УКУПНО (1+2): 25,797,523 100.00 63,119,289 100.00 244.67  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                   
увећан остварењем овог облика прихода. Видети: члан 5. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Сомбор за 
2000. годину; члан 5. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Јагодина за 2000. годину; члан 5. Одлуке о 
завршном рачуну буџета општине Параћин за 2000. годину. 
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     Табела бр. 10                                           Укупни приходи одабраног узорка општина      

                                     са накнадом за путеве и накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса  

                                                                         као уступљеним приходима у 2000. години 

                                                           – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

СТАЛНЕ ЦЕНЕ 

                                                                                                                                у хиљадама динара 

Ред.
број

НАЗИВ 
ПРИХОДА

Остварено
у 

2000. години %

Остварено
у 

2002.години %

Индекс:  
2002/
2000

1

Изворни приходи 
посматраних 

јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 666,989 28.44 950,276 20.38 142.47

Сомбор 42,769 13.28 144,529 23.44 337.93
Инђија 37,361 28.33 56,686 17.16 151.73
Вршац 50,238 17.69 73,737 16.83 146.78
Шабац 88,655 25.56 108,924 15.47 122.86
Ваљево 140,706 37.42 152,601 25.65 108.45
С.Паланка 24,564 18.72 26,884 10.98 109.45
Јагодина 104,237 43.69 126,794 27.09 121.64
Параћин 124,908 62.23 207,656 31.97 166.25
Куршумлија 12,633 14.72 16,969 13.99 134.32
Бујановац 40,919 17.92 35,496 7.15 86.75

2

Уступљени приходи 
посматраних 

јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 1,678,494 71.56 3,713,623 79.62 221.25

Сомбор 279,339 86.72 472,069 76.56 169.00
Инђија 94,507 71.67 273,652 82.84 289.56
Вршац 233,674 82.31 364,352 83.17 155.92
Шабац 258,233 74.44 595,159 84.53 230.47
Ваљево 235,334 62.58 442,279 74.35 187.94
С.Паланка 106,634 81.28 218,025 89.02 204.46
Јагодина 134,370 56.31 341,281 72.91 253.99
Параћин 75,811 37.77 441,826 68.03 582.80
Куршумлија 73,186 85.28 104,293 86.01 142.51
Бујановац 187,406 82.08 460,687 92.85 245.82

3

Укупни приходи 
посматраних 

јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 2,345,483 100.00 4,663,899 100.00 198.85

Сомбор 322,108 100.00 616,598 100.00 191.43
Инђија 131,868 100.00 330,338 100.00 250.51
Вршац 283,912 100.00 438,089 100.00 154.30
Шабац 346,888 100.00 704,083 100.00 202.97
Ваљево 376,040 100.00 594,880 100.00 158.20
С.Паланка 131,198 100.00 244,909 100.00 186.67
Јагодина 238,607 100.00 468,075 100.00 196.17
Параћин 200,719 100.00 649,482 100.00 323.58
Куршумлија 85,818 100.00 121,262 100.00 141.30
Бујановац 228,325 100.00 496,184 100.00 217.31

 



 212

Имајући у виду промене у систему финансирања, може се извести закључак да се у финансијском 

смислу улога изворних прихода није променила у правцу њиховог повећања, већ да је у 

посматраном периоду и опала. Учешће ових прихода у укупној маси средстава којом су јединице 

локалне самоуправе располагале у 2002. години, у односу на 2000. годину је, без обзира на  

позиционирање «београдске таксе», смањено.  

Ово смањење би још било израженије када би у остварење изворних прихода у 2000. години 

уврстили и накнаду за коришћење комуналних добара од општег интереса.714 Када погледамо 

укупно остварење изворних прихода са «београдском таксом» и накнадом за коришћење 

комуналних добара од општег интереса и њихово учешће у укупним приходима локалних власти, 

можемо закључити да је оно, у поређењу са резултатима претходне анализе, у 2002. години још 

више опало у односу на 2000. – са 62,97% на 20,85% учешћа. Индекс њиховог упоредног 

остварења је пао за једну трећину (за 33,45 индексних поена) – у 2000. години њихово остварење 

је износило 19.778.136.000 динара, а у 2002. години 13.163.267.000 динара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
714 Види Табелу број 11: Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији са накнадом за коришћење 
комуналних добара од општег интереса као њиховим изворним приходом у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ 
ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 
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Табела бр. 11:                                   Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији 

 са накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса као њиховим  изворним приходом у 2000. години 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

СТАЛНЕ ЦЕНЕ 

                                                                                                                        

                                                                                                                                              у хиљадама динара 

Ред.
број

НАЗИВ 
ПРИХОДА

Остварено
у 

2000. години %

Остварено
у 

2002.години %

Индекс:  
2002/
2000

1

Изворни приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији са 
остварењем 

"београдске таксе" у 
2000. години. 19,778,136 62.97 13,163,267 20.85 66.55

- Изворни приходи без 
"београдске таксе" 6,991,224 22.26 13,163,267 20.85 188.28

 - "Београдска такса" 5,611,612 17.87

- Накнада за 
коришћење 

комуналних добара од 
општег интереса 7,175,300 22.84

2

Уступљени приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 11,630,999 37.03 49,956,022 79.15 429.51

- Уступљени приходи 
~ван ограничења~ 7,563,305 24.08 26,003,188 41.20 343.81

- Порез на фонд 
зарада 12,904,765 20.45

- Уступљени приходи 
~под ограничењем~ 4,067,694 12.95 11,048,069 17.50 271.61

3  УКУПНО (1+2): 31,409,135 100.00 63,119,289 100.00 200.96  
 

Овај пад не би био тако драстичан кад би од укупне масе остварења изузели приходе од 

«београдске таксе», што се види у Табели број 12: Укупни приходи локалне самоуправе у 

Републици Србији без «београдске таксе» као «ексклузивног» прихода буџета Града Београда са 

накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса као њиховим изворним 

приходом у 2000. години - ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ - СТАЛНЕ 

ЦЕНЕ. 
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 Табела бр. 12:                               Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији 

без «београдске таксе» као «ексклузивног»  прихода буџета  Града Београда 

 са накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса као њиховим изворним приходом у 2000. години 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

СТАЛНЕ ЦЕНЕ 

                                                                                                                                            у хиљадама динара 

Ред.
број

НАЗИВ 
ПРИХОДА

Остварено
у 

2000. години %

Остварено
у 

2002.години %

Индекс:  
2002/
2000

1

Изворни приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 
без остварења 

"београдске таксе" у 
2000. години. 14,166,524 54.91 13,163,267 20.85 92.92

- Изворни приходи без 
"београдске таксе" 6,991,224 27.10 13,163,267 20.85 188.28

- Накнада за 
коришћење 

комуналних добара од 
општег интереса 7,175,300 27.81

2

Уступљени приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 11,630,999 45.09 49,956,022 79.15 429.51

- Уступљени приходи 
~ван ограничења~ 7,563,305 29.32 26,003,188 41.20 343.81

- Порез на фонд 
зарада 12,904,765 20.45

- Уступљени приходи 
~под ограничењем~ 4,067,694 15.77 11,048,069 17.50 271.61

3  УКУПНО (1+2): 25,797,523 100.00 63,119,289 100.00 244.67  
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Табела бр. 13:                                              Укупни приходи одабраног  узорка општина 

 са накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса као њиховим изворним приходом у 2000. години 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

 

                                                                                                                            у хиљадама динара 

Ред.
број

НАЗИВ 
ПРИХОДА

Остварено
у 

2000. години %

Остварено
у 

2002.години %

Индекс:  
2002/
2000

1

Изворни приходи 
посматраних 

јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 1,198,724 51.11 950,276 20.38 79.27

Сомбор 186,340 57.85 144,529 23.44 77.56
Инђија 66,704 50.58 56,686 17.16 84.98
Вршац 119,274 42.01 73,737 16.83 61.82
Шабац 183,488 52.90 108,924 15.47 59.36
Ваљево 216,854 57.67 152,601 25.65 70.37
С.Паланка 65,622 50.02 26,884 10.98 40.97
Јагодина 154,040 64.56 126,794 27.09 82.31
Параћин 124,908 62.23 207,656 31.97 166.25
Куршумлија 26,498 30.88 16,969 13.99 64.04
Бујановац 54,996 24.09 35,496 7.15 64.54

2

Уступљени приходи 
посматраних 

јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 1,146,759 48.89 3,713,623 79.62 323.84

Сомбор 135,768 42.15 472,069 76.56 347.70
Инђија 65,164 49.42 273,652 82.84 419.94
Вршац 164,638 57.99 364,352 83.17 221.31
Шабац 163,400 47.10 595,159 84.53 364.24
Ваљево 159,186 42.33 442,279 74.35 277.84
С.Паланка 65,576 49.98 218,025 89.02 332.48
Јагодина 84,567 35.44 341,281 72.91 403.56
Параћин 75,811 37.77 441,826 68.03 582.80
Куршумлија 59,320 69.12 104,293 86.01 175.82
Бујановац 173,329 75.91 460,687 92.85 265.79

3

Укупни приходи 
посматраних 

јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 2,345,483 100.00 4,663,899 100.00 198.85

Сомбор 322,108 100.00 616,598 100.00 191.43
Инђија 131,868 100.00 330,338 100.00 250.51
Вршац 283,912 100.00 438,089 100.00 154.30
Шабац 346,888 100.00 704,083 100.00 202.97
Ваљево 376,040 100.00 594,880 100.00 158.20
С.Паланка 131,198 100.00 244,909 100.00 186.67
Јагодина 238,607 100.00 468,075 100.00 196.17
Параћин 200,719 100.00 649,482 100.00 323.58
Куршумлија 85,818 100.00 121,262 100.00 141.30
Бујановац 228,325 100.00 496,184 100.00 217.31
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Када ставимо у однос остварење изворних прихода (са накнадом за коришћење комуналних 

добара од општег интереса) са укупним остварењем прихода локалних власти без «београдске 

таксе» налазимо да је проценат учешћа изворних у укупним приходима опао са 54,91% у 2000. 

години, на 20,85% у 2002 години. При овако структурираним подацима, и пад индекса њиховог 

упоредног остварења је нижи – за 7,08 индексних поена.715 

Слични закључци, али у другом смеру, могу се извести поводом позиционирања уступљених 

прихода. Када погледамо укупно остварење уступљених прихода и њихово учешће у укупној 

маси средстава којом су јединице локалне самоуправе располагале у посматраном периоду (са 

«београдском таксом»), можемо видети да је оно у 2002. години забележило знатан пораст у 

односу на 2000. – 79,15% у односу на 59,88% учешћа.716 Овај ефекат је, као што смо већ истакли, 

резултат промена у систему финансирања Града Београда и укидања «београдске таксе» као 

његовог «ексклузивног» прихода. У том смислу, централни ниво власти је, очигледно, преко 

повећања учешћа Града Београда у уступљеним приходима, компензовао недостатак средстава 

који је настао укидањем овог фискалног облика. Анализом односа уступљених прихода и 

укупног остварења прихода без «београдске таксе», које су локалне власти оствариле у 

посматраном периоду, може се уочити да њихово остварење није тако драматично порасло – са 

72,90% у 2000., на 79,15% учешћа у 2002. години,717 што потврђује тезу да се недостатак овог 

прихода главном граду надомештао преко датих извора прихода. Поред тога, треба приметити и 

кретање остварења подкатегорија у оквиру уступљених прихода. Ово се посебно односи на 

уступљене приходе који се налазе у режиму ван ограничавања. И у релативним, али и у 

апсолутним показатељима, приметан је пораст остварења ове групе прихода. Уступљени приходи 

ван ограничења имају доминантно учешће како у уступљеним, тако и у укупној маси прихода 

                                           
715 Нешто нижи пад учешћа бележимо када извршимо упоређење посматране групе прихода у укупном остварењу 
буџета одабраног узорка општина – оно је са 51,11% у 2000. години, пало на 20,38% у 2002 години. (Видети Табелу 
бр. 13: Укупни приходи одабраног узорка општина са накнадом за коришћење комуналних добара од општег 
интереса као њиховим изворним приходом у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 
СТАЛНЕ ЦЕНЕ). Занимљиво је сада погледати однос учешћа изворних прихода у буџету општине Сомбор 2000 
године. По овако структурираним подацима, оно је порасло за 44,57%. То нам указује на две чињенице: а) да је 
накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса била издашан извор прихода и б) колико један извор 
прихода може утицати на приходну структуру буџета једне општине. Од посматраних општина, у Смедеревској 
Паланци и Јагодини уочавамо јако изражен пад учешћа изворних у укупним приходима буџета у 2002. години – у 
Смедеревској Паланци 39,04%, а у Јагодини 37,47% (логично, с обзиром на остварење из 2000. године које је било 
увећано приходима од продаје имовине у државној својини). Овакав пад учешћа изворних прихода у посматраним 
годинама указује нам на то да поједине јединице локалне самоуправе не поседују довољну еластичност на промене у 
систему њиховог финансирања и да измена статуса одређеног облика прихода може довести до озбиљних поремећаја 
у структури њихових биланса.  
716 Видети Табелу број 8: Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији са накнадом за путеве и накнадом 
за коришћење комуналних добара од општег интереса као уступљеним приходима у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ 
ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ - СТАЛНЕ ЦЕНЕ. Ефекат би био још израженији када би међу изворне 
приходе сврстали остварење накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса. Видети Табелу број 11: 
Укупни приходи локалне самоуправе у Републици са накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса 
као њиховим изворним приходом у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ 
ЦЕНЕ. 
717 Видети Табелу број 9: Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији са накнадом за путеве и накнадом 
за коришћење комуналних добара од општег интереса као уступљеним приходима у 2000. години без «београдске 
таксе» као «ексклузивног» прихода буџета  Града Београда – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002 - СТАЛНЕ 
ЦЕНЕ. 
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јединица локалне самоуправе у Републици Србији – у 2002. години њихово остварење је чинило 

61,64% укупне масе средстава којом су јединице локалне власти располагале у тој години. 

Нарочито је приметан пораст њиховог учешћа у 2002. години, у односу на 2000. годину – са 

46,92% на 61,64%.718 Занимљиво је уочити да се велико повећање остварења уступљених прихода 

који су се налазили под режимом ограничења (2,7 пута), у релативном смислу није толико 

значајно одразило на промену њиховог учешћа у укупним приходима локалне власти у 

Републици Србији – са 12,95% учешћа у 2000. години, оно је порасло на 17,50% у 2002. години.  

Имајући у виду промене у систему финансирања локалних власти у Србији које су извршене 

током посматраног периода, може се извести закључак да се, у финансијском смислу, значај и 

улога уступљених прихода, како оних који су ван, тако и оних који су били у режиму 

ограничења, променила у смеру њиховог оснажења и још бољег позиционирања у систему. 

Учешће ових прихода у укупној маси средстава којом су јединице локалне самоуправе 

располагале у 2002. години, у односу на 2000. годину је, са или без апстраховања остварења 

«београдске таксе», повећано. Значи, и по извршеној реформи система финансирања, они и даље 

представљају доминантан извор прихода локалне самоуправе у Републици Србији. 

 

Ова анализа, као што смо већ истакли, извршена је по основу структуре која је изведена по 

основу категоризације извора прихода локалне самопураве, који су утврђени одредбама Закона о 

локалној самоуправи из 2002. године.719 У том смислу, да би направили везу између 

«реформских» и «пререформских» решења, структуру прихода из 2000. године смо прилагодили 

структури из 2002., тако што смо облике који су по члану 51. Закона о локaлној самоуправи из 

1999. године имали статус локалног, сврстали у категорију изворних прихода. Једино изузеће 

направили смо у погледу накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса. Наиме, 

без обзира на статус који јој је дат Законом о локалној самоуправи из 1999. године,720 у овој 

анализи она, као и накнада за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева и улица и 

других јавних објеката од општинског значаја,721 није увршћена у групу изворних, већ је сврстана 

међу уступљене приходе. Ово је превасходно учињено због одређења статуса пореза на фонд 

зарада. Имајући у виду јако изражену везу између ова два облика јавних прихода722 и њихове 

врло сродне одлике, определили смо се да, ради боље упоредивости наведених категорија и 

утврђивања што реалније везе између њих, накнаду за коришћење комуналних добара од општег 

интереса прикажемо као уступљени приход јединица локалне самоуправе у Републици Србији.723 

                                           
718 О разлозима који су довели до овог повећања било је више речи на претходним странама овог рада. 
719 Видети члан 5, 78. и 98. Закона о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 9/2002.  
720 Видети члан 51. став 1. тачка 3. старог Закона о локалној самоуправи. 
721 О томе је било више речи на претходним странама овог рада. 
722 Закон о порезу на фонд зарада је, скоро у целости (једино је питање висине и начина утврђивања пореске стопе 
било другачије уређено), преузео садржај елемената законских одредби којима је била уређена наканада за 
коришћење комуналних добара од општег интереса. Упоредити Закон о порезу на фонд зарада и чланове 61, 62, 63, 
64. и 65. старог Законa о локалној самоуправи. 
723 Видети члан 98. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи.  
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Међутим, ради што ширег сагледавања промена које су извршене у систему финансирања 

локалне самоуправе, извршили смо анализу и са другачије структурираним подацима. Она је 

урађена са премисом да је порез на фонд зарада имао одређене одлике изворног прихода,724 као и 

да је, по Закону о локалној самоуправи из 1999. године, накнада за коришћење комуналних 

добара од општег интереса, из које је проистекао овај порески облик, била у статусу локалног 

јавног прихода. Определили смо се за такав приступ ради поређења решења утврђених системом 

финансирања локалне самоуправе Републике Србије са стандардима OECD-а,725 по којима 

постојање контроле над утврђивањем висине стопе одређеног пореског облика од стране 

локалног нивоа власти чини да се исти може сврстати у категорију њихових изворних прихода.726 

Имајући у виду горе изнете поставке, податке можемо приказати и на следећи начин – видети 

Табелу број 14: Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији са накнадом за 

коришћење комуналних добара од општег интереса и порезом на фонд зарада као њиховим 

изворним приходима – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 
724 О томе је било више речи на претходним странама овога рада. 
725 О томе више у «Taxing Powers of  State and Local Governments», Paris, OECD, 1999. 
726 Треба истаћи да је Министарство за финансије и економију Републике Србије у својим анализама, порез на фонд 
зарада сврставало у групу изворних, а не уступљених прихода локалне самоуправе. 
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 Табела бр. 14:                                     Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији 

 са накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса и порезом на фонд зарада  

као њиховим изворним приходима  

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

 СТАЛНЕ ЦЕНЕ   

                                                                                                                                 у хиљадама динара 

Ред.
број

НАЗИВ 
ПРИХОДА

Остварено
у 

2000. години %

Остварено
у 

2002.години %

Индекс:  
2002/
2000

1

Изворни приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији са 
остварењем 

"београдске таксе" у 
2000. години. 19,778,136 62.97 26,068,032 41.30 131.80

- Изворни приходи без 
"београдске таксе" 6,991,224 22.26 13,163,267 20.85 188.28

 - "Београдска такса" 5,611,612 17.87

- Накнада за 
коришћење 
комуналних
добара од 

општег интереса ~ 
Порез на фонд зарада 7,175,300 22.84 12,904,765 20.45 179.85

2

Уступљени приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 11,630,999 37.03 37,051,257 58.70 318.56

- Уступљени приходи 
~ван ограничења~ 7,563,305 24.08 26,003,188 41.20 343.81

- Уступљени приходи 
~под ограничењем~ 4,067,694 12.95 11,048,069 17.50 271.61

3  УКУПНО (1+2): 31,409,135 100.00 63,119,289 100.00 200.96  
 

У овој, за разлику од осталих табела, уочава се различито учешће изворних, односно уступљених 

прихода у укупној маси средстава којом су јединице локалне самоуправе располагале у 

посматраном периоду. Сада је овај однос померен у корист већег учешћа изворних у укупној 

маси прихода локалних власти. Оно је, када упоредимо податке ове, са подацима из Табеле број 8 

(имајући у виду и приходе од «београдске таксе»), са 40,12% у 2000., односно 20,85% у 2002. 

години, порасло на 62,97% у 2000., односно 41,30% у 2002. години. Промена односа је још 

израженија по апстраховању прихода од «београдске таксе» у 2000. години - у том смислу, оно је 
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са 27,10%, порасло на 62,97% учешћа изворних у укупној маси прихода локалних власти.727 Када 

издвојимо остварења из 2002. године, бележимо двоструки пораст учешћа ових извора прихода - 

са 20,85%, на 41,30% учешћа. Значајна повећања нам показују да су накнада за коришћење 

комуналнх добара од општег интереса и порез на фонд зарада били јако издашни фискални 

облици и да њихово «придодавање» изворним приходима локалних власти резултира много 

бољим позиционирањем ове групе прихода у систему – остварење ових фискалитета чинило је 

нешто више од петине укупне масе средстава којом су локалне самоуправе располагале у 

посматраном периоду.728 Овај закључак се посебно односи на порез на фонд зарада, чије је 

увођење и «замењивање» накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса и 

доприноса за солидарну стамбену изградњу резултирало реалним повећањем прихода локалних 

власти по овом основу од 1,8 пута. У том смислу, можемо констатовати да је порез на фонд 

зарада био издашнији приход од претходна два облика.  

Анализом података из Табеле број 14 може се потврдити теза о опадању учешћа изворних у 

укупним приходима локалних власти у Републици. Када погледамо укупно остварење изворних 

прихода (са «београдском таксом») и њихово учешће у укупним приходима, можемо видети да је 

оно у 2002. години знатно опало у односу на 2000. –  са 62,97% на 41,30% учешћа. Када ставимо 

у однос остварење изворних прихода са укупним остварењем прихода локалних власти без 

«београдске таксе», налазимо да је проценат учешћа изворних у укупним приходима опао са 

54,91% у 2000., на 41,30% у 2002. години, што се може видети из следеће табеле.729 

                                           
727 Упоредити податке из Табеле број 14: Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији са накнадом за 
коришћење комуналних добара од општег интереса и порезом на фонд зарада као њиховим изворним приходима – 
ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. и Табеле број 9: Укупни приходи локалне 
самоуправе у Републици Србији са накнадом за путеве и накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса             
као уступљеним приходима у 2000. години без «београдске таксе» као «ексклузивног» прихода буџета Града Београда – 
ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002 - СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 
728 У 2000. години, приходи од накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса су чинили 22,84%, док 
порез на фонд зарада у 2002. години 20,45% укупне масе прихода локалне самоуправе у Републици Србији. Видети 
Табелу број 14: Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији са накнадом за коришћење комуналних 
добара од општег интереса и порезом на фонд зарада као њиховим изворним приходима – ПОРЕЂЕЊЕ 
ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 
729 Нешто нижи пад учешћа бележимо када извршимо упоређење посматране групе прихода у укупном остварењу 
буџета одабраног узорка општина – оно је са 51,11% у 2000. години пало на 40,65% у 2002. (Треба приметити да 
проценат учешћа изворних прихода ове групе општина у 2002. години, по свим пресецима које смо вршили током 
анализе, одговара проценту учешћа израженим у кумулативу који важи на нивоу Србије – упоредити Табеле 10, 13 и 
16, са Табелема 9, 12 и 15). У Сомбору, Вршцу (Вршац је, уз Куршумлију, једина општина код које бележимо раст 
посматраног учешћа у 2002., у односу на 2000. годину), Ваљеву, Јагодини и Парћину запажамо изнадпросечно 
учешће дате групе прихода у 2002. години, док је њихово остварење у Бујановцу на нивоу остварења Сомбора из 
2000. године – свега 13,79%. Оно што забрињава у овим показатељима је то да, када се упореде са подацима који су 
структурирани на бази остварења изворних прихода без пореза на фонд зарада као њиховог «придруженог» облика, 
наилазимо на драстичан пад њиховог учешћа у буџетима посматраних општина – у Сомбору са 49,55%, на 23,44%, 
Инђији - са 34,86%, на 17,16%, Вршцу - са 44,31%, на 16,83%, Шапцу - са 37,59%, на 15,47%, Ваљеву - са 47,79%, на 
25,65%, Смедеревској Паланци - са 40,53%, на 10,98%, Јагодини - са 48,75%, на 27,09%, Куршумлији - са 33,85%, на 
13,99%. Једино у Параћину и Бујановцу бележимо нижи пад – у Параћину 13,48%, а у Бујановцу 6,64% њиховог 
учешћа. Очигледно је да је порез на фонд зарада, као и накнада за коришћење комуналних добара од општег 
интереса био јако значајан извор финансирања поменутих општина током посматраног периода. Поред тога, кретање 
учешћа изворних прихода у којима је садржано остварење ових облика у 2000. и 2002. години, указује на врло јаку 
везу која је између њих постојала. Ово нам указује и на постојање нееластичности у финансирању посматраних 
општина у смислу да нису имале могућност за увођењем неког другог облика изворног прихода, којим би се могао 
компензовати недостатак средстава у овом делу њихових биланса. Још једном можемо потврдити став да промена 
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Табела бр. 15:                            Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији 

                                   без «београдске таксе» као «ексклузивног» прихода буџета Града Београда 

 са накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса и порезом на фонд зарада 

 као њиховим  изворним приходима 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

СТАЛНЕ ЦЕНЕ 

                                                                                                                          у хиљадама динара 

Ред.
број

НАЗИВ 
ПРИХОДА

Остварено
у 

2000. години %

Остварено
у 

2002.години %

Индекс:  
2002/
2000

1

Изворни приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 
без остварења 

"београдске таксе" у 
2000. години. 14,166,524 54.91 26,068,032 41.30 184.01

- Изворни приходи без 
"београдске таксе" 6,991,224 27.10 13,163,267 20.85 188.28

- Накнада за 
коришћење 
комуналних
добара од 

општег интереса ~ 
Порез на фонд зарада 7,175,300 27.81 12,904,765 20.45 179.85

2

Уступљени приходи 
јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 11,630,999 45.09 37,051,257 58.70 318.56

- Уступљени приходи 
~ван ограничења~ 7,563,305 29.32 26,003,188 41.20 343.81

- Уступљени приходи 
~под ограничењем~ 4,067,694 15.77 11,048,069 17.50 271.61

3  УКУПНО (1+2): 25,797,523 100.00 63,119,289 100.00 244.67  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
статуса само једног издашног облика прихода у систему финансирања локалне самоуправе може довести до 
озбиљних измена у структури приходне стране буџета једне општине. Видети Табелу бр. 16: Укупни приходи 
одабраног узорка општина са накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса и порезом на фонд 
зарада као њиховим изворним приходима– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ.  
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Табела бр. 16:                                              Укупни приходи одабраног узорка општина 

 са накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса и порезом на фонд зарада 

 као њиховим  изворним приходима 

– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – 

СТАЛНЕ ЦЕНЕ 

                                                                                                                     у хиљадама динара 

Ред.
број

НАЗИВ 
ПРИХОДА

Остварено
у 

2000. години %

Остварено
у 

2002.години %

Индекс:  
2002/
2000

1

Изворни приходи 
посматраних 

јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 1,198,724 51.11 1,895,857 40.65 158.16

Сомбор 186,340 57.85 305,498 49.55 163.95
Инђија 66,704 50.58 115,161 34.86 172.65
Вршац 119,274 42.01 194,097 44.31 162.73
Шабац 183,488 52.90 264,665 37.59 144.24
Ваљево 216,854 57.67 284,309 47.79 131.11
С.Паланка 65,622 50.02 99,273 40.53 151.28
Јагодина 154,040 64.56 228,182 48.75 148.13
Параћин 124,908 62.23 295,201 45.45 236.33
Куршумлија 26,498 30.88 41,052 33.85 154.92
Бујановац 54,996 24.09 68,420 13.79 124.41

2

Уступљени приходи 
посматраних 

јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 1,146,759 48.89 2,768,042 59.35 241.38

Сомбор 135,768 42.15 311,100 50.45 229.14
Инђија 65,164 49.42 215,177 65.14 330.21
Вршац 164,638 57.99 243,992 55.69 148.20
Шабац 163,400 47.10 439,418 62.41 268.92
Ваљево 159,186 42.33 310,571 52.21 195.10
С.Паланка 65,576 49.98 145,636 59.47 222.09
Јагодина 84,567 35.44 239,893 51.25 283.67
Параћин 75,811 37.77 354,281 54.55 467.32
Куршумлија 59,320 69.12 80,210 66.15 135.22
Бујановац 173,329 75.91 427,763 86.21 246.79

3

Укупни приходи 
посматраних 

јединица локалне 
сaмоуправе у 

Републици Србији 2,345,483 100.00 4,663,899 100.00 198.85

Сомбор 322,108 100.00 616,598 100.00 191.43
Инђија 131,868 100.00 330,338 100.00 250.51
Вршац 283,912 100.00 438,089 100.00 154.30
Шабац 346,888 100.00 704,083 100.00 202.97
Ваљево 376,040 100.00 594,880 100.00 158.20
С.Паланка 131,198 100.00 244,909 100.00 186.67
Јагодина 238,607 100.00 468,075 100.00 196.17
Параћин 200,719 100.00 649,482 100.00 323.58
Куршумлија 85,818 100.00 121,262 100.00 141.30
Бујановац 228,325 100.00 496,184 100.00 217.31
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С друге стране, када погледамо укупно остварење уступљених прихода и њихово учешће у 

укупној маси средстава којом су јединице локалне самоуправе располагале у посматраном 

периоду (са «београдском таксом»), можемо видети да је у 2002. години знатно порасло у односу 

на 2000. –  58,70% у односу на 37,03% учешћа (разлика од 21,67%). Анализом односа уступљених 

прихода и укупног остварења прихода без «београдске таксе» које су локалне власти оствариле у 

посматраном периоду може се, исто тако, уочити њихов значајан пораст – са 45,09% у 2000., на 

58,70% учешћа у 2002. години. Овај пораст је израженији од резултата анализе која је заснована 

на структурирању података по основу законских одредби којима је уређен систем финансирања 

локалне самоуправе у Републици Србији730 - по апстраховању остварења «београдске таксе», ови 

показатељи указују на то да је учешће уступљених прихода у 2002., у односу на 2000. годину 

порасло за 6,25%.731  

По подацима из Табеле број 14, уступљени приходи ван ограничења имају доминантно учешће у 

уступљеним приходима јединица локалне самоуправе у Републици Србији – у 2002. години 

њихово остварење је чинило 70,18% ових извора прихода. Исто тако, ови приходи су чинили и, 

високих, 41,20% укупне масе средстава којом су јединице локалне власти располагале у тој 

години. Приметан је пораст њиховог учешћа у 2002. години, у односу на 2000. годину – са 

24,08%, на 41,20%. Треба уочити и висок индекс њиховог остварења које је изражено у 

апсолутним износима - у 2002., у односу на 2000. годину остварење ове групе прихода је 

повећано за 3,4 пута, односно у последњој пререформској години локалне власти су оствариле 

7.563.305.000, а у првој реформској, 26.003.188.000 динара. Без обзира на пораст остварења од 2,7 

пута, учешће уступљених прихода који су се налазили под режимом ограничења у укупној маси 

средстава којом су јединице локалне самоуправе располагале у посматраном периоду, 

забележило је не тако уочљив помак – са 12,95% у 2000. години, оно је порасло на 17,50% у 2002. 

години.  

 

Имајући у виду до сада изнете резултате, без обзира на различите полазне поставке у 

финансијској анализи ефеката реформе система финансирања локалне самоуправе у Републици 

Србији, закључци конвергирају ка заједничкој оцени: 

                                           
 
730 Са накнадом за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева и улица и других јавних објеката од 
општинског значаја и накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса, као «панданом» пореза на 
фонд зарада у «пререформском» периоду, сврстаним у групу уступљених прихода. 
731 Овај пораст је двоструко нижи него онај који је добијен приказивањем података, по којима су накнада за 
коришћење комуналних добара од општег интереса и порез на фонд зарада сврстани у изворне приходе локалне 
самоуправе – по апстраховању остварења «београдске таксе», он износи 13,61%. Видети Табелу бр. 15: Укупни 
приходи локалне самоуправе у Републици Србији без «београдске таксе» као «ексклузивног» прихода буџета Града 
Београда са накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса и порезом на фонд зарада као њиховим 
изворним приходима – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 
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1. Реформом система финансирања локалне самоуправе у Републици Србији учињен је 

значајан помак ка јачању њихове финансијске снаге – повећање од 201%;732 

2. Имајући у виду да је ово повећање забележено на бази реалних показатеља, као и да је 

раст бруто друштвеног производа у 2001. години износио 5%, а у 2002. - 4%, може се 

извести закључак да је оно резултат свесне намере да се изврши реформа и примене 

нова решења у систему којим је уређено финансирање локалне самоуправе у 

Републици Србији, а не последица стохастичких појава које су се одразиле на њихов 

финансијски положај; 

3. Овом реформом је дошло до промене учешћа изворних и уступљених прихода у 

укупној маси средстава којом су јединице локалне самоуправе располагале у 

посматраном периоду, и то: 

-    учешће изворних прихода је забележило пад; 

 -  учешће уступљених прихода је забележило видни пораст – пораст који је, пре 

свега, био резултат повећањог учешћа прихода који су били ван режима 

ограничавања. 

Уместо јачања финансијске снаге и самосталности локалног нивоа власти преко бољег 

позиционирања изворних прихода, дошло је до смањења њихове важности.733 Судећи по 

променама у систему финансирања које су извршене током 2004. године, овако утврђен однос 

учешћа изворних и уступљених прихода ће се још више «продубити» на штету учешћа 

првoпоменуте групе прихода. Наиме, недостатак средстава по укидању пореза на приходе од 

добитака од игара на срећу, фиксног дела учешћа у порезу на промет, а што је најважније и 

пореза на фонд зарада, који се, у ширем тумачењу могао подвести у категорију њихових 

изворних прихода,734 «надомешћен» је проширењем учешћа јединица локалне самоуправе у 

                                           
732 Оно, по апстраховању остварења прихода од «београдске таксе», износи 245% - видети Табелу број 9: Укупни 
приходи локалне самоуправе у Републици Србији са накнадом за путеве и накнадом за коришћење комуналних добара 
од општег интереса као уступљеним приходима у 2000. години без «београдске таксе» као «ексклузивног» прихода 
буџета Града Београда – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. - СТАЛНЕ ЦЕНЕ и Табелу број 12: Укупни 
приходи локалне самоуправе у Републици Србији без «београдске таксе» као «ексклузивног» прихода буџета Града 
Београда са накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса као њиховим изворним приходом у 
2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ.  
733 Занимљиво је приметити да 6 од 10 општина из одабраног узорка има исподпросечно учешће изворних прихода у 
структури њихових буџета у 2002. години (просек овог учешћа на нивоу Србије износи 20,85%, а на нивоу узорка 
20,38%). То су: Инђија (17,16%), Вршац (16,83%), Шабац (15,47%), Смедеревска Паланка (10,98%), Куршумлија 
(13,99%) и Бујановац (7,15%). Поред тога, треба бити резервисан у погледу изнадпросечног учешћа којег бележимо у 
Сомбору (23,44%) и Ваљеву (25,65%). Нешто већи проценат учешћа посматране групе прихода у Сомбору резултат 
је, пре свега, остаривања средстава по основу закупа и продаје имовине у државној својини, а не од фискалних 
облика изворних прихода који су били уведени на подручју јурисдикције ове општине. С друге стране, Ваљево има 
изузетно високо учешће прихода од самодоприноса – чинили су 12,82% буџета, а половину укупног остварења 
њихових изворних прихода. (Оно би могло да нам послужи као одличан пример општине у којој се добро користи 
институција самодприноса и доказ да овај облик прихода може имати велики финансијски потенцијал). Фактички, 
једино у Параћину и Јагодини наилазимо на нешто веће учешће посматране групе прихода – 31,97% у Параћину, а 
27,09% у Јагодини. (Видети Табелу бр. 10: Укупни приходи одабраног узорка општина са накнадом за путеве и 
накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса као уступљеним приходима у 2000. години – 
ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ). 
734 Уколико прихватимо поставку да је порез на фонд зарада имао одређена обележја изворног прихода локалне 
самоуправе, укидањем датог фискалитета из пореског система Републике, општине и градови у Србији остали су без 
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остварењу пореза на зараде. На основу тога можемо закључити да се овим променама наставио 

тренд реформе из 2001. и 2002. године, тако што се обезбеђење финансијских средстава за 

јединице локалне самоуправе, пре свега, остварује проширењем учешћа у заједничким 

приходима са Републиком, а не путем јачања улоге и увођења нових облика њихових властитих 

прихода. 

Током посматраног периода, на локалну самоуправу у Србији нису пренета значајна и 

финансијски захтевна овлашћења, нити је њена финансијска снага, по том основу, била угрожена. 

Када се резултати финансијске анализе доведу у везу са тиме да је обим надлежности у 

протеклом периоду представљао датост у оптерећењу расходне стране њихових буџета, може се 

извести закључак да је реформом система финансирања дошло до реалног јачања финансијске 

снаге локалне самоуправе у Републици Србији - током посматраног периода, приходи локалних 

власти су реално порасли, а надлежности остале исте. Након ове реформе, могла се уочити 

занимљива појава која се одавно није догодила у систему финансирања локалне самоуправе у 

Републици Србији, а то је приказивање истинског, а не по основу «фризирања» 

рачуноводствених података исказаног суфицита буџета већине јединица локалних власти у 

Републици.735 Имајући то у виду, можемо констатовати да реформом локалне самоуправе, као и 

система којим је уређено њено финансирање није дошло до вертикалне неизбалансираности у 

систему јавних финансија Републике Србије - неизбалансираности која би доводила до слабљења 

финансијске снаге локалних власти. Ову тврдњу поткрепљују и подаци Министарства финансија 

и економије Републике Србије изнети у делу Меморандума о буџету за 2004. годину, економској 

и фискалној политици са пројекцијом за 2005. и 2006. годину, који је посвећен јавним 

финансијама.736 По њима, учешће локалних власти у укупним консолидованим јавним приходима 

                                                                                                                                                   
важне «упоришне основе» на којој су могли «градити» нешто виши ниво финансијске самосталности у односу на 
централну власт. 
735 У одабраном узорку 10 општина (Сомбор, Инђија, Вршац, Шабац, Ваљево, Смедеревска Паланка, Јагодина, 
Параћин, Куршумлија и Бујановац) само Вршац није остварио суфицит буџета у 2002. години. Смедеревска Паланка 
га је имала у најнижем проценту остварења – 0,01% буџета у тој години. У осталим општинама, висина суфицита се 
кретала од 0,37% у општини Јагодина, па до 21,63% у општини Параћин. (Видети: члан 1. и 3. Одлуке о завршном 
рачуну буџета општине Сомбор за 2002. годину; члан 1. и 3. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Инђија за 
2002. годину; члан 1. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Вршац за 2002. годину; члан 1. Одлуке о завршном 
рачуну буџета општине Шабац за 2002. годину; члан 1. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ваљево за 2002. 
годину; члан 1. и 3. Одлуке о годишњем рачуну буџета општине Смедеревска Паланка за 2002. годину;  члан 1. и 3. 
Одлуке о завршном рачуну буџета општине Јагодина за 2002. годину; члан 1. и 3. Одлуке о завршном рачуну буџета 
општине Параћин за 2002. годину; члан 1. и 3. Одлуке о годишњем рачуну буџета општине Куршумлија за 2002. 
годину; члан 1. Одлуке о годишњем рачуну буџета општине Бујановац за 2002. годину). Поред ових примера, 
можемо издвојити и општину Косјерић која је у 2002. години остварила суфицит од 8,25% буџета. У 2003. години, он 
се повећао за додатних 4,53%, те је на крају буџетске године износио 12,78%. (Видети члан 1. Одлуке о завршном 
рачуну буџета општине Косјерић за 2002. годину и члан 1. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Косјерић за 
2003. годину, Службени лист општине Косјерић, бр. 27/2004). У Кикинди, суфицит је остварен у висини од 1,87% 
буџета, у Лесковцу 1,40%, Прешеву 1,31%. Занимљиво је поменути да је и општина Сурдулица остварила суфицит 
буџета у 2002. години – 4,82%. (Видети: члан 1. Одлуке о годишњем рачуну буџета општине Кикинда за 2002. 
годину, Службени лист општине Кикинда, бр. 8/2003; члан 1. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Лесковац 
за 2002. годину, Службени гласник општине Лесковац, бр. 8/2003; члан 1. Одлуке о усвајању завршног рачуна буџета 
општине Прешево за 2002. годину, Службени гласник Пчињског округа, бр. 7/2003; члан 1. Одлуке о завршном 
рачуну буџета општине Сурдулица за 2002. годину, документ заведен под редним бројем: 417-2/2003-01, усвојен на 
седници Скупштине општине Сурдулица која је одржана 21. марта 2003. године). 
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Републике Србије је са 11,3% у 2000. години, порасло на 13,8% учешћа у 2002. години. Овај 

податак нам указује и то да се, по реформи система јавних финансија и расподеле припадности 

прихода између централног и локалног нивоа власти у Републици Србији, учешће локалне 

самоуправе у укупним јавним приходима Републике издигло из просека земаља OECD-а.  
Табела број 17 :                                  Учешће локалне самоуправе и других нивоа власти 

у укупној маси јавних прихода земаља  OECD-а у 1975., 1985. и 2000. години737 

Ред.
број

НАЗИВ 
ДРЖАВЕ

Федерални или 
централни 
ниво власти

Федерална јединица 
у саставу

федералне државе 
Локална 

самоуправа

Фондови
 социјалног 
осигурања

1975    1985    2000 1975    1985     2000 1976   1985   2000 1976    1985   2000

Федерално
уређене
државе

1 Аустралија 80,1     81,4     83,0   15,7      14,9     13,9   4,2      3,7        3,0
2 Аустрија 51,7     48,9     52,6   10,6      13,1       9,3 12,4     10,7     10,0   25,3     27,2    27,7
3 Белгија 65,2     62,6     37,1                            22,5   4,6       4,8       4,6   28,7     31,0    34,5
4 Канада 47,6     41,2     41,8   32,5      36,0     35,7   9,9       9,3       8,1   10,0     13,5    14,3
5 Немачка 33,5     31,6     30,7   22,3      22,0     22,4   9,0       8,9       7,4   34,0     36,5    39,0
6 Мексико             87,7     80,8                  0,4        2,0               0,6       0,8               11,3    16,4
7 Швајцарска 27,4     29,2     32,4   24,2      23,0     20,0  19,6    15,8     14,0   28,9     32,0    33,6
8 САД 45,4     42,1     46,3   19,5      20,2     18,8  14,7    12,6     11,5   20,5     25,2    23,3

Просечно 
учешће 50,1     53,1     50,6   17,8      16,2     18,1  10,6      8,3       7,5   21,1     22,1    23,6

Унитарно
уређене
државе

1
Република
 Чешка                         43,8                          12,4                          43,8

2 Данкса 68,5     68,4     62,2  29,8     28,4     32,8    1,2       2,5       4,6
3 Финска 56,7     55,8     55,2  23,6     22,4     21,1  19,7     21,8     23,5
4 Француска 51,2     47,2     42,3    7,6       8,7      9,6  40,6     43,5     46,7
5 Грчка 67,1     62,5     69,9    3,4       1,3      1,0  29,5     35,3     28,6
6 Мађарска                         64,5                           4,5                          30,3
7 Исланд 81,3     81,4     77,6  18,7     18,6     22,4
8 Ирска 77,4     82,1     86,0    7,3       2,3       1,8  13,1     13,6     11,5
9 Италија 53,2     62,3     59,8    0,9       2,3     11,4  45,9     34,7     28,5
10 Јапан 45,4     43,7     37,9  25,6     26,0     25,6  29,0     30,3     38,4

11 Јужна Кореја 89,0                 68,2  10,1                 15,1    0,9                 16,7
12 Луксембург 63,6     65,2     68,0    6,7       6,6       5,8  29,0     25,9     24,8
13 Холандија 58,9     51,9     56,6    1,2       2,4       3,3  38,4     44,3     38,9
14 Нови Зеланд 92,3     93,5     94,2    7,7       6,5       5,8
15 Норвешка 50,6     59,7     62,3  22,4     17,7     16,3  27,0     22,7     21,4
16 Пољска                         55,7                          16,2                          28,1
17 Португал 65,4     70,6     66,0                3,5       6,7  34,6     25,9     26,8

18
Република
Словачка                         54,8                            4,0                          41,2

19 Шпанија 48,2     47,8     47,9     4,3    11,2     16,8  47,5     41,0     34,8
20 Шведска 51,3     54,1     58,4  29,2    30,4      29,5  19,5     15,6     11,1
21 Турска             75,5     70,1             10,2     13,0               14,3     16,9

22
Велика
Британија 70,5     69,4     77,8  11,1     10,3       4,0  17,5     17,8     16,4

Просечно 
учешће 64,2     64,2     62,7  12,3     12,3     12,7  23,1     22,9     24,2  

                                                                                                                                                   
736 Видети тачку 4. – подтачка 4.2.2. Јавни расходи: економска и функционална класификација, Меморандум о 
буџету за 2004. годину, економској и фискалној политици са пројекцијом за 2005. и 2006. годину, Министарство за 
финансије и економију Републике Србије, 2003. 
737 Подаци су преузети из Табеле број 132: Проценти учешћа субцентралних и централног нивоа јавне управе  у 
укупним јавним приходима, у: «Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2001», страна 218. 
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Уколико се упореде подаци учешћа прихода локалног нивоа власти у укупним јавним приходима 

Републике Србије у 2000. и 2002. години, са подацима из Табеле број 17: Учешће локалне 

самоуправе и других нивоа власти у укупној маси јавних прихода земаља OECD-а у 1975, 1985. и 

2000. години, може се закључити да је проценат учешћа локалне самоуправе у Републици Србији 

виши од нивоа просека земаља OECD-а које имају унитарно државно уређење. Просечно учешће 

прихода локалне самоуправе у овим земљама кретало се од 12,3% у 1975., 12,3% у 1985., и 12,7% 

у 2000. години.738 У земљама OECD-а са федералним државним уређењем, оно је било нешто 

ниже и кретало се од 10,6% у 1975. до 7,5% у 2000. години.  

Међутим, показатељи везани за структуру тих средстава, када их «организујемо» по принципу 

«изворности» у буџетима локалних власти, тј. могућности утицања општина и градова на њихово 

остваривање, указују на забрињавајуће релације у Србији. На пример, када погледамо учешће 

изворних прихода у финансирању локалне самоуправе међу развијеним земљама Европске уније 

и упоредимо са стањем у нас, долазимо до закључка да су наше општине и градови у положају 

значајне финансијске зависности од централне власти. То се може видети из података у Табели 

бр. 18: Извори финансирања локалних власти у развијеним земљама Европске уније. 
 

                       Табела број 18:          Извори финансирања локалних власти у развијеним земљама Европске уније739 

 

Ред.
број

НАЗИВ ЗЕМЉЕ
Изворни 
приходи

( учешће у %)

Уступљени
приходи и 
трансфери

( учешће у %)

Задуживање и 
остали 
приходи

( учешће у %)

1 Аустрија 37.30 43.70 19.00
2 Белгија 46.80 34.20 19.00
3 Велика Британија 36.00 52.00 12.00
4 Грчка 35.00 55.00 10.00
5 Данска 74.50 13.50 12.00
6 Ирска 82.20 13.20 4.60
7 Италија 42.00 36.00 22.00
8 Луксембург 57.80 23.20 19.00
9 Немачка 39.00 54.00 7.00
10 Португал 33.80 47.30 18.90
11 Холандија 17.00 80.00 3.00
12 Француска 50.00 27.00 23.00
13 Шведска 71.00 20.00 9.00
14 Шпанија 48.30 27.10 24.60

670.70 526.20 203.10

14.50
ПРОСЕЧНО
УЧЕШЋЕ 47.91 37.59  

 

                                           
738 У 1998. години, ово учешће је било на нешто вишем нивоу и износило је 13,9%. Видети у «Revenue Statistics of 
OECD Member Countries 1965-1999», страна 200. 
739 Подаци су преузети из Corvetto J., «Tax and Fee Authority of Local Governments in Western Europe», LGI / NAMRB -
National Associations of Municipalities of the Republic of Bulgaria, Sofia, 2000, стр. 10. (Базирани су на Извештају 
ресорног комитета Савета Европе о стању финансирања локалне самоуправе у Европи). 
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Након укидања пореза на фонд зарада из фискалног система Републике у 2004. години, учешће 

изворних прихода у финансирању локалне самоуправе у Србији заостаје више од два пута за 

просеком развијених земаља Европске уније.740 По основу података из горње табеле, Србија је у 

рангу са Холандијом, која представља земљу са убедљиво највећим степеном финансијске и 

фискалне  зависности од централне власти посматране групе држава. 

  

При извођењу закључака о хоризонталној избалансираности система финансирања локалне 

самоуправе у Републици Србији, не можемо изнети тако јасне оцене. Наиме, због бројних 

методолошких проблема који су били изазвани непостојањем «централне банке података», 

«лабаво» постављеним системом рачуноводствене и буџетске евиденције, који је продуковао 

садржински нејединствен систем извештавања током периода чијом смо се анализом бавили у 

овом раду, нисмо могли изнети валидне компаративне податке о обиму и структури расхода 

јединица локалне самоуправе. Пошто би они требало да представљају важан основ за утврђивање 

одговора на питање да ли су све јединице локалних власти у Републици, имале довољно 

средстава ради обезбеђивања финансирања њихових основних, Уставом и законом, утврђених 

надлежности и функција, можемо се ослонити на оцену мере коришћења механизма допунског 

финансирања. Према подацима Министарства за финансије и економију Републике Србије, 

учешће допунских у укупним приходима буџета локалних власти било је веома скромно и није 

прелазило 2,5%. Низак проценат учешћа допунских средстава указује на то да овај механизам 

није коришћен у великој мери. Судећи искључиво по овим показатељима, можемо изнети 

закључак да је систем «продуковао» солидан ниво хоризонталне изједначености између јединица 

локалне самоуправе у Републици Србији. Међутим, одређене закључке можемо извући и преко 

показатеља који се могу добити поређењем остварења укупних прихода јединица локалне 

самоуправе per capita диференцираним по градовима и општинама по основу критеријума 

укупног броја становника који живе на њиховој територији. Ако би општине груписали на оне 

које имају до 100.000 становника и оне са преко 100.000 становника, а градове узели као 

независну групу, можемо констатовати да су се финансијски ефекти промена више одразили на 

градове и оне општине које имају изузетно велики број становника на својој територији.741 

Наиме, у периоду од 2000. до 2003. године, код градова је забележен пораст од 110,3%, а код 

општина са преко 100.000 становника 98% повећања прихода по становнику. Просечан пораст 

                                           
740 Обзиром да им је недостатак средстава по укидању пореза на фонд зарада «компензован» повећањем учешћа у 
приходима од пореза на зараде, као основ за ову тврдњу може нам послужити анализа финансијских ефеката система 
финансирања локалне самоуправе у Србији, у делу када смо порез на фонд зарада «посматрали» као њихов 
уступљени приход. Видети Табелу број 8: Укупни приходи локалне самоуправе у Републици Србији са накнадом за 
путеве и накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса као уступљеним приходима у 2000. години 
– ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ - СТАЛНЕ ЦЕНЕ и Табелу број 11: Укупни приходи локалне 
самоуправе у Републици са накнадом за коришћење комуналних добара од општег интереса као њиховим изворним 
приходом у 2000. години – ПОРЕЂЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ИЗ 2000. И 2002. ГОДИНЕ – СТАЛНЕ ЦЕНЕ. 
741 Видети у Стипановић Б., «Реформа система финансирања локалне самоуправе у Републици Србији», «Саветник» 
7/2004, Завод за унапређење и рентабилност пословања, Београд, 2004, стр 8-9.  
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прихода по глави становника код општина до 100.000 становника је био нижи и износио је око 

80%.742 Имајући ове показатеље у виду, можемо констатовати да је током посматраног периода 

дошло до одређених разлика у обиму прихода између појединих група јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији.743 Оне су логична последица промена које су настале у примени 

режима ограничавања остварења одређених облика уступљених прихода. Као што смо већ 

истакли, висина ових прихода почела је да зависи од економске развијености јединице локалне 

самоуправе, тако да су се промене више одразиле на оне које на својој територији имају изражен 

висок степен фискалног капацитета, који је током «пререформског» периода био «гушен» 

ограничавањем пуног остварења средстава јавних прихода који су се по том основу делили са 

Републиком. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                           
742 У зависности од величине општине, оно се кретало од 72,5 % (општине које имају од 70.000-100.000 становника) 
до 86,4% (општине које имају од 20.000-30.000 становника). У општинама до 20.000 становника и општинама од 
50.000-70.000 становника забележен је приближан пораст прихода - 82,7% и 83,7%, док у општинама од 30.000-
50.000 становника наилазимо на нешто нижи проценат раста - 75,3%. Ibid., стр. 8-9. 
743 О ефектима механизма хоризонталног финансијског изравњања у систему финансирања јединица локалне 
самоуправе у Републици Србији током посматраног периода, више се може видети у Левитас А., «Реформа система 
финансирања локалне самоуправе у Србији», текст у Левитас A., Петери Г., «Реформа система финансирања локалне 
самоуправе у Републици Србији», PALGO центар, Београд, 2004, стр. 248-254.  
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V ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

 

 

Србија је ушла у ток реформи које би требало да је одведу до жељеног циља - да постане 

демократска држава са развијеном тржишном економијом и вишим животним стандардом. Једну 

од важних карика у том процесу представља и решење питања децентрализације власти. Решење 

овог питања чврсто је везано за грађање основа државе који ће, по принципу субсидијарности, 

бити  утемељени тако да буду што ближи грађанину. Овај захтев имплицира знатно израженију 

улогу локалне самоуправе у државном уређењу земље. На овом нивоу власти може се остварити 

много јача веза на релацији држава – грађанин и извршити ефикаснија реализација циљева који 

једни другима постављају.   

Суштина «бића» локалне самоуправе може се сублимирати у следећим поставкама: 

- Она представља систем права на остваривање локалне самоуправе које припада 

грађанину.  

- Ово право се остварује на унапред одређеној територији унутар државе. 

- Пошто им je дато право на остваривање локалне самоуправе, грађани непосредно или 

посредно, тј. преко слободно изабраних представника, управљају јавним пословима 

који су неопходни за задовољење њихових основних заједничких потреба и интереса.  

- Управо ови послови треба да чине изворни делокруг послова локалних самоуправа, 

чије дефинисање и одређивање представљају битне чиниоце у грађењу статуса локалне 

самоуправе.  

- Локалне самоуправе морају бити самосталне у обављању тих послова. 

- Приликом обављања изворног делокруга послова, локалне самоуправе су дужне да се 

придржавају начела уставности и законитости. 

- Локалне самоуправе морају имати сопствене изворе прихода којим ће се финансирати 

ти послови.  

- Локалне самоуправе морају имати пуно право на поседовање имовине.  

Уколико се желе постићи горе наведени циљеви, локална самоуправа мора да нађе своје место у 

вертикалној расподели овлашћења у државном уређењу земље. Да би истакли значај идеје и 

потребе за децентрализацијом власти у Републици Србији и јачањем позиција локалних власти у 

том процесу, изнели смо политичке и економске предности овог приступа, као и захтев за 

омогућавањем њене веће финансијске, односно фискалне независности у односу на централну 

власт, што представља основни материјални предуслов за њено пуно остваривање.  

Уређење система којим се остварује локална самоуправа у једној земљи је дуготрајан процес. 

Србија се налази пред доношењем новог Устава. Имајући у виду генезу њеног развоја, треба 
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направити правни, односно уставни и законски оквир у кога се могу «уткати» традиционалне 

вредности које су карактеристичне за овај простор, као и савремене поставке и домете 

остваривања овог права у земљама развијеног света. У том смислу, треба установити решења која 

ће омогућити флексибилност система остваривања права на локалну самоуправу и која ће бити у 

складу са модерним концептом државе, начином њеног уређења и управљања, уз максимално 

поштовање демократских и економских принципа при утврђивању и обављању јавних послова. 

Нови концепт државног уређења треба да омогући остварење основних циљева реформе – 

повратак грађанину, његовим правима, интересима, слободи, њиховом мотивисању, ослобађању 

позитивне и стваралачке енергије, децентрализацији власти, бржем економском расту и развоју, 

достизању вишег нивоа животног стандарда, успостављању концепта предузетничког начина 

размишљања и управљања јавним пословима и повратку наше државе у економску и политичку 

заједницу развијених земаља савременог света.  

 

Децентрализација власти треба да буду праћена децентрализацијом финансијске снаге на нивое 

на које се преноси. Локална самоуправа мора имати на располагању одређене изворе и обим 

средстава који ће бити довољан за финансирање вршења, припадајући јој, задатака и функција у 

друштвено-политичкој констелацији односа унутар државног уређења земље. Паралелно са 

променама на страни уређења система права на остваривање локалне самоуправе у Републици 

Србији, текла је и реформа њеног фискалног система. У другој фази ове реформе, између осталог, 

извршена је и измена система финансирања локалне самоуправе, односно система расподеле 

прихода између централног и локалног нивоа власти у Републици. Овај сегмент реформи је 

реализован преко два правца - променом одредби постојећег ЗЈПЈР-а, као и изменама «старог», 

односно доношењем «новог» Закона о локалној самоуправи. Нови систем расподеле припадности 

јавних прихода између Републике и јединица локалне самоуправе заснован је на комбиновању 

модела властитих прихода и заједнице прихода. Реформом система финансирања установљена су 

три извора прихода јединица локалне самоуправе: изворни, уступљени и приходи од трансфера 

из буџета Републике. Изворни приходи произлазе из имплементације система властитих, а 

уступљени приходи из система заједнице прихода. Увођењем прихода од трансфера дошло је до 

примене методе заједнице прихода са дотацијама, по којој се пренос средстава врши од горе ка 

доле - Република, у функцији централног нивоа власти, поред давања права на остваривање 

изворних прихода и уступања укупног или само једног дела износа јавних прихода за чије је 

увођење и утврђивање непосредно надлежна, локалним властима, директно, из свог буџета, 

трансферише и одређени износ средстава којим се обезбеђује оквир буџета из кога се могу 

покрити расходи, који настају обављањем њихових основних, уставно-правним поретком 

утврђених надлежности.  
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Имајући у виду резултате анализе позитивно-правних решења којима је уређено финансирање 

локалне самоуправе у Републици Србији, можемо констатовати да овај систем поседује следеће 

одлике: 

- Њиме је на целовит начин уређен систем финансирања јединица локалне самоуправе. 

- У њему су уграђени елементи и механизми хоризонталног, као и вертикалног 

финансијског и фискалног изравњања између Републике и јединица локалног нивоа 

власти. 

- Он је базиран на примени система властитих прихода у варијанти везаног опорезивања 

и система заједнице прихода са дотацијама, по коме се пренос средстава врши од горе 

ка доле. 

- У систему заједнице прихода примењена је комбинација аутоматског и дискреционог 

метода расподеле прихода.744  

- Њиме је ојачана финансијска снага локалне самоуправе.  

- Јединицама локалне самоуправе је преко издвајања и утврђивања изворних прихода дат 

одређен степен фискалне самосталности. 

- У оквир изворних прихода локалне самоуправе сврстани су јавни приходи који 

поседују следеће одлике:  

- да могу бити стабилан и предвидив извор финансирања; 

- да њихове пореске основице поседују одлике мање мобилности; 

- да су лако разумљиви и уочљиви; 

- да немобилност и уочљивост пореске основице може сузити могућност 

пореске евазије; 

- да омогућавају остваривање блиске везе између носилаца пореског 

оптерећења и користи од јавне услуге која се финансира из тако остварених 

средстава; 

- да у пореско-административном смислу нису компликовани; 

- да њихов фискални терет није лако преносив на нерезидентна лица. 

- У оквиру изворних прихода утврђен је самодопринос, као посебан облик који 

представља специфичност фискалног система Републике Србије, по коме грађани, 

преко позитивног резултата референдума, својом вољом, пристају да буду обвезници 

овог фискалитета из чијих се прихода наменски финансира задовољавање заједничких 

потреба становништва на територији јединице локалне самоуправе. 

                                           
744 Определивши се за комбиновану примену ових метода, законодавац је хтео да избегне негативне ефекте 
искључивог ослањања на само један од њих. Крутост аутоматске методе ублажена је установљењем годишњег 
закона, којим се одређује обим трансферних средстава из буџета Републике, као и учешће општина и градова у 
порезу на зараде. У зависности од процене, тј. одлуке централне власти, висина учешћа јединица локалне самоуправе 
по овим основама се може мењати и тим путем, у недостатку прихода из других извора, вршити обезбеђење 
финансијских средстава у складу са њиховим реалним потребама. Имајући у виду његове одлике, у овом сегменту 
расподеле прихода између централне и локалне власти, уведени су елементи дискреционе методе. 
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- У систему финансирања уграђени су елементи који омогућавају јединицама локалне 

самоуправе да на својој територији могу водити фискалну, али и друге видове локалне 

политике. 

- У њему су уграђени и елементи којима је омогућено стварање услова конкуренције 

између јединица локалне самоуправе у вршењу јавних послова на територији 

Републике Србије. 

Употребом изворних прихода јединице локалне самоуправе могу остваривати своје, како 

краткорочне, тако и дугорочне циљеве. Увођењем фискалних обавеза или пружањем олакшица 

по том основу, на пример, може се утицати на временски, просторни, распоред по делатностима и 

зонама одређених економских и неекономских активности које се одвијају на њиховом подручју. 

Њима се могу интернализовати одређени негативни екстерни ефекти, кориговати урбанистичка, 

комунална и друга постојећа решења, али водити и дугорочна, развојна политика локалне 

заједнице.  

Приликом уређења система финансирања локалне самоуправе у Репбулици Србији, у делу 

уређења њихових властитих прихода, у знатној мери је примењиван принцип афектације, тј. 

везивања одређеног јавног прихода за одређени јавни расход. Увођење прихода са посебном 

наменом уклапа се у концепт политичке, економске и фискалне децентрализације, као и захтев за 

успостављањем што непосредније везе између грађана и власти поводом увођења, контроле и 

«правдања» утрошених средстава јавних прихода. Стављајући их у контекст са начином на који 

је моделовано остваривање уступљених прихода и прихода од трансфера, можемо закључити да 

су одлике система финансирања локалне самоуправе у Републици Србији у великој мери 

компатибилне са теоријским поставкама и принципима по којима треба уредити финансирање 

локалних власти у једној земљи. Постреформска решења на којима је уређен систем 

финансирања локалне самоуправе у Републици Србији задовољавају и начела изнета у Европској 

повељи о локалној самоуправи: 

1. Јединице локалне самоуправе имају право на сопствене изворе финансирања 

којима, у оквиру својих овлашћења, могу располагати самостално. 

2. Јединице локалне самоуправе се финансирају из фискалитета за које имају право да 

утврђују стопе. 

3. Извори финансирања јединица локалне самоуправе примерени су њиховим 

надлежностима датим уставно-правним поретком земље. 

4. Извори средстава јединица локалне самоуправе су довољно разнолики и еластични 

да омогућују усклађивање са променама трошкова везаних за обављање њихових 

основних  задатака и дужности. 

5. У систему финансирања јединица локалне самоуправе, преко одређених поступака 

и мера финансијског уједначавања, обезбеђен је механизам заштите економски 

слабијих јединица локалне самоуправе, са циљем да се исправе последице 
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неједнаке дистрибуције извора финансирања, односно финансијског оптерећења 

локалних власти. 

6. Јединице локалне самоуправе су консултоване у погледу метода на основу којих се 

врши (ре)диструбуција извора њиховог финансирања. 

7. Средства која се преносе јединицама локалне самоуправе, по правилу, немају 

наменски карактер. 

8. Јединице локалне самоуправе се могу финансирати узимањем кредита, односно 

задуживањем. 

Усклађивање система финансирања локалне самоуправе са одредбама ове Повеље је од посебне 

важности ради реализације, већ отпочетог, процеса приближавања законодавног система 

Републике, са законодавством Европске уније. Имајући у виду да је један од важних циљева 

реформе система јавних финансија и финансирања локалне самоуправе у Републици Србији био 

да се изврши њихово усклађивање са достигнутим нивоом развоја, односно праксом развијених 

земаља тржишне демократије, можемо истаћи да је учињен значајан корак напред у том правцу. 

 

Пакет реформских закона је, поред системског уређења ове области, изазвао и одређене 

финансијске ефекте. Овим променама дошло до јачања финансијске снаге локалне самоуправе, 

али превасходно растом учешћа уступљених прихода. Реформа, ипак, није била усмерена у 

правцу да локалној самоуправи треба «проширити границе» фискалног суверенитета и омогућити 

право на увођење издашнијих извора јавних прихода, што би довело до повећања учешћа 

властитих прихода у укупној маси средстава којом располажу у вршењу јавних послова. Поред 

тога, ограничавајућу околност представља и проблем високог фискалног оптерећења грађана и 

привреде од стране централног нивоа власти, те је локалним самоуправама остављен релативно 

мали простор за веће убирање изворних прихода на фискалној основи. Добру околност у тој 

ситуацији чини постојање институције самодоприноса кога, за разлику од осталих облика јавних 

прихода, непосредним, тајним гласањем и, без обзира на достигнути степен фискалног 

оптерећења, уводе сами грађани. На носиоцима локалне власти лежи одговорност за наменско 

коришћење овако прикупљених средстава и, самим тим, обезбеђење заштите овог, већ 

традиционалног, извора њиховог финансирања од  «компромитовања» у пракси.  

 

Процес реформе финансирања локалне самоуправе у Републици Србији још није завршен. У том 

смислу, систем којим је уређено финансирање локалних власти у Србији очекује још промена. Те 

промене могу бити инициране из више праваца. Можемо их груписати у три главна: 

- Први правац промена може бити усмерен ка отклањању уочених, то јест, већ 

постојећих недостатака у систему финансирања локалне самоуправе.  
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- Други правац промена може бити последица наставка реформе фискалног система 

Републике Србије, чији ће се ефекти непосредно рефлектовати на финансирање 

локалне самоуправе. 

- Трећи правац промена може потицати из захтева за «одржањем» система и увођења 

решења, чији је главни смисао да «подржавају» реализацију горе наведених промена и 

да у фази припреме за увођење, фази самог увођења, као и у фази након њиховог 

увођења, буду механизам «адаптибилности» система на исте.  

Прва два правца промена имају «системски» и дугорочни карактер, док трећи правац има 

«подржавајућу» улогу која се «утапа» у шири контекст горњих промена – код њега је изражен 

краткорочни карактер. 

Сасвим је извесно да ће се наставак реформе фискалног система Републике Србије одразити на 

уређење система финансирања локалне самоуправе. Као што смо већ истакли, планирано је да се 

реформа фискалног система Републике Србије одвије у три фазе – реформа система финансирања 

локалне самоуправе је део друге фазе. За трећу фазу реформе система јавних финансија 

Републике Србије планирано је увођење пореза на додату вредност и синтетичког пореза на 

доходак грађана. Као што смо већ истакли, ПДВ је почео да се примењује од јануара 2004. 

године, док се увођење синтетичког пореза на доходак грађана планира у предстојећем периоду. 

Његово увођење и стављање у корелацију са цедуларним порезима на приходе грађана може се 

искористити за преиспитивање њихове улоге финансирању локалне самоуправе. У том смислу, 

може се ићи ка новим решењима, и то:  

− по једном, поједини облици ових прихода, као што су порез на приходе од пољопривреде 

и шумарства, порез на приходе од непокретности, порез на добитке од игара на срећу, 

порез на приходе спортиста и спортских стручањака, могли би да добију статус изворних 

прихода локалне самоуправе;  

− по другом, локалним властима се може дати могућност да, у оквиру дозвољене границе, 

могу увести додатну пореску стопу и тиме вршити тзв. «прирезивање» на, унапред 

утврђену, пореску основицу датог пореског облика; 

− по трећем, може се извршити комбиновање претходних решења.  

По својим карактеристикама, облици цедуларних пореза, као што су порез на приходе од 

пољопривреде и шумарства, порез на приходе од непокретности, порез на добитке од игара на 

срећу, порез на приходе спортиста и спортских стручњака, највећим делом поседују одлике које 

би локални јавни приходи требало да имају. Јасно је да се промене понуђене првим решењем 

могу реализовати и без увођења синтетичког пореза на доходак грађана, као и то да су се, током 

реформе фискалног, односно система финансирања локалних власти у Републици Србији од 

2001. до 2005. године, већ могле извршити. Имајући у виду доминантну улогу уступљених 

прихода у њиховом финансирању, «тачку увођења» синтетичког пореза на доходак грађана 
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треба искористити за «проширење» права утицаја локалне самоуправе у оквиру датог сегмента 

фискалног система Републике, како би им се омогућило самосталније деловање на подизање 

финансијске снаге него што је то данас. 

На основу поставки првог правца промена, систем финансирања локалне самоуправе у 

Републици Србији може се реформисати отклањањем следећих његових недостатака:745  

− Треба преиспитати статус локалне комуналне таксе на истицање фирме на пословном 

простору као изворног прихода јединице локалне самоуправе, којим се на директан начин 

опорезује економска снага привредних субјеката на њиховој територији.746  

− У сегменту система који се односи на утврђивање фискалних облика њихових изворних 

прихода, законодавац је «изабрао» одређене врсте такси, накнада и самодопринос - 

управљање и контрола над порезима као најзначајнијим и најиздашнијим фискалним 

облицима остала је под строгом ингеренцијом централног нивоа власти. Имајући у виду 

праксу развијених земаља којима тежимо, али пре свега одлике које поседује, сматрамо да 

порез на имовину (на непокретности) треба «превести» у статус изворног прихода локалне 

самоуправе.747  

−    Поред «превођења» пореза на имовину (на непокретности) у изворне приходе, треба 

«проширити» улогу, односно овлашћења локалних власти приликом пореског 

администрирања овог фискалног облика.748 У наредном периоду, мора се отворити питање 

                                           
745 Као недостатке система, можемо издвојити и одређена решења која су садржана у новодонетом Закону о туризму. 
По њима, Влада Републике Србије има овлашћење да утврђује распон између највишег и најнижег износа боравишне 
таксе. Тиме је дошло до «сужавања» слободе локалних власти у процесу утврђивања висине овог фискалног облика 
који има статус њиховог изворног прихода. Тиме ће се простор за вођење политике у овом домену вршења послова 
локалне самоуправе битно сузити. Сличне закључке можемо извести и у погледу давања права на увођење 
туристичке накнаде. (Без обзира на могућност остваривања додатних извора прихода јединица локалне самоуправе 
по том основу, оно ће зависити од исхода одлуке републичког министарства надлежног за послове туризма). 
746 Овај фискалитет «искаче» из концепта, по којем локални облици јавних прихода не би требало да, као предмет 
опорезивања, имају мобилну пореску основицу, односно основицу чијем би се опорезивањем могли изазвати 
негативни ефекти у алокацији ресурса у привредном систему земље. 
747 У најмању руку, јединицама локалне самоуправе мора се «дати» право на самостално утврђивање пореске стопе у 
оквиру законски одређених граница.  
748 Треба уочити постојање својеврсне осе - «вертикално» успостављене линије каузалности, по основу које се, на 
практично истом објекту опорезивања (само су различити аспекти његовог сагледавања и стављања у пореску 
функцију), гради остварење три фискалитета од изузетно велике важности за финансирање локалне самоуправе у 
Србији: 1) накнаде за уређивање грађевинског земљишта – везана за улазак у процес изградње одређеног објекта на 
грађевинском земљишту; 2) накнаде за коришћење грађевинског земљишта – везана за «фактичко» заузеће 
грађевинског земљишта објектом који се на њему налази, без обзира на то да ли је исти стављен у функцију због које 
се гради и/или је изграђен; 3) пореза на имовину (на непокретности) – везан за стављање објекта у функцију, тј 
завршетак грађевинских радова и могућност његовог коришћења од стране власника - инвеститора који га је 
изградио. Треба уочити да сваки инвеститор, уколико жели да на легалан начин уђе у процес изградње објекта на 
грађевинском земљишту, има обавезу да се «пријави» надлежном органу јединице локалне самоуправе и, између 
осталог, плати одговарајући износ накнаде за уређивање грађевинског земљишта. Већ у тој тачки, општина или град 
може ући у траг инвестиционих активности на свом подручју (то се може «материјализовати» прављењем листе 
инвеститора и локација на којима се инвестира), што ствара услове за отпочињање процеса прикупљања накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта, а након завршетка радова, тј. стављањем тих објеката у функцију, и за 
«захватање» пореза на имовину. У том смислу, јасно је да јединица локалне самоуправе има могућност за 
установљење јако добре евиденције како пореских обвезника, тако и сâмих објеката опорезивања, јер по фазама 
може да прати ток грађевинских радова на свом подручју и да их веже за инвеститоре, који су постали или ће тек 
постати фискални обвезници, по неком од датих основа. Данас су те евиденције одвојене, тако што су обвезници 
накнада за уређивање и коришћење грађевинског земљишта евидентирани у списима одређених општинских служби 
или дирекција које се баве уређивањем и изградњом грађевинског земљишта, а пореза на имовину, у Пореској 
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уређења пореске администрације у Републици и улоге локалних власти у вршењу тих 

послова, у правцу давања већих овлашћења у администрирању њихових изворних прихода.  

− У систем треба «уградити» прецизније утврђену методологију и формулу расподеле 

трансферних средстава из буџета Републике, са механизмом који јединицама локалне 

самоуправе омогућује дугорочно предвиђање/планирање како укупног оквира њихових 

буџета, тако и структуре појединачних извора прихода.  

− Треба на ефективнији и ефикаснији начин користити механизам међубуџетских трансфера 

између централног и локалног нивоа власти.  

− Јединице локалне самоуправе би требало да на бољи начин буду консултоване, односно да 

имају већи утицај на процес вршења измена у систему њиховог финансирања.  

− Треба «прецизирати» учешће јединица локалне самоуправе у свим облицима уступљених 

прихода од Републике.  

− Треба смањити притисак, односно контролу централне власти у процесу уласка и 

реализације концесионог аранжмана јединица локалне самоуправе поводом изградње, 

одржавања и коришћења комуналних објеката ради обављања комуналних делатности. 

Треба ићи ка проширењу права локалне самоуправе за улазак у концесионе аранжмане и 

поводом других предмета концесија чија реализација не би изазвала негативне ефекте на 

макро нивоу.  

− Треба регулисати питање имовине јединица локалне самоуправе, тј. вратити им пуна 

својинска права, која су одузета у процесу јачања централне власти током деведесетих 

година прошлог века. 

Изналажење решења која ће ићи у правцу исправљања датих недостатака чини важан основ за 

будуће промене система. Принципијелно гледано, карактеристике локалне комуналне таксе на 

истицање фирме на пословном простору неконзистентне су са одликама које локални приходи 

треба да имају у систему јавних прихода једне земље. Међутим, имајући у виду да је овде реч о 

најиздашнијој врсти комуналне таксе, као и о чињеници да она до сада није била узрочник неког 

већег поремећаја у алокацији капитала у Републици Србији, треба пажљиво прићи оценама које 

воде у смеру «искључивања» овог фискалитета из система изворних прихода локалне 

самоуправе. Најиздашнији фискалитети остали су под ингеренцијом централне власти. У том 

смислу, може се схватити борба представника локалних власти за постојањем датог облика 

комуналне таксе којом се, без обзира на могућност изазивања дисторзивних ефеката, омогућава 

издашан извор средстава њихових буџета. Ако би се пошло у правцу њеног укидања, требало би 

пронаћи адекватан облик фискалитета који би могао постати њен супститут, а да, при томе, 

                                                                                                                                                   
управи Републике Србије. (О начину вођења пореске евиденције пореза на имовину од стране Пореске управе било је 
више речи на претходним странама овог рада). Јасно је да на једном месту треба вршити пореско администрирање 
датих фискалитета и да би «природни» носиоци тих активности требали бити органи, службе или организације 
јединица локалне самоуправе. 
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одговори захтевима које локални фискални облици јавних прихода треба да испуне. Део 

«изгубљених» прихода по овом основу, може се надоместити и «превођењем» пореза на имовину 

(на непокретности) у изворне приходе локалне самоуправе.749 Као што смо већ истакли, овај 

порески облик представља велики финансијски потенцијал, којим се може значајно повећати 

њихова финансијска снага и независност у односу на централну власт. Јединице локалне 

самоуправе би биле мотивисане да квалитетније «управљају» овим порезом, него што то до сада 

чине органи републичког нивоа власти. Омогућавањем већег степена контроле над овим 

пореским обликом од стране јединица локалне самоуправе, створили би се бољи услови за 

вођење локалне фискалне политике, као и успостављање јасне и чврсте везе између обвезника и 

јавних услуга које се финансирају од истог. Утемељење пореза на имовину (на непокретности) 

као изворног прихода локалне самоуправе представљало би солидну основу на коју би се 

«ослонио» наставак процеса децентрализације власти. Управљање висином пореског намета по 

датом пореском основу од стране носилаца власти на локалном нивоу, имало би и јако изражену 

политичку конотацију. У том смислу, пред њих би се поставила много јаче изражена политичка 

одговорност у управљању заједницом и при одређивању висине «цене» и нивоа квалитета 

«пакета јавних услуга» који се нуди грађанима, што је у духу захтева за демократизацијом и 

бољим функционисањем друштвено-економског система земље. 

У наредном периоду, мора се отворити и питање уређења пореске администрације у Републици и 

улоге локалних власти у вршењу тих послова – поготово када су њихови властити приходи у 

питању.750 Постојећа овлашћења локалне самоуправе се, у том смислу, требају проширити. Ово 

би био значајан искорак ка бољој пореској евиденцији и ефикаснијем убирању фискалних облика 

јавних прихода. Јасно је да боље пореско администрирање и контрола морају резултирати бољом 

и ефикаснијом наплатом, односно вишим остварењем прихода од ових пореских облика. 

Проширење овлашћења локалне самоуправе у смеру давања права на самостално вршење 

послова пореског администрирања њихових изворних прихода може довести до међусобне 

користи и за централни и за локални ниво власти у земљи, јер ће надлежни органи обеју страна 

бити далеко мотивисанији и ефективнији у свом раду, али и боље контролисани од стране 

                                           
749 При томе, треба имати у виду да ће «превођење» пореза на имовину (на непокретности) у статус изворног прихода 
јединица локалне самоуправе бити од изузетно великог значаја у процесу промене власништва над грађевинским 
земљиштем у Србији. Наиме, у догледној будућности треба очекивати да оно «пређе» у пуно (приватно) власништво 
субјеката, који у постојећем својинском режиму имају право само на његово коришћење. Ова промена резултираће 
преиспитивањем статуса накнаде за коришћење грађевинског земљишта, у смислу оправданости њеног «опстанка» у 
систему финансирања локалне самоуправе. У режиму приватне својине над грађевинским земљиштем, давање права 
општинама и градовима на одређивање висине пореза на имовину (на непокретности), представљаће једно од 
могућих решења за «амортизацију» губитка прихода од датог фискалитета, јер се овакав облик накнаде не може 
одржати у тако уређеном систему власништва над земљиштем. Решавање датог питања биће предмет неких од 
будућих радова из ове области. (У међувремену, треба имати у виду да је урађена анализа ефеката евентуалног 
«претапања» накнаде за коришћење грађевинског земљишта у порез на имовину (на непокретности), од стране 
Центра за либерално-демиократске студије из Београда. Више о томе у  Беговић Б., Бисић М., Илић-Попов Г., 
Мијатовић Б., Поповић Д.,  «Реформа пореског система (2)», ЦЛДС, Београд, 2004). 
750 Може се размишљати и у правцу проширења места и улоге јединица локалне самоуправе у пореском 
администрирању уступљених прихода, чије се остварење у потпуности уступа локалним властима. 
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оснивача у вршењу функције остваривања буџета за чије су «пуњење» превасходно  

организовани.  

Одређење процента учешћа јединица локалне самоуправе у деоби уступљених прихода од 

Републике, које није регулисано Законом о локалној самоуправи, уређује се тзв. секторским 

законима из одређених области.751 Због тромости и незаинтересованости надлежних органа 

централне власти, у посматраном периоду није дошло до промене свих релевантних закона, 

којима је требало извршити прецизирање расподеле ових прихода. Тиме су локалне самоуправе 

ускраћене за остварење једног дела средстава, али и на могућност квалитетног планирања својих 

буџета.  Право које им дато, није искоришћено у пуној мери. Прецизирање учешћа у деоби ових 

прихода, заштитило би их од волунтаризма републичког нивоа власти и учинило систем њиховог 

финансирања стабилнијим и предвидљивијим током предстојећег периода.       

Треба покренути и иницијативу за смањење контроле централне власти поводом процеса 

реализације концесионог аранжмана јединица локалне самоуправе у изградњи, одржавању и 

коришћењу комуналних објеката ради обављања комуналних делатности. Локалне власти би 

требало да имају већу слободу и контролу над овим обликом концесионог аранжмана. Поред 

тога, треба размислити о проширењу права локалне самоуправе за улазак у концесионе 

аранжмане и поводом других предмета концесија чија реализација не би изазвала негативне 

ефекте на макро нивоу. Ово право се може проширити и на: експлоатацију материјала из 

водотока, руда неметала, изградњу спортско-рекреационих објеката, спортских терена и простора 

за спорт и рекреацију, укључујући објекте за рекреацију, спортске и културне активности, затим, 

за изградњу објеката, реконструкцију, модернизацију и коришћење постојећих објеката у бањама, 

подручјима са природно-лековитим својствима, као и за изградњу, одржавање и коришћење 

објеката туристичке инфраструктуре или за њихову реконструкцију, модернизацију и 

одржавање.752 

 

Горе наведени правци могућих промена система финансирања локалне самоуправе у Републици 

Србији се, у одређеним тачкама, могу подударити. У том смислу, могу се упарити захтеви да 

систем заједнице прихода са Републиком треба да има прецизније утврђену методологију и 

                                           
751 Овде мислимо на деобу прихода од накнада за коришћење добара од општег интереса и накнада за захвате у 
животној средини. 
752 Ради «изоштравања слике» о систему финансирања локалне самоуправе у Републици Србији, треба извршити 
раздвајање припадности прихода по основу концесија. За разлику од прихода од концесионе накнаде за обављање 
комуналних делатности који се могу сврстати у изворне приходе локалних власти, средства која се остварују из 
концесионих аранжмана по другим основама, имају одлике уступљених прихода. Имајући то у виду, у Закону о 
локалној самоуправи треба извршити измене по основу којих ће приходи од концесионе накнаде за обављање 
комуналних делатности задржати статус изворних, а приходи који се остварују из концесионих аранжмана по другим 
основама, добити статус уступљених прихода јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Исто важи и за 
потребу усклађивања овог Закона, са одредбама новодонетог Закона о заштити животне средине, поводом измене 
статуса накнаде за захвате у животној средини и то у делу који се односи инвестиције. (О томе је било више речи на 
претходним странама овог рада). Ове промене би се могле сврстати у трећи правац иницијација метаморфозе система 
финансирања локалне самоуправе. Оне, заправо, потичу из захтева за «одржањем» система и увођења решења, чији 
је главни смисао да «подржавају» реализацију системских промена.  
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формулу расподеле трансферних средстава из буџета Републике и ефективнији/ефикаснији начин 

коришћења механизма међубуџетских трансфера, како би се постигао што виши ниво квалитета 

њиховог финансијског изравњања. Утврђивање обима ових средстава треба засновати на 

формули, чијом применом ће се обезбедити покривање разлике између прихода per capita, коју 

просечна јединица локалне самоуправе може да очекује, како од сопствених, тј. изворних 

прихода, тако и уступљених прихода, с једне стране, и стандардног обима расхода per capita који 

је одређен за финансирање основних, Уставом и законом утврђених надлежности, односно 

послова локалних власти, с друге стране. Поред овако утврђених средстава, треба 

институционализовати и механизам њиховог додатног обезбеђења којим ће се омогућити 

покривање разлике која може да настане у ситуацији када се укупни приходи и, на претходан 

начин утврђени, «изједначавајући» трансфери не остваре у планираним износима. Овим 

механизмом би се обезбедила допунска финансијска заштита, односно сигурност оних јединица 

локалне самоуправе, чије је остварење прихода ниже од планираног. Додатна мера заштите би 

могла бити уведена и кроз установљење посебних врста трансфера, чија би искључива сврха била 

покривање расхода који настају на име преноса поверених послова на поједине јединице локалних 

власти. Установљење формуле учешћа јединица локалне самоуправе у заједничким приходима са 

Републиком и коришћење међубуџетских трансфера требало би да буде засновано на начелима 

транспарентности и постојаности, односно сталности правила расподеле средстава током 

вишегодишњег периода.753 Овим би се лакше могла планирати и водити фискална, али и други 

видови политике како на централном, тако и на локалном нивоу власти. У том смислу, 

утврђивање критеријума754 и форумуле расподеле, односно долажење до укупног обима ових 

средстава мора бити дефинисано правном регулативом. Јасно и објективно постављеном 

правилима мора се обезбедити механизам заштите права на остваривање локалне самоуправе у 

Републици Србији. Поред тога, представницима локалне власти треба дати право да буду 

консултовани и да узму активно учешће током одвијања ових процеса. Њихов утицај на крајњи 

резултат расподеле средстава мора бити делотворнији од постојећег.  

                                           
753 Следећи логику постизања финансијске стабилности и предвидљивости прихода њихових буџета, учешће 
општина и градова у остварењу пореза на зараде треба фиксирати и искључити из система «годишње» расподеле. 
(Као што смо већ истакли, у будућности се може ићи и ка другим решењима, када је у питању одређење улоге 
цедуларних пореза на приходе грађана у систему финансирања локалне самоуправе у Србији).   
754 У Закон о локалној самоуправи би се, поред основних, требали уградити и допунски критеријуми којима се врши 
корекција приликом одређивања обима средстава за уједначавање финансијске снаге јединица локалне самоуправе. 
Као њихови најчешћи облици, узимају се густина становништва и степен развијености, исказаним преко друштвеног 
производа по глави становника, али и висина изворних и уступљених прихода по становнику дате јединице локалне 
самоуправе. Исто тако, могли би се користити и критеријуми који су везани за мерење/упоређење достигнутог нивоа 
комуналне опремљености општина, изграђености локалних путева, улица и других инфраструктурних објеката на 
њиховом подручју, односа руралног и урбаног становништва, процента учешћа популације одређеног животног доба 
у општини (на пример, учешће становника од 30 до 40 година старости у укупном становништву општине), 
параметара којима би се могао изразити достигнути ниво културног развоја локалне заједнице (број и структура 
културних установа, развијеност мреже матичне библиотеке, број и активности аматерских друштава), социјална 
карта становништва  и сл. 
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Средства горе поменутих облика међубуџетских трансфера (пре свега, мислимо на 

«изједначавајуће», тзв. блок трансфере и допунска средства) не би требало да имају наменски 

карактер. Њима се не би смело угрозити дискреционо право локалних власти да воде политику у 

оквиру својих овлашћења и да самостално врше буџетску расподелу средстава која им, на основу 

оваквог начина остваривања, стоје на располагању. Одређење њиховог ненаменског карактера 

уклапа се у захтев који је изнет у одредбама Европске повеље о локалној самоуправи,755 али и 

традицију да локалне самоуправе у Републици Србији имају слободу да самостално располажу 

средствима која им се уступају од стране централног нивоа власти. Међутим, поред трансфера са 

ненаменским, треба увести и трансфере наменског карактера.756 За разлику од ненаменских 

трансфера, чија превасходна улога треба да буде обезбеђење финансијског изравњања у систему, 

употреба трансфера наменског карактера треба да се превасходно ограничи за финансирање 

посебно одабраних инвестиционих пројеката који су од посебног интереса за локалне заједнице. 

Као услов за њихово утврђивање, одобравање и реализацију могло би се узети да они треба да 

буду кофинансирани из редовних буџетских средстава јединица локалне самоуправе. Наменска 

средства се могу користити и за финансирање посебних пројеката на подручју недовољно 

развијених локалних заједница у циљу подстицања њиховог друштвено-економског развоја. 

Новим поставкама и применом механизма расподеле средстава на основу међубуџетских 

трансфера треба створити услове да републички ниво власти може водити политику економске 

подршке одређених локалних заједница, које се налазе на ниском нивоу развијености, у правцу 

постизања што брже «конкурентности» у односу на остале јединице локалне самоуправе у  

земљи. 

Доношењем Устава, односно изменама одговарајућих законских одредби мора се коначно 

регулисати питање имовине јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Јасно одређена и 

дефинисана својинска права, којима се може управљати слободно и независно од централног 

нивоа власти, представљају један од основних предуслова да локална самоуправа и de facto 

оствари своју политичку, правну и економску самосталност. Задуживање локалне самоуправе 

представља једну од области на коју ће се директно одразити позитивно решење датог питања. 

Одређени облици имовине, поготово право на непокретностима, могу послужити као гарант 

повериоцима за враћање позајмљених средстава. У том смислу, поседовање пуног права на 

имовину омогућиће им да лакше изађу на тржиште капитала. Тиме би требало да дођу до већег 

обима средстава која ће искористити за финансирање пројеката, чијом реализацијом ће се 

омогућити подмирење капиталних потреба и развој локалне заједнице. Враћање пуних 

својинских права локалним властима може довести и до промене законских решења у правцу 

                                           
 
755 Члан 9. став 1. тачка 7. Европске повеље о локалној самоуправи. 
756 Трансфери на име покривања одређених врста расхода (расхода које је лако идентификовати и квантификовати, 
тј. везати за конкретну врсту активности/услуга које се њима финансирају), у случају преноса поверених послова на 
поједине јединице локалних власти би, исто тако, могли имати наменски карактер.  
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постизања њихове веће самосталности у односу на републички ниво власти у процесу доношења 

одлуке о задуживању.757 Када је у питању задуживање локалних власти у Србији,758 треба имати у 

виду и то да је оно у блиској вези са достигнутим нивоом привредне развијености, висином 

друштвеног производа и националног дохотка земље, уопште, као и сâмих јединица локалне 

самоуправе у њој. У том смислу, потребно је време да њихова материјална основа још више ојача 

и омогући остваривање већег обима буџетских средстава како из фискалних, тако и нефискалних 

извора јавних прихода, што представља гаранцију за узимање зајмова већег финансијског 

потенцијала. Њима се знатно брже могу реализовати важни капитални пројекти и циљеви 

дугорочног развоја локалне заједнице. 

 

У суштини, систем финансирања локалне самоуправе у Републици Србији треба «градити» у 

правцу јачања њене финансијске и фискалне независности од централне власти. Апстрахујући 

појединачне елементе горе изнетих праваца могућих промена, можемо закључити да се они своде 

на то да, поштујући принципе на основу којих треба уредити систем финансирања локалних 

власти у једној земљи, место и улогу њихових изворних прихода треба што више ојачати, с једне 

стране, и утврдити што бољу и праведнију «формулу» расподеле заједничких прихода са 

централном власти, с друге стране. У процесу реформе друштва, транзиције економског и 

правног система ка рационалнијим решењима и ефикаснијој институционалној структури, јако је 

важно на квалитетан начин решити питање децентрализације власти и процеса који га прате. 

Добро уређен систем финансирања представља значајан предуслов за испуњење ових поставки и 

истинску реализацију права на остваривање локалне самоуправе у једној земљи. Овим радом смо 

покушали да, бар у оквиру тог сегмента, укажемо на правац кретања којим би требало ићи у 

наредним етапама развоја наше државе, како би се што брже стигло до жељеног циља, а то је 

достизање стандарда и улазак у ред развијених земаља савремене Европе и света. 

 

 
 
 
 

                                           
757 До тада, треба боље уредити механизам контроле над процесом задуживања локалне самоуправе у Републици 
Србији. Овај став имплицира захтев за промену постојећег решења, које је дато Законом о јавном дугу. Уместо речи 
мишљење, у формулацији законске норме којом се јединицама локалне самоуправе улазак у процес јавног 
задуживања омогућује тек по добијању одређеног вида сагласности («мишљења») од стране надлежног 
министарства, наш став је да треба да стоји реч одобрење. О томе је било више речи у тачки «Приходи по основу 
јавног задуживања».  
758 Поред промена које су усмерене ка бољем уређењу механизма контроле над процесом задуживања локалне власти 
у Републици Србији, сматрамо да и у Закону о локалној самоуправи треба направити измене којим би се извршило 
раздвајање доносилаца одлуке о задужењу, тако што би: а) у случају краткорочног задуживања јединице локалне 
самоуправе (финансирање дефицита текуће ликвидности), одлуку о задужењу требало да донесе председник 
општине или градоначелник, б) а у случају дугорочног задуживања (ради финансирања или рефинансирања 
капиталних расхода), скупштина јединице локалне самоуправе. Наведене промене припадале би трећем правцу 
иницијација метаморфозе система финансирања локалне самоуправе у Републици Србији. 
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редним бројем: 417-2/2003-01, усвојен на седници Скупштине општине Сурдулица која је 
одржана 21. марта 2003. године. 

96. Одлука о завршном рачуну буџета општине Чајетина за 2003. годину, документ заведен под 
редним бројем: 400-38/04-01, Служба за скупштинске послове општине Чајетина. 

97. Одлука о завршном рачуну буџета општине Шабац за 2000. годину, Службени лист општине 
Шабац, бр. 7/2001. 

98. Одлука о завршном рачуну буџета општине Шабац за 2002. годину, Службени лист општине 
Шабац, бр. 6/2003. 

99. Одлука о комуналним таксама, Службени лист општине Кула, бр. 1/92 до 9/2003. 
100. Одлука о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за уређивање и коришћење 

грађевинског земљишта у општини Нови Бечеј, Службени лист Нови Бечеј, бр. 11/2003. 
101. Одлука о критеријумима и мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта у општини Бачки Петровац, Службени лист Бачки Петровац, бр. 
5/2003. 

102. Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта у општини Врбас, документ заведен под редним бројем: 011-12/2003-
I/01, усвојен на седници Скупштине општине Врбас која је одржана 22. септембра 2003. 
године. 

103. Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда, Службени лист града 
Београда, бр. 31/93 до 11/96. 

104. Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Лозница, Службени лист 
општине Лозница, бр. 7/1997 и 3/2003. 

105. Одлука о локалним комуналним таксама општине Ваљево, Службени гласник општине 
Ваљево, бр. 2/2002 и 4/2003. 

106. Одлука о локалним комуналним таксама општине Врњачка Бања, Службени лист општине 
Краљево, бр. 13/2002. 

107. Одлука о локалним комуналним таксама, Службени лист општине Бечеј, бр. 3/2001. 
108. Одлука о локалним комуналним таксама, Службени лист општине Врбас, бр. 7/2001 до 

3/2003. 
109. Одлука о локалним комуналним таксама, Службени лист општине Нови Бечеј, бр. 4/2001 и 

9/2004. 
110. Одлука о накнадама за уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта у Лозници 

и Бањи Ковиљачи, Службени лист општине Лознице, бр. 7/2002. 
111. Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Зрењанин, 

Службени лист општине Зрењанин, бр. 5/2001. 
112. Одлука о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта општине Ваљево, 

Службени гласник општине Ваљево, бр. 3/2003. 
113. Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта општине Крупањ, документ 

заведен под редним бројем: 418-29/2003, усвојен на седници Скупштине општине Крупањ 
која је одржана 26. децембра 2003. године. 
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114. Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта у општини Врбас, документ 
заведен под редним бројем: 011-53/2003-I/01, усвојен на седници Скупштине општине Врбас 
која је одржана 24. децембра 2003. године. 

115. Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта општине Ваљево, Службени 
гласник општине Ваљево, бр. 3/96, 7/96, 2/98, 4/99, 1/2000, 2/2002, 5/2002, 4/2003, 5/2003. 

116. Одлука о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине 
Косјерић, Службени лист општине Косјерић, бр. 1/2004. 

117. Одлука о обезбеђивању средстава за заштиту и унапређивање животне средине општине 
Параћин, Општински службени гласник, бр. 10/2002. 

118. Одлука о општинским административним таксама општине Бачки Петровац, Службени лист 
општине Бачки Петровац, бр. 5/2001, 2/2002 и 1/2004. 

119. Одлука о општинским административним таксама општине Ваљево, Службени гласник 
општине Ваљево, бр. 4/2003. 

120. Одлука о општинским административним таксама општине Врбас, Службени лист општине 
Врбас, бр. 7/2001 до 3/2003. 

121. Одлука о општинским административним таксама општине Кула, Службени лист општине 
Кула, бр. 6/2003. 

122. Одлука о плаћању боравишне таксе општине Косјерић, Службени лист општине Косјерић, 
бр. 31/2004. 

123. Одлука о плаћању накнаде за заштиту и унапређење животне средине општине Прешево, 
Службени гласник Пчињског округа, бр. 7/2003. 

124. Одлука о разради мерила, начину обрачуна и уговарања накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и закупнине грађевинског 
земљишта у општини Кула, Службени лист општине Кула, бр. 8/2003. 

125. Одлука о увођењу-продужењу самодоприноса на територији општине Нови Бечеј за наставак 
изградње хируршког блока болнице у Зрењанину, Службени лист општине Нови Бечеј, бр. 
4/1999. 

126. Одлука о увођењу самодоприноса за територију општине Ваљево, Службени гласник 
општине Ваљево, бр. 12/95. 

127. Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Прешево за 2002. годину, Службени 
гласник Пчињског округа, бр. 7/2003. 

128. Одлука о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине општине Врбас, 
документ заведен под редним бројем: 011-52/2004-I/01, усвојен на седници Скупштине 
општине Врбас која је одржана 27. децембра 2002. године. 

129. Одлука о формирању Еколошког фонда и изворима средстава за његово финансирање 
општине Кула,  Службени лист општине Кула, бр. 3/96, 3/97, 2/2000, 6/2001 и 2/2004. 

130. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 
средстава са тих рачуна, Службени гласник Републике Србије, бр. 88/2002. 

131. Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, аутономних покрајина, 
општина, градова, града Београда и прихода организација обавезног социјалног осигурања, 
Службени гласник Републике Србије, бр. 25/2001. 

132. Меморандум о буџету за 2004. годину, економској и фискалној политици са пројекцијом за 
2005. и 2006. годину, Министарство за финансије и економију Републике Србије, 2003. 

133. Општи биланс јавних прихода и јавних расхода Републике Србије за 2003. годину, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 91/2002. 

134. Програм радова који ће бити финансирани из средстава добијених продајом 70% вредности 
капитала фабрике цемента, Службени лист општине Косјерић, бр. 23/2003. 
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