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НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 6. 

фебруара 2001. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ РАСХОДИМА, 

који вам у прилогу достављамо на даљи поступак. 

Поводом утврђеног Предлога закона Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине одредила је за представнике НЕНАдА ЧАНКА, 

председника Скукпштине АП Војводине и ГОРДАНУ ЧОМИп, 

потпредседника Скупштине АП Војводине. 

Прилог: 1. 



I]!рЕДЛО:Г ЗАКОНА О И3М:Ш,Н.дЈ1А и ДOIТYHAMA ЗАКОНА О Ј А .. н JffИ М 
ПРИХОДИМА И ЈАННИМ РАСХОДИМ[А 

'Iлан 1. 

у Закону о јавним приходима и јавним расходима (" Сл:ужб ,ни гласник 
lрепублике Србије", б~·ој 76/91, 13193, 22/93, 37/93, 67/93,45/94,42/98 и 54/99) у l[лан!' 
.~.a., став 1. иза речи " ~адачи " додају се речи" ayiiiolloJl.t1Ie йокрај'иllе, ". 

Члан 2, 

у Ч:1ан,у 7: иза речи "задаци" д одају се речи ,. ауЙiOl'ш.~mе Йокрајиuе,'. 

Члан 3" 

у ч.ТТаЈђ' 1:1. на крају тачке 5. брише се тачка, а уместо ЊI~ СТ3В.ъа се знак 
";" и додаје се нова та чка 6. која гласи : "6. йосебне rl(жраI~mСј'(е Шаr<се.". 

Члан 4. 

у lJЛ81i[" Ј3. иза речи "Зl1КОJlО.Ј1" додају се речи ", (1 ауiiiOfЮ.lmа йохрајllllа 

одлуком, ". 

Члан 5. 

у c.,r.'l0li[J' хв. таl.{ка 5. иза речи " фшu:mсuрање ' додају се речи" аУШОЈЮJl.ше 

йокрајllне и". 

Члан 6. 

у IfЛЯИЈl .19. У тачки 2. иза речи "кул.Шуре," додају се речи " фUЗllчке 
кулuiуре, ", иза речи "образо'вilња" додају се речи н 1l1lY'IHOi II iii.exuo.10lUKoi 

ра.160ја " , иза речи "ур банuаnrz " додају се речи " , з {umШсiU.ва, iii.урuзма, 
yioc~ijlliiieJЬciii ва " п иза ре ч.и 11 З{UШ1Ю.М" додају се речи " l' о,алуко.1I-1 ayuimtOMUe 
ЙОКРајИllе " . 

После тачке 2. додају се нове тачке које гласt: 
., , 

"3, обаве.зе аУШОflОЈmе ЙОli.рајimе ИЈ об:љ(n~йill .међународне реilюuаЛllе сарадње; 



ТаЧКi1 " 20" постаје та чка. " 4. ". 

Чlшш 8. 

у ЧЛЮI)' 25. брише се rюследњи стан. 

Члан 9. 

Иза llrп,IN.1 "25. : : . додаје се нови "'Члан .г5а. " који гласи : " 110абнu.М ЗаЈСОНЉИ 

од.редиће се iiроцnшiџ ' од iiрuiiадносшu свих Јавних йрuхода - iiореза) јјјакса, 
,!·t аН:llада и дру;zuх јаmшх ирихода lСОј.u се деле МЗJllе~у б)'(l;еiiiа РеiiублU!ке) буџеiiiа 
Йон.рајllне II буџе~"iiа оllшiiizmа.". 

Ч[лан 10. 

у Ч....тОЈЈ}' .16. тачки 3. реч' орiаЈшзације" замењује се речју 'орimшзацz.ifа'· . 

ЧШlН" 11. 

у Ч.rт/lНУ33, став 5. и 6. О)ЈИШУ се. 

Члан 12. 

у ЧЛ31Ј'У Э4з. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи :" Cpeocilioa са 
рачуна БУl!еiiiа аујиоuомuе Йокрајин.е и бу.џеiiiскuх il(OРUСНШЩ средсјйва јавних 
служби које се фuuансирају иа буџеiiiа ауiiiоrЮЈю/.е йокрајU1leЈ ;I(.ao и cpeociuea 
фОllдова оба.rз еЗЈ'Iоi СОЧI~;алноi ocui" .. paJtoa II друГих йокрајиllски фондова 
об;i'Ја:rоваНlIХ Јll1иЈНО.М и одлуко.м, УIС Љ)' '1У ју се у деllrлuш код БШf1(е l(оју одреди 
надлежнu opiaH аУШОНОЈНuе ЙокрајllJle." 

у досадаШFf>.ем ~TaBY 2. бришу се реч.И "ayUioHo.MHe iiокрајшrе, " и он постаје 
став 3., а став З. постај е став 4. 

Иза става 4. додаје се нови став 5. који Г.1аси " Наредбодавац за ii.ослове 

иЗ8ршеља буџеliiа аУUЮНОМ.не йокрајUТlе оБУСluавuће jjp(~1I0C средсшава 
корисницима који не uзврще обаве.з)' 1IЗ ciuaea 2. 080ј члана. " 

Члаll13. 

у lfлал'у 36. стш 3. иза речи "6уџеша" брише се реч " РеiiуБЛlJке " а иза речи 

"й.реiiiходЋlе iодr.mе " ставља се тачка . а iiiексш до Kpaj,'.l Рl~!fеUlще брише се. 

Ч.lап 14. 

у ЧЛЈ1Н}' 39, став 1. пза речи " Реiiублu.'К.е!. " додају се речи " буџеiuу 
аУШО1l0Ји uе йокрајuU/?, " и иза речи ", Реuублuка " ;Ј;оцају се речи ", llУШОНОЈю-tQ 

iioKpajuтui' . 
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()I.]Р' А3Ј[()Ж:ЕIЈЬ,ЈЕС 

УСТАВНИ ОСНОВ 

Усr:iШНИ О<СНОБ за из:меНе и Дr)I1уне 3акона () Јавним приходима и јавним 

Ji:уа,-ходима садрж~ш је Ј члану '72. Тач ка 10. liI В, УСТ:iШЗ Itl~публш;е Срi(j, ије, где је 

'VTI;~~reHo да Република Србија уређуј е и обе ::i беl)уј е сринансирање остваривања 

гтр ава и цужно:;ти Републике Србије утврђених Уставом и законом и друге односе 

од Iнтере са за Републику Србиј у у складу са Уставом II Ij(ШIIiI~r 73, lЋЧllШ 2 .. где је 

ре чено да Народна Скупштина ДОНОСИ законе·. 

1. Уводиll део 

ЧШНЮМ 69. Устава ћшуб.тIике Србије yiiiBpljl'HO је да ]ЈеIЈ)' блина Србија, 

аУТОlJ!омна ПОЩЈЗЈIИ1Щ град Београд :и ОПlIIПIНЗ имају б)'џете у ко.iима се исказују 

СВИ љихови приходи и расходи, СредпIВ3 бу џета обезбеђују се иа ОЛJW,~.а u других 

з2tЈ{ОIlОМ )"ГЈВрђеЮI!Х IIрихода. 

Постојеlш:ч ЗС~ КОНО)l.I О ј авним приходима и јавним расходима ' КОЈИ се 

П]Яl:мењује ОД 1. јануара 1992. ГОДИНе у члану 9, }'Тврђене су HPCТ(~ јаИШ IП;: прихода 

и то: iiорезu, iUaJcce, lIаiшаде ' ,Ја корmићење добара ад оiiшi"ii,еi J'.lнШереса, ја6ии 

;щјмовu, доiiрlI.НОСU за финансираље обавеЗНОl соцu.ја.Л1tОZ' осuјурањаЈ лок-аЛIlU 

Јавни uрuxодu 1I остали јавни ЙРllходll којима се финансирају права и ДУЖIШСТИ 

ЈРепу6ЈIИке и послови и З3 iЏЩИ града БеОГlf13да и ОJilштине утврl;ени Уставом и 

ЗаКОНОМ, ЮЮ и ,ЏШРИll'(Н:И за оБШflе3НО соци,јШIНО осигурање. 

у Члан}' 24. ЗЗII{она ~~{ЈЈ!tt~ЈЖ~I,9. ч,ЈЩЩi~ , 69. C,T_~t", z.!".1:~;пцщ, ~е~I!.v.;~щп~ј:~lб~l,g 

I~'Ш, ј;[lЉШ! RIш:r.Ш1,u. .. ЈiЈQl,C,т.а !щ.кРЈфщr~ ушврђen је ,!'~jJ ЏРЈ:Щqi.l~ _ е~~Д.Jllи~g lюји ,. 

ЈРенублика буџеТОI\1 уступи aYToHOMtloj п 01 (Р'Jlј ИЮI и СР I2ДС1'ШЈ [,;оја aYTolffoMHoj 

J1Iшрвјюш ЩЈ.~щ::с:е ,Ј~~щrfi.лика за вршеље законом повер,еlШХ гю~:лова из Iжв.ира 

l:IравЗI и ДУЖНО(:'['И Реп}'БЛИIi'е. 

Према томе ОД свих буџета Ј~ДИНО буџет покраЈШЈС се не: . финансира · ИЗ 

И3Е:ОРНИ:Х при;.;ОД1 .. поре:за и других Ј3КОНОМ утврђенш: Ерихода веn из 

.\ , 



Допуна!>! овог члана аРОНОМЋ.ој ПОI\ ilшјшш с:е ОИО l'ућујЕ: ДП CEloj(~ шн:лове и 

:Ј ;2датке утнрђШlе У(:ТII:ВОJl1l, Ст:путом, закOIЮМ и ОДЛ)Ј(ОМ, финансира из јавних 

IL1[IНIХОДll, као што то право ИМ(iју Репуб,lИКС:L , град Београд, ОГГШТИНе и организације 

1::> бавезног социј алног осигурања . 

Поред постојећих врста такса које се могу уворити законо~! IIредлаже се и 

:У.:FJођf~ње посебне lIOкрајинске таксе. 

9.!tЈЦЈ о~~ 

Ради фпнансирања ј авних расхода OMoryl!iyje Ct! 81 аУТОПlOiшю,ј покрајюш, да 

C~~ поред Републике , може јЗЈIНЮ задужпвати .. 

!{.(ЩН 5! 

Поред ОПШТШI::l, које се ~'IOгу ДОПУПСIIШ фипаНlсира1ГИ из буџета ЈР'еЈ1:ублике 

уКСЈЛИКО из својих прихода не могу да покрију jilВHe расходе j'Tl3pljeHe законом, 

ДО ПУНОМ ЧШIШu 18, постојећег з:аlliOна О'ВО· праЈIO I: е даје If аутономној покр~фши. 

:9.11.ан_6. 

Допуном '{ЛаЮI 19. заНОll3 . "СЈ{ЛDђују .:е ощредб,~ овог 'IШШ3, КОЈИМ су 

утнрђени јавни расхоци који C~ финансирају из буџета покрајине, са Ј аВЮIМ 

расходима ут:врђеним Статутом АП В~iводине. Поред постојећих расхода 
. 1'" 

предлаже се финансирање и следеј'iIIХ расхода: фU~UЧЈ(е 1С)'лiдуре, н.ау чноi II 

iiiехuолошкоi раз воја, ,1а1uzшсй'iда, Шурuз.ма, уiОСШIlй,iељсiuвll, обавезе ауШон.о.+tuе 

и()Ј!('рајuне иЈ обласiiiм .међ)'иародllе ре..zUОllаЛlle сарадље; дой)'псЈСО фШlaНl':uрање 
. . . 

оuшiiiuна /Соје cбtojU.il1 : Йриходи.на uе .IrtO~V да йокрuју јавне {Јасходе утврljене 

ЗQ1(О1tOя, односио одлуко.н ауЙјоно.нне Й01\.paj.Ull~; Уiшврђене оf.iавезе ауШОliо.м.не 

iim<.рајlше У фUIlQнсuрању рада UОЈ!UШllЧЮl.Х u друјЈЈХ орiаШr3lЩllја; yiTiep!jeue 

обавезе йреЈна Јавшш службllJi-tај уi~врђене .мере за ус.+'ЩЈаВ12ње lJ йодсйјицање 

ра ,1војај Уlивр!јене обавезе у обласiim зmuiiшше FJ caHalfllje од еле.иенiUарн.uх 

нейојода и друitlХ вaТlpeдnиx ОКОЛ1UЈсiiiu и CI~~apaњe о uзiр аi.Jљu и одр:шавању 

йуйјева и дРУZI'.lхјаВIШ.х објекаiuа од Йокрајин.ској з;чачаја, 

~Ц:L 

ИзмеНIII~ra и )10лунама rlOcTojetler члаяа 24., којим су утврl)ени јавни приходи 

буџета покрајине, I~pe cв(~a с,е iiредла.же 6рисањ{~ ДОI;:а,з;:JlШЊШ' ОСНОВНОГ извора 

111' Ilхода буџет;а Iюкрајltнl~ , а то је " део :IIРИХО),:l РеI!lублиiКI~ .који }tеJlуБЈlИка 
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\l[Citryhf.{OCT формирс:Ња више оргаНИЗЩF.ја" као што је то iЗећ С.Ј1:учај код пеНЗИ:i СКОГ 

и }.-:'[ ннаlIИДСКОГ и КОД ЗДРс l ВСТБеног осигураља . 

,~:t.~:QJZ~ 

Чланом 34а . Закона регуписано је да се средства са рачуна буџета 

ау"тономне покрајине, буџетских корисника и јавних С.1)'?:<би које се финан.:ирају из 

бу:џста покрајине укључују у деrюзит КОД 5анке коју одреди Нi'iД.1еж:ни орган 

аУТ'ономне ПЈкраЈине. 

Изменама 111 ДОII)'нама члана 34а. ЗакоНЕ, преД.fН!же: се д;а IIпадле :ЖIШ орган 

:I:'~T1f.lo'H(IMHe покрајине Оil;ЛЈ' lJује и о ј' Јf.ЉУ'lJШШflf.у ереЈџ:тltва ПШЧЈајШIelПlХ t:РОНДОВЗ у 

;Ј:еНОЗИТ бшош:е. 

Ij.JJ3Jf~13. 

ИЗ~Н~НОJi1 става 3. члана 36. За!l<ОШl oMoryttyj<e il':t! С1НП\I бiуџет.им:а , а не као 

IПТО }: постојеhи оо систем ОМОГУћаВ ;Ј О само буџету Републике . ;:13 прихо;џ~ које 

ос':гваре ДО 31. ј ;'ll1Јуара теЈ{)'ће ГОДИIII~ ~'fOry изузеТЈiЮ IШIШС'lШТМј~ за ИЗ;НРШ3Ј3ање 

рас:хода угврђеl ЈШХ буџетом ИЗ: ПР{~ДХ(Џflj2 године. 

Чда!~Ј4. 

Допуном члана 39. Закона даје ("(! Mr.})'yhHOCT и БЈ'џету аУП)iJ(ОМllе покрајине 

,Џll се, поред осталих корисника јавни х прихода, МЮЖ(~ заДУЖИlJ:ати "ОД Народне 

баlllКf! Ј~то(:.тН!F.:иј(!, односне. на ТJlЖИШТУ новца и КОД I1С1СЈЮЕiЬШХ б2шака. 

9Jtщ:!" lf~ 

Предложеном ДОПУНО\1 члана 43. Закона даје се NЮI'У~Ј]ОСТ наДЛlежном 

органу аУТОПЮltlflt~ по !крајИliе ~(a овласти Шlредбодшща за БУI,н~r ;ца ДО одређеног 

изноtCа раС)[Јола}ю;~ ср, е,Ј,ствим:а теЈ\уће OYll,lt:TCIf(e IЈЈезерне. 

,';IщшЈЛь 

Према члану 45. Закона за :Ј:lКОШПО и наменско КОlllишћеЊI~ cpej~CTaBa 

РIJlСIlоређеНIIХ буџеТО :\1 одiQвораu је функционер који рУКОВО,IШ органом државне 

управе и посебном организацијом , а ::ш органе Ј'Ilр31':е аутон омне покрајине, 

онШТИllе и града РУј{(ЈIflО),ил.ац {~pгaH3 за гюслове буџет;а. 

Предложеном измеНШ1i оног "IШlt'la ЈЈ!ре носи Cte O,JЏ'OBOPlflOCT еа рЈководиоuа 

органа за JI1oc.:IoHe б}џеТ:Ј1 aYl'OHOMНf: lIощ)зјИlllе, ОIШ[Ј'ИIИ~ и ГР31Да ЈIa JI~УЈКоводиоu:а 

орпша уr[РШEl~~, хоји и располаже пренетим 6уџетским среДСТl1ИМ3 , као што је та 

одговорност регу ЛИС:Ј на за коришће ње бу џетс~:их средстiЗ па Републ ике . 



.з;инара, ".111 28,H!~% Јflвплаliених средстава слило на посебш~ оуџетсюе рачуне. 

~Лосебни БУЏПСЮI Р:1Ч}"НИ • ЉИХ око триД€'сет IIIflCY евидеllтнрани у буџету 

.-Ре:публике, а остваРIIЛИ су ДУП.10 Е·ише средстава ОД буџета (:БИХ ОJlIштина у 

:CIпкр-ајини и што је интересантно НИГДе ни;;у э,ванично објав.ъени ни =-:риходи ни 

:,,"трошак тих средстава. 

То само Ј' ОВОрИ да Је на НИЗ0У Републике ПОСТОЈаJlО више параЈЈелних 

буџета, од којих се сiню један звашrчно објављивао, а остали , чија су срецства 

'q};-f:нюа око 66,52 '10 Сј:едстава која су YC ~\JepeHa 6уџету РепуБЛИКе, крио се од очију 

ј авности. 

Стога I;rредлажемо ;t;a СЕ! члан 30. ЗаЈкона о изменама ЈИ ДОI.Iунама закона о 

ј а:ЕI НИМ ПРlПюд!!r~ш и ,јавним IЈасхоДима ('Сл. гласник Репуб.1ике Србије" , бр . 42/98) 

'к=:1 fI) lIесистеМСШf (ј. рише. 

Предлаже се Дсl овај закон ступи на снагу осмог дана ОД дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије ". а да се примењује од 1. ј ула 2001. 

године. 

CPE~~;T !JA 3~~ СП!)ОВОЋ_~~ЊЕ ~~K9H}~ __ _ 

3а спронођење овог закона нису потребна финансијска средства. 
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