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Сажетак
Уло гу фи скал ног си сте ма у кре и ра њу по ли тич ког ка па ци те-

та Ср би је мо гу ће је пра ти ти са ви ше аспе ка та. У овом ра ду па жњу 
смо усме ри ли на рас по де лу функ ци ја и мо ћи у три по себ но зна чај-
не сфе ре: 1) нор ма тив ној ак тив но сти но си ла ца фи скал не вла сти; 
2) оби му фи скал них сред ста ва ко јим рас по ла жу по је ди ни ни вои 
ор га ни за ци је др жав не вла сти, и 3) утвр ђи ва њу, на пла ти и кон тро ли 
фи скал них при хо да.

Рас по де ла и раз гра ни че ње фи скал них функ ци ја је пре вас-
ход но пи та ње уре ђе ња по ли тич ких од но са, ис ка за них у уста ву и 
фи скал ним за ко ни ма, а осла ња ју се на од ре ђе ни сте пен цен тра ли-
за ци је, од но сно де цен тра ли за ци је др жав них функ ци ја. Си сте ми 
рас по де ле јав них при хо да се ме ђу соб но раз ли ку ју у по гле ду сте-
пе на фи скал не ауто но ми је ко ју има ју по је ди ни ни вои вла сти у зе-
мљи, ад ми ни стра тив не јед но став но сти, пра вич но сти и ало ка тив не 
не у трал но сти.
Кључ не ре чи: фи скал ни си стем, фи скал на по ли ти ка, по ли тич ки ка па ци-

тет, фи нан сиј ско из рав на ње, фи скал ни фе де ра ли зам, по-
ре ски ор га ни.

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Развој
институционалнихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеоргани-
зованомкриминалуитероризмууусловимамеђународнихинтеграција. Про је кат фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је под бро јем 179045
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Да би др жа ва мо гла да по кри ва јав не рас хо де, она мо ра да 
при ку пља од го ва ра ју ћи ни во јав них при хо да. Јав ни при хо ди слу же 
за под ми ри ва ње тро шко ва ко ји има ју оп шти ка рак тер. Укуп ност 
јав них при хо да у јед ној зе мљи чи ни њен фи скал ни си стем. 

Јав ним при хо ди ма, у сми слу по зи тив них про пи са Ср би је, 
сма тра ју се при хо ди оства ре ни оба ве зним пла ћа њи ма по ре ских 
об ве зни ка, као и при хо ди ди рект них и ин ди рект них ко ри сни ка бу-
џет ских сред ста ва и сред ста ва ор га ни за ци ја за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње. По је ди ни јав ни при хо ди мо гу се, у скла ду са за ко ном, у 
це ли ни или де ли мич но, ис ка за ти као на мен ски при хо ди. На мен ски 
при хо ди су јав ни при хо ди, чи је ко ри шће ње и на ме на су утвр ђе ни 
за ко ном1).

Кре и ра ње по ре ског си сте ма вр ши се у скла ду са еко ном ском 
по ли ти ком зе мље. Бит ну ком по нен ту еко ном ске по ли ти ке пред ста-
вља фи скал на по ли ти ка, под ко јом се под ра зу ме ва ју ме ре, ка ко у 
окви ру јав них при хо да, та ко и у окви ру јав них рас хо да, да би се 
оства ри ли од ре ђе ни фи скал ни, еко ном ски и со ци јал но-по ли тич ки 
ци ље ви. Ме ре фи скал не по ли ти ке при ме њу ју се па ра лел но с дру-
гим ме ра ма, по себ но с ме ра ма мо не тар но-кре дит не по ли ти ке, с ко-
ји ма са чи ња ва ју спе ци фи чан ком плекс ме ра еко ном ске по ли ти ке 
зе мље. Ма да су ме ре мо не тар не и фи скал не по ли ти ке ме ђу соб но 
ком пле мен тар не по свом ка рак те ру и деј ству, њи хо во ме ђу соб но 
ускла ђи ва ње ни је ни ла ко ни јед но став но. Ме ре фи скал не по ли ти-
ке осла ња ју се на фи скал ни си стем. Су бјек ти фи скал не по ли ти ке 
ко ри сте по ре ске об ли ке, као и њи хо ве еле мен те из фи скал ног си-
сте ма. Пре ма то ме, фи скал ни си стем пру жа ши ри ну, али и огра ни-
че ња фи скал ној по ли ти ци.

Аде кват ном рас по де лом и раз гра ни че њем фи скал них функ-
ци ја у Ср би ји, до при но си се кре и ра њу ње ног по ли тич ког ка па ци-
те та. 

КРЕИРАЊEПОЛИТИЧКОГКАПАЦИТЕТА
НОРМАТИВНИМУРЕЂЕЊЕМ

ФИСКАЛНОГСИСТЕМА

1. Јав ни при хо ди у Ср би ји уво де се за ко ном, од но сно од лу-
ком скуп шти не ло кал не вла сти у скла ду са за ко ном. Њи хо ва ви си-
на утвр ђу је се за ко ном, од но сно ак том над ле жног ор га на у скла ду 
са за ко ном. 

1) Члан 2. За ко на о бу џет ском си сте му (СлужбенигласникРС, бр. 54/09, 73/10 и 101/10).
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Пра во по је ди них ни воа вла сти у Ср би ји да нор ма тив но уре-
ђу ју фи скал ну ма те ри ју про ис ти че из Уста ва. Устав ре гу ли ше су-
бјек тив но фи скал но пра во др жа ве, од но сно пра во да уво ди и на-
пла ћу је јав не при хо де и про пи су је ду жност фи зич ких и прав них 
ли ца да по сту па ју по фи скал ним про пи си ма. Та ко је у чла ну 91. 
став 1. Уста ва Ср би је про пи са но да се сред ства из ко јих се фи-
нан си ра ју над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном них по кра ји на 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју из по ре за и дру гих при-
хо да утвр ђе них за ко ном. У ста ву 2. истог чла на про кла мо ва но је 
пра ви ло да је оба ве за пла ћа ња по ре за и дру гих да жби на оп шта и 
за сни ва се на еко ном ској мо ћи об ве зни ка. Овaj устав ни прин цип 
да ље се раз ра ђу је у по ре ским про пи си ма. Од зна ча ја су и од ред бе 
Уста ва ко је се од но се на по ло жај др жав не упра ве, јер се на осно ву 
тих од ред би са гле да ва ју уре ђе ње и ор га ни за ци ја по ре ских ор га на.

У Ср би ји је до нет чи тав низ за ко на ко ји ма се ре гу ли шу по је-
ди на пи та ња из обла сти јав них при хо да, као што су: За кон о бу џет-
ском си сте му, За кон о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра-
ци ји, За кон о по ре зу на до хо дак гра ђа на2), За кон о по ре зу на до бит 
прав них ли ца3), За кон о по ре зи ма на имо ви ну4), За кон о по ре зу на 
до да ту вред ност5), За кон о ак ци за ма6), За кон о по ре зу на пре ми је 
не жи вот них оси гу ра ња7), За кон о по ре зи ма на упо тре бу, др жа ње и 
но ше ње до ба ра8), За кон о јед но крат ном по ре зу на екс тра до хо дак и 
екс тра имо ви ну сте че не ис ко ри шћа ва њем по себ них по год но сти9), 
За кон о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње10), За кон о 
ре пу блич ким ад ми ни стра тив ним так са ма11), За кон o суд ским так са-

2) СлужбенигласникРС, бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. за кон, 135/04, 62/06, 65/06 - ис пр., 
31/09, 44/09 и 18/10.

3) СлужбенигласникРС, бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. за кон, 43/03, 84/04 и 18/10.

4) СлужбенигласникРС, бр. 26/01, СлужбенилистСРЈ, бр. 42/02 - од лу ка СУС и Слу-
жбенигласникРС, бр. 80/02, 80/02 - др. за кон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 и 24/11.

5) СлужбенигласникРС, бр. 84/04, 86/04 - ис пр., 61/05 и 61/07.

6) Службени гласник РС, 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 
101/05 - др. за кон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10 и 43/11.

7) СлужбенигласникРС, бр. 135/04.

8) СлужбенигласникРС, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 31/09, 101/10 и 24/11.

9) СлужбенигласникРС, бр. 36/01 и СлужбенилистСРЈ, бр. 17/02 - од лу ка СУС.

10) СлужбенигласникРС, бр. 84/04, 61/05, 62/06 и 5/09.

11)  СлужбенигласникРС, бр. 43/03, 51/03 - ис пр., 61/05, 101/05 - др. за кон, 5/09 и 54/09.
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ма12), За кон о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве13) и др. На тај на-
чин ова ма те ри ја је у знат ној ме ри ре гу ли са на за ко ни ма, иако ни је 
из вр ше на ње на ко ди фи ка ци ја.

Фи скал на ма те ри ја уре ђе на је и под за кон ским ак ти ма. Ра ди 
се о ве ли ком бро ју уред би, ко је до но си Вла да, као и пра вил ни ка, 
на ред би и упут ста ва, ко је до но се ми ни стар ства. На ову ма те ри ју 
при ме њу ју се и ме ђу на род ни уго во ри о из бе га ва њу дво стру ког 
опо ре зи ва ња, ко ји мо гу да бу ду би ла те рал ни и мул ти ла те рал ни. 
Ло кал ни јав ни при хо ди уре ђу ју се од лу ка ма скуп шти на ло кал не 
са мо у пра ве. 

2. Пре ма по зи тив ном за ко но дав ству Ср би је, јав ни при хо ди 
су: 

1) по ре зи; 
2) до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње; 
3) так се; 
4) на кна де за ко ри шће ње до ба ра од оп штег ин те ре са; 
5) са мо до при нос; 
6) до на ци је и тран сфе ри, и 
7) оста ли јав ни при хо ди14). 

а) За ко ном се мо гу уве сти сле де ћи по ре зи: 
(1) по рез на до да ту вред ност; 
(2) ак ци зе; 
(3) по рез на до хо дак гра ђа на; 
(4) по рез на до бит прав них ли ца; 
(5) по рез на имо ви ну; 
(6) по рез на на сле ђе и по клон; 
(7) по рез на пре нос ап со лут них пра ва; 
(8) по рез на упо тре бу, др жа ње и но ше ње од ре ђе них до ба-

ра; 
(9) по рез на ме ђу на род ну тр го ви ну и тран сак ци је, и 
(10) дру ги по рез, у скла ду са за ко ном15). 

12) Службени гласник РС , бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 - др. за кон, 9/02, 29/04, 61/05, 
116/08 - др. за кон и 31/09.

13) СлужбенигласникРС, бр. 62/06 и 47/11.

14) Члан 14. став 1. За ко на о бу џет ском си сте му.

15) Члан 15. За ко на о бу џет ском си сте му.
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Уве де ни су сви на ве де ни по ре зи осим по ре за на ме ђу на род-
ну тр го ви ну и тран сак ци је.

б) У Ср би ји се пла ћа ју сле де ћи до при но си:
1) за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, где спа да ју: 

(1) до при нос за оба ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње; 

(2) до дат ни до при нос за стаж оси гу ра ња ко ји се ра чу на 
с уве ћа ним тра ја њем у скла ду са за ко ном, и 

(3) до при нос за слу чај ин ва лид но сти и те ле сног оште-
ће ња по осно ву по вре де на ра ду и про фе си о нал не 
бо ле сти у слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном;

2) за здрав стве но оси гу ра ње, где спа да ју: 
(1) до при нос за оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње, и 
(2) до при нос за слу чај по вре де на ра ду и про фе си о нал-

не бо ле сти у слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном, и
3) за оси гу ра ње за слу чај не за по сле но сти - до при нос за 

оба ве зно оси гу ра ње за слу чај не за по сле но сти.
в) За ко ном се мо гу уве сти сле де ће так се: 

1) ад ми ни стра тив не; 
2) суд ске; 
3) ко му нал не; 
4) ре ги стра ци о не; 
5) бо ра ви шна, и 
6) за по себ не про из во де и ак тив но сти16). 

г) За ко ном се мо гу уве сти сле де ће на кна де за ко ри шће ње до-
ба ра од оп штег ин те ре са: 

1) на кна де за во де; 
2) на кна де за шу ме; 
3) на кна де за пу те ве; 
4) на кна де за зе мљи ште; 
5) на кна да за ри бар ска под руч ја; 
6) на кна да за ко ри шће ње ту ри стич ког про сто ра; 
7) на кна да за ко ри шће ње при род ног ле ко ви тог фак то ра; 
8) на кна да за ко ри шће ње ми не рал них си ро ви на; 
9) на кна де за за шти ту жи вот не сре ди не; 

16) Члан 16. За ко на о бу џет ском си сте му.
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10) на кна да за ко ри шће ње ва зду хо плов ног про сто ра; 
11) на кна да за ко ри шће ње ра дио фре квен ци ја и тв ка на ла; 
12) ту ри стич ка на кна да, и 
13) дру ге на кна де, у скла ду са за ко ном17). 

д) Са мо до при нос је ло кал ни јав ни при ход. За раз ли ку од по-
ре за и дру гих фи скал них при хо да, са мо до при нос се уво ди из ра же-
ном во љом гра ђа на, бу ду ћих об ве зни ка. Са мо до при нос је де сти ни-
ра ни јав ни при ход, јер сред ства ко ја се ње го вом на пла том при ку пе 
слу же за по кри ће оних рас хо да за ко је је на мен ски и уве ден. 

ђ) До на ци ја је на мен ски бес по вра тан при ход, ко ји се оства-
ру је на осно ву пи са ног уго во ра из ме ђу да ва о ца и при ма о ца до на-
ци је. Тран сфер на сред ства су сред ства ко ја се из бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је, од но сно бу џе та ло кал не вла сти пре но се бу џе ту на дру гом 
ни воу вла сти, бу џе ту на истом ни воу вла сти и ор га ни за ци ја ма за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, као и из ме ђу ор га ни за ци ја за оба-
ве зно со ци јал но оси гу ра ње за до при но се за оси гу ра ње. 

е) Оста лим јав ним при хо ди ма сма тра ју се: 
1) при хо ди од ка ма та; 
2) при хо ди од да ва ња у за куп, од но сно на ко ри шће ње не по-

крет но сти и по крет них ства ри у др жав ној сво ји ни; 
3) при хо ди од да ва ња у за куп, од но сно на ко ри шће ње не по-

крет но сти и по крет них ства ри у сво ји ни ауто ном не по-
кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве; 

4) при хо ди ко је сво јом ак тив но шћу оства ре ор га ни и ор га-
ни за ци је Ре пу бли ке Ср би је, од но сно ор га ни, ор га ни за-
ци је и слу жбе ло кал не вла сти; 

5) при хо ди од нов ча них ка зни из ре че них у кри вич ном, пре-
кр шај ном и дру гом по ступ ку ко ји се во ди пред др жав-
ним ор га ном и од у зе та имо вин ска ко рист у том по ступ-
ку; 

6) при хо ди од нов ча них ка зни из ре че них у пре кр шај ном по-
ступ ку за пре кр ша је про пи са не ак том скуп шти не ло кал-
не вла сти и од у зе та имо вин ска ко рист у том по ступ ку; 

7) кон це си о на на кна да, и 
8) дру ги јав ни при хо ди утвр ђе ни за ко ном18). 

17) Члан 17. За ко на о бу џет ском си сте му.

18)  Члан 19. За ко на о бу џет ском си сте му.
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3. Фи скал ни си стем Ср би је раз ли ку ју се од фи скал них си сте-
ма дру гих др жа ва, не са мо у од но су на са став не еле мен те, не го и 
у по гле ду уче шћа по је ди них по ре ских об ли ка у струк ту ри јав них 
при хо да фи скал ног ка рак те ра. На ве де не раз ли ке на ста ју због раз-
ли чи тих фак то ра, од ко јих су нај ва жни ји: 

1) раз ви је ност при вре де; 
2) дру штве но-еко ном ско уре ђе ње (с аспек та раз ви је но сти 

тр жи шне при вре де); 
3) флек си бил ност по је ди них по ре за; 
4) струк ту ра рад не сна ге, и 
5) сте пен отво ре но сти еко но ми је.

а) Раз ви је ност при вре де у знат ној ме ри ути че на кре и ра ње 
по ре ског си сте ма. У раз ви је ним зе мља ма ве ће уче шће у струк ту ри 
јав них при хо да има ју по рез на до хо дак и по рез на имо ви ну, с об зи-
ром на ви сок до хо дак по гла ви ста нов ни ка. Уче шће ових по ре ских 
об ли ка у ма ње раз ви је ним зе мља ма, као што је Ср би ја, је знат но 
ни же, док ве ће уче шће има ју по ре зи ко ји по га ђа ју по тро шњу, од-
но сно по рез на до да ту вред ност и ак ци зе.

б) Фи скал ни си стем усло вљен је раз ви је но шћу тр жи шне 
при вре де, а раз ви је ност тр жи шне при вре де усло вље на је, по ред 
оста лог, и дру штве но-еко ном ским уре ђе њем. У зе мља ма с раз ви-
је ном тр жи шном при вре дом фи скал на по ли ти ка се во ди на на чин 
да се обез бе ди оп ти мал ност у оства ри ва њу ало ка тив них и ре ди-
стри бу тив них ци ље ва. По ре ски под сти ца ји су ре ла тив но рас про-
стра ње ни, а основ за њи хо во про пи си ва ње су чвр сто по ста вље ни 
кри те ри ју ми ко ји су углав ном еко ном ске, еко ло шке или со ци јал но-
по ли тич ке при ро де.

У не раз ви је ним тр жи шним при вре да ма по ре зи и дру ги јав ни 
при хо ди ко ри сте се као тран сфер сред ста ва из др жав них при вред-
них дру шта ва у бу џет. Код опо ре зи ва ња про ме та про пи сан је ве-
ли ки број раз ли чи тих по ре ских сто па, као и број на по ре ска осло-
бо ђе ња. Удео по ре за ко ји се при ку пи од ста нов ни штва углав ном је 
бе зна ча јан.

в) Фи скал ни си стем за ви си и од флек си бил но сти по је ди них 
по ре за. Уз прет по став ку да се по ре ске сто пе и по ре ске олак ши це 
не ме ња ју, на про ме не у струк ту ри по ре ског си сте ма ути чу про ме-
не у при вред ним кре та њи ма, на при мер, у усло ви ма ин фла ци је ко ја 
је у ве ћој или ма њој ме ри при сут на у на шој зе мљи.

г) Струк ту ра рад не сна ге ути че, пре све га, на кре и ра ње по ре-
за ко је пла ћа ју фи зич ка ли ца. Нај е фи ка сни ји ме ха ни зам за на пла ту 
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по ре за на до хо дак фи зич ких ли ца је на пла та овог по ре за у мо мен ту 
ис пла те, од но сно по од бит ку. Ме ђу тим, у Ср би ји се овај по рез не 
мо же ефи ка сно на пла ћи ва ти, за то што ве ли ки број ли ца оба вља са-
мо стал но сво ју де лат ност, и у том слу ча ју по рез се пла ћа на осно-
ву ре ше ња по ре ског ор га на. У зе мља ма где је ве ћи удео ли ца ко ја 
са мо стал но оба вља ју де лат ност, удео по ре за на до хо дак фи зич ких 
ли ца је ре ла тив но ма њи.

д) Сте пен отво ре но сти еко но ми је вр ши ути цај на фи скал-
ни си стем, на ро чи то у зе мља ма ко је на сто је да оства ре што ве ће 
уче шће спољ но тр го вин ског сек то ра у дру штве ном про из во ду. Те 
зе мље уво де по ре ске об ли ке ко ји ма ће по спе ши ва ти из воз. У том 
сми слу, по рез на до да ту вред ност је по го дан за под сти ца ње из во за. 
Због спољ но по ли тич ке по зи ци је Ср би је, ње не ме ре фи скал не по-
ли ти ке не ма ју же ље ни ути цај на стра на ула га ња. 

4. Јед на од глав них по лу га ма кро фи нан сиј ске по ли ти ке ко ју 
спро во ди Ср би ја је и фи скал на19) по ли ти ка, ко ја пред ста вља зна чај-
ну сфе ру деј ства и ком по нен ту еко ном ске по ли ти ке. Фи скал на по-
ли ти ка об у хва та ускла ђе но де ло ва ње др жав них ин сти ту ци ја кроз 
уби ра ње јав них при хо да на рас по де лу, раз ме ну, по тро шњу и про-
из вод њу у од ре ђе ном на ци о нал ном про сто ру и вре ме ну у скла ду 
с дру штве но при хва тљи вим ци ље ви ма и за да ци ма.20) Су бјект фи-
скал не по ли ти ке је др жа ва, од но сно ње ни ор га ни, од цен трал них 
до ло кал них. Су бјект фи скал не по ли ти ке рас по ла же пра вом уво ђе-
ња по ре за и дру гих јав них при хо да и од ре ђи ва ња њи хо вих па ра ме-
та ра. Ко ли ко ће би ти ни воа су бје ка та с фи скал ним су ве ре ни те том у 
јед ној др жа ви, за ви си од дру штве но-по ли тич ког уре ђе ња. Су бјек-
ти фи скал не по ли ти ке у Ср би ји ја вља ју се од ни воа Ре пу бли ке до 
ни воа ло кал не са мо у пра ве. 

Ши рок спек тар ути ца ја ин стру ме на та по ре ске по ли ти ке до-
при но си да се њи хо вом при ме ном ре а ли зу ју три бит не функ ци је, 
од но сно ци ља: 

1) ста би ли за ци о ни; 
2) ало ка тив ни, и 
3) ре ди стри бу тив ни21).

19) На зив фискалнаполитика по ти че од ен гле ског тер ми на fiscalpolicy ко ји у пре во ду озна-
ча ва по ли ти ку јав них при хо да. 

20) Ми ло ше вић, Г. „Ева зи ја по ре за“,Наука–безбедност-полиција, бр. 2/2006, Кри ми на-
ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2006. стр. 68.

21) Е. Ву ка дин, Основиекономскеполитике, Бе о град, 1999, стр. 261.
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а) Ста би ли за ци о на функ ци ја фи скал не по ли ти ке огле да се у 
ње ном деј ству на по сти за ње и очу ва ње пу не за по сле но сти, од но-
сно на сма ње ње не за по сле но сти, за тим на одр жа ва ње ста бил ног 
ни воа це на и урав но те же ног плат ног би лан са зе мље. Ста би ли за ци-
о на фи скал на по ли ти ка је с дво стру ким зна че њем, што за ви си од 
то га о ка квој је при вред ној не рав но те жи реч. Ако је при вре да у ста-
њу де фла тор не не рав но те же, та да је уло га ста би ли за ци о не фи скал-
не по ли ти ке да под сти че тра жњу у при вре ди. Фи скал на по ли ти ка 
ће то оства ри ва ти кроз број на сма ње ња у по ре ској пре ра спо де ли 
лич не, а на ро чи то ин ве сти ци о не тра жње и по тро шње. Ако је на 
де лу ин фла тор на не рав но те жа, што зна чи да су ли квид на нов ча на 
сред ства ве ћа од ре ал не по ну де до ба ра и услу га, ста би ли за ци о на 
фи скал на по ли ти ка са сто ја ће се у на по ри ма да се пре ко од го ва ра ју-
ћих по ре за и њи хо вих па ра ме та ра за хва ти је дан део ви шка тра жње. 
Да би фи скал на по ли ти ка оства ри ла сво ју пу ну функ ци ју, нај пре 
тре ба да се утвр ди ка рак тер ин фла ци је и да се, у скла ду с тим, пла-
ни ра ју од ре ђе не ме ре.

б) Ало ка тив на функ ци ја (циљ) фи скал не по ли ти ке огле да се 
у ало ка ци ји и ко ри шће њу про из вод них фак то ра. Сти му ли са ње ин-
ве сти ци о не ак тив но сти др жа ва мо же да по стиг не сма ње њем по ре-
ских сто па на до бит прав них ли ца од ре ђе них гра на, оста вља ју ћи 
та ко ње гов ве ћи део за ула га ње у про ши ре ну ре про дук ци ју. У ци-
љу сти му ли са ња при вред ног раз во ја, ме ра ма фи скал не по ли ти ке 
тре ба под сти ца ти аку му ла ци ју као при мар ну еко ном ску ка те го ри ју, 
за тим под сти ца ти ин ве сти ци је по при вред ним гра на ма, обла сти ма 
и ре ги о ни ма. За оства ре ње ових ци ље ва и за да та ка фи скал не по ли-
ти ке уво де се ра зна по ре ска осло бо ђе ња и олак ши це, при че му те 
ме ре тре ба ко ор ди ни ра ти с оста лим ме ра ма еко ном ске по ли ти ке.

в) Ре ди стру би тив на функ ци ја (циљ) фи скал не по ли ти ке че-
сто се ис ти че као ње на из вор на функ ци ја за то што је са др жа на у 
ка рак те ру ње них ин стру ме на та. Ова функ ци ја се оства ру је деј-
ством ин стру ме на та фи скал не по ли ти ке ко јим се по сти же ко рек-
ци ја од но са из при мар не рас по де ле. Уз ре ди стри бу тив ну функ ци ју 
оства ру је се и со ци јал на функ ци ја, ко ја у са вре ме ним при вре да ма 
има ва жно ме сто. Овом функ ци јом вр ши се пре ра спо де ла на ци о-
нал ног до хот ка из ме ђу раз ли чи тих дру штве них сло је ва. Ако је фи-
скал на по ли ти ка за сно ва на на со ци јал ним прин ци пи ма, он да ће се 
ње не ак ци је усме ра ва ти у два прав ца: 

1) да се оштрим про гре сив ним по ре ским сто па ма за хва ти 
до хо дак имућ них фи зич ких ли ца, и 

2) да се по ре ским олак ши ца ма по мог не си ро ма шним дру-
штве ним сло је ви ма. 
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КРЕИРАЊEПОЛИТИЧКОГКАПАЦИТЕТА

РАСПОРЕЂИВАЊЕМФИСКАЛНИХ
РАСХОДАИПРИХОДА

1. Уре ђи ва њем фи скал ног си сте ма и во ђе њем фи скал не по-
ли ти ке спро во ди се фи нан сиј ско из рав на ње, од но сно фи нан сиј ско 
ујед на ча ва ње, ко је озна ча ва рас по де лу јав них функ ци ја из ме ђу 
раз ли чи тих ни воа вла сти и исто вре ме но рас по де лу јав них при хо да 
ко ји слу же за њи хо во фи нан си ра ње. Фи нан сиј ско из рав на ње мо же 
да бу де ак тив но и па сив но, као и вер ти кал но и хо ри зон тал но. Под 
ак тив ним фи нан сиј ским из рав на њем под ра зу ме ва се рас по де ла 
јав них при хо да из ме ђу ра зних ни воа вла сти, док па сив но фи нан-
сиј ско из рав на ње озна ча ва, рас по де лу јав них рас хо да из ме ђу раз-
ли чи тих ни воа вла сти. Ка да се уре ђу ју фи нан сиј ски од но си из ме ђу 
ви ших и ни жих ни воа вла сти, реч је о вер ти кал ном фи нан сиј ском 
из рав на њу, а ка да се уре ђу ју од но си из ме ђу истих ни воа вла сти, у 
пи та њу је хо ри зон тал но фи нан сиј ско из рав на ње.

С пој мом фи нан сиј ског из рав на ња те сно су по ве за ни пој мо-
ви фи скал ног фе де ра ли зма и фи скал не де цен тра ли за ци је. Ни јан-
си ра но раз ли ко ва ње на ве де них пој мо ва до ве ло би до то га да под 
фи нан сиј ским из рав на њем под ра зу ме ва мо утвр ђи ва ње на чи на фи-
нан си ра ња по је ди них ни воа вла сти, док би фи скал ни фе де ра ли зам 
пред ста вљао уре ђи ва ње фи нан сиј ских од но са у по гле ду по ре ских 
(фи скал них) јав них при хо да из ме ђу ви ших и ни жих ни воа вла сти, 
као и из ме ђу ни воа вла сти истог ран га у сло же ним др жа ва ма, од-
но сно у уни тар ним др жа ва ма с раз ви је ном ло кал ном са мо у пра вом. 
У на ве де ном кон тек сту би под фи скал ном де цен тра ли за ци јом тре-
ба ло под ра зу ме ва ти сте пен пре но ше ња јав них рас хо да (функ ци ја) 
и јав них при хо да на ни же ни вое вла сти. Под фи скал ним фе де ра-
ли змом обич но се под ра зу ме ва ју од но си из ме ђу ши рих и ужих по-
ли тич ко-те ри то ри јал них за јед ни ца у по гле ду овла шће ња за уста-
но вља ва ње и уво ђе ње од ре ђе них вр ста и об ли ка јав них при хо да 
и од ре ђи ва ње њи хо ве ви си не. Дра гим ре чи ма, реч је о рас по де ли 
фи скал них ком пе тен ци ја и из во ра при хо да из ме ђу ши рих и ужих 
по ли тич ко-те ри то ри јал них за јед ни ца22).Фи скал ни од но си у др жа ви 
уре ђу ју се на раз ли чи те на чи не, што у ве ли кој ме ри за ви си од по-
ли тич ке са мо стал но сти ужих по ли тич ко-те ри то ри јал них је ди ни ца, 
укљу чу ју ћи и ло кал не за јед ни це. У том сми слу по себ на па жња се 
обра ћа на сле де ће ка рак те ри сти ке: 

22) Б. Ра и че вић, Јавнефинансије, Цен тар за из да вач ку де лат ност Еко ном ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, Бе о град, 2008, стр. 393-396.
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1) ко ји ни во вла сти утвр ђу је по ре ску осно ви цу; 
2) ко ји ни во вла сти про пи су је по ре ску сто пу, и 
3) ко ји ни во вла сти пре у зи ма ад ми ни стри ра ње од ре ђе-

ним по ре зом. Цен трал ни про блем пред ста вља ода бир 
мо де ла вер ти кал не рас по де ле при хо да. У прин ци пу, у 
те о ри ји и у прак си су по зна та три си сте ма вер ти кал ног 
рас по ре ђи ва ња при хо да: 
(1)  си стем вла сти тих при хо да (си стем се па ра ци је), или 

си стем одво је них при хо да; 
(2)  си стем за јед ни це при хо да, или си стем пар ти ци па-

ци је, и 
(3) си стем по ре ског пре кла па ња (ме шо ви ти си стем) ко-

ји на ста је ком би но ва њем прет ход на два си сте ма. 
Си стем вла сти тих при хо да, од но сно си стем се па ра ци је при-

хо да, под ра зу ме ва си стем у ко јем сви ни вои вла сти има ју пра во да 
уво де соп стве не јав не при хо де. Си стем за јед ни це при хо да под ра-
зу ме ва у мно го ве ћој ме ри ис ка за ну по ве за ност из ме ђу цен трал не 
вла сти и вла сти ни жег ни воа. Овај си стем се ба зи ра на по сто ја њу 
за јед нич ких, је дин стве них, јав них при хо да у ко ји ма сви ни вои вла-
сти има ју пра во да пар ти ци пи ра ју са од ре ђе ним про цен том. Уче-
шће по је ди них ни воа вла сти мо же се од ре ди ти у свим, од но сно у 
укуп ним јав ним при хо ди ма, или са мо у не ким од по сто је ћих јав-
них при хо да. Ме шо ви ти си стем ка рак те ри ше по сто ја ње за јед ни-
це при хо да над јед ним де лом и, у ма њој ме ри, си сте ма се па ра ци је 
при хо да над дру гим де лом јав них при хо да. Мо гу ће су број не ком-
би на ци је, у пр вом ре ду у за ви сно сти од то га да ли осно ву ме шо ви-
тог си сте ма чи ни си стем се па ра ци је или си стем за јед ни це јав них 
при хо да23).

2. Фи скал на де цен тра ли за ци ја до при но си по ве ћа њу де мо-
крат ског уче шћа у по ступ ци ма до но ше ња од лу ка. С раз во јем де-
мо крат ских про це са, по себ но у зе мља ма у тран зи ци ји, по ја ви ла се 
као нео п ход ност по тре ба да се оја ча ауто но ми ја ло кал них вла сти 
ка ко би им се омо гу ћи ло да соп стве не ин сти ту ци о нал не струк ту-
ре из гра де на на чин ко ји би их у пу ној ме ри чи нио од го вор ним за 
фи скал не од лу ке ко је до но се24). Фи скал на де цен тра ли за ци ја по ве-
ћа ва ло кал ни ути цај над јав ним сек то ром. Де цен тра ли зо ва на власт 
мо же да бу де бо ље и пот пу ни је ин фор ми са на о по тре ба ма и зах те-
ви ма по је ди на ца, што мо же да до при не се бо љем ква ли те ту за до во-

23) Б. Ра и че вић, цит. де ло, стр. 397-401.

24) М. Да мја но вић, Реалитетилокалнедемократије,при лог у Збор ни ку Локалнадемокра-
тија,Маг на аген да, Бе о град, 2002, стр. 16.
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ља ва ња јав них по тре ба. Сем то га, де цен тра ли за ци ја пру жа мо гућ-
но сти ло кал ним вла сти ма да пре у зму од го вор ност не са мо за свој 
еко ном ски, већ и за укуп ни дру штве ни раз вој. 

Ис ку стве но и те о риј ски мо гу се иден ти фи ко ва ти три нео п-
ход на основ на прин ци па ка ко би се по сти гла “здра ва” и “ефи ка-
сна” фи скал на де цен тра ли за ци ја. То су: 1) по тре ба за ја сним де-
фи ни са њем функ ци ја и од го вор но сти раз ли чи тих ни воа вла сти у 
зе мљи; 2) ме ре ње ауто но ми је ко ју ло кал на власт има на при ход ној 
и рас ход ној стра ни, и 3) ус по ста вља ње од го ва ра ју ћих ин сти ту ци-
ја. Је дан од основ них прин ци па фи скал не де цен тра ли за ци је огле да 
се у по тре би да се по ве ра ва ње (де ле ги ра ње) функ ци ја од стра не 
цен трал не вла сти ло кал ним ни во и ма вла сти учи ни ја сно, пре ци-
зно и не дво сми сле но, уз та ко ђе ја сно и не дво сми сле но пре ци зи ра-
ње и од ре ђи ва ње при пад но сти јав них при хо да. Ба зич ни прин цип 
фи скал не де цен тра ли за ци је огле да се и у ме ре њу ауто но ми је ко ју 
ло кал на власт има ка ко на при ход ној, та ко и на рас ход ној стра ни. 
Ка да је реч о при ход ној стра ни то под ра зу ме ва да ло кал на власт 
има овла шће ња да соп стве ним сред стви ма фи нан си ра јав не рас-
хо де на свом ни воу. Не ки јав ни при хо ди, по ре зи пре све га, пре ма 
сво јим ка рак те ри сти ка ма и ци ље ви ма бо ље од го ва ра ју ни воу цен-
трал не вла сти, док су дру ги јав ни при хо ди (по ре зи), пак, по де сни ји 
за уво ђе ње на ло кал ном ни воу. У пи та њу су од ре ђе на пра ви ла ко ја 
су те о риј ски, али и ис ку стве но по твр ђе на и по ста вље на с ци љем 
опре де љи ва ња при пад но сти јав них при хо да од го ва ра ју ћим ни во и-
ма вла сти уну тар јед не др жа ве. У пи та њу су, за пра во, кри те ри ју ми 
ко ји се од но се на по де лу јав них при хо да (по ре за) на цен трал не и 
ло кал не25).

Ве ли ка мо бил ност по ре ске осно ви це из ме ђу раз ли чи тих 
ни воа вла сти зна чај но оте жа ва опо ре зи ва ње на ло кал ном ни воу и 
на ру ша ва ефи ка сну ало ка ци ју про из вод них ре сур са. Због то га су 
јав ни при хо ди са ма ње мо бил ном осно ви цом за опо ре зи ва ње по де-
сни ји за ло кал не ни вое вла сти ка ко би се из бе гло се ље ње по ре ских 
об ве зни ка у ло кал не за јед ни це у ко ји ма су по ре ске сто пе ни же. У 
ове јав не при хо де укљу чу ју се по себ но по ре зи на имо ви ну, и то пре 
све га по рез на имо ви ну у ста ти ци. Про гре сив ни по ре зи ко ји ма се 
оства ру ју ре ди стри бу тив ни ци ље ви фи скал не по ли ти ке тре ба да 
бу ду цен тра ли зо ва ни ка ко би се из бе гла се лид ба об ве зни ка у по ли-
тич ко-те ри то ри јал не је ди ни це у ко ји ма је ефек тив но по ре ско оп те-
ре ће ње ни же. Ов де је пр вен стве но реч о го ди шњем по ре зу на до-
хо дак гра ђа на. По ре зи ко ји ма се оства ру ју ци ље ви ста би ли за ци о не 

25) Д. По по вић, Наукаопорезимаипорескоправо,Open So ci ety In sti tut/Con sti tu ti o nal and 
Le gi sla ti ve Po licy In sti tu te, Bu da pest и Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1997, стр. 
61-65.
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по ли ти ке тре ба да при па да ју цен трал ној вла сти, јер се на тај на чин 
мо же обез бе ди ти нај е фи ка сни је оства ри ва ње та квих ци ље ва. Ов де 
је реч о по ре зу на до хо дак гра ђа на, али и о по ре зу на до бит прав них 
ли ца и по ре зу на до да ту вред ност26). 

3. За ко ном о бу џет ском си сте му утвр ђе на је и при пад ност 
јав них при хо да по је ди ним ни во и ма вла сти у Ср би ји27). Бу џет ски 
при хо ди рас по де љу ју се на бу џет ске ко ри сни ке сход но по тре ба-
ма.28)

а) За фи нан си ра ње над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је при па да ју јав ни при хо ди и при ма ња, и то: 

1) по ре зи у де лу утвр ђе ном за ко ном: 
(1) по рез на до да ту вред ност; 
(2) ак ци зе; 
(3) по рез на до хо дак гра ђа на; 
(4) по рез на до бит прав них ли ца; 
(5) по рез на упо тре бу, др жа ње и но ше ње од ре ђе них до-

ба ра; 
(6) по рез на ме ђу на род ну тр го ви ну и тран сак ци је, и 
(7) дру ги по рез у скла ду са за ко ном; 

2) так се: 
(1) ре пу блич ке ад ми ни стра тив не так се; 
(2) суд ске так се; 
(3) ре ги стра ци о не так се, и 
(4) так се за спе ци јал не про из во де и ак тив но сти; 

3) на кна де за ко ри шће ње до ба ра од оп штег ин те ре са у скла-
ду са за ко ном; 

4) до на ци је и тран сфе ри; 
5) оста ли јав ни при хо ди: 

(1) при хо ди од ка ма та; 
(2) при хо ди од да ва ња у за куп, од но сно на ко ри шће ње не-

по крет но сти и по крет них ства ри у др жав ној сво ји ни, 
ко је ко ри сте др жав ни ор га ни и ор га ни за ци је и Вој ска 
Ср би је; 

26) Б. Ра и че вић, цит.дело, стр. 406.

27) Члан 23-26. За ко на о бу џет ском си сте му.

28) Г. Ми ло ше вић, „Еко ном ска кри за као фак тор угро жа ва ња без бед но сти Ср би је“, Српска
политичкамисао, бр. 1/2011, Бе о град, 2011, стр. 253.
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(3) при хо ди ко је сво јом ак тив но шћу оства ре ор га ни и ор-
га ни за ци је Ре пу бли ке; 

(4) при хо ди од нов ча них ка зни из ре че них у кри вич ном, 
пре кр шај ном и дру гом по ступ ку ко ји се во ди пред над-
ле жним др жав ним ор га ном и од у зе та имо вин ска ко-
рист у том по ступ ку; 

(5) при хо ди од кон це си о не на кна де у скла ду са за ко ном, и 
(6) дру ги при хо ди утвр ђе ни за ко ном, и 

6) при ма ња од: 
(1) про да је не по крет но сти у др жав ној сво ји ни, ако за ко-

ном ни је друк чи је од ре ђе но; 
(2) про да је по крет них ства ри у др жав ној сво ји ни ко је ко-

ри сте др жав ни ор га ни и ор га ни за ци је и Вој ска Ср би је; 
(3) про да је ре пу блич ких роб них ре зер ви; 
(4) про да је дра го це но сти; 
(5) про да је при род не имо ви не; 
(6) за ду жи ва ња; 
(7) про да је фи нан сиј ске имо ви не, и 
(8) дру га при ма ња утвр ђе на за ко ном. 

б) За фи нан си ра ње над ле жно сти ауто ном них по кра ји на, бу-
џе ту ауто ном не по кра ји не при па да ју јав ни при хо ди и при ма ња, и 
то: 

1) део при хо да од по ре за на до бит прав них ли ца оства ре ног 
на те ри то ри ји ауто ном не по кра ји не у скла ду са за ко ном; 

2) део при хо да од по ре за на до хо дак гра ђа на – по ре за на 
за ра де оства ре ног на те ри то ри ји ауто ном не по кра ји не у 
скла ду са за ко ном; 

3) дру ги по рез или део по ре за у скла ду са за ко ном; 
4) по кра јин ске ад ми ни стра тив не так се; 
5) на кна де за ко ри шће ње до ба ра од оп штег ин те ре са у 

скла ду са за ко ном; 
6) до на ци је и тран сфе ри; 
7) оста ли јав ни при хо ди: 

(1) при хо ди од ка ма та; 
(2) при хо ди од да ва ња у за куп, од но сно на ко ри шће ње не-

по крет но сти и по крет них ства ри у др жав ној сво ји ни, 
ко је ко ри сте ор га ни ауто ном не по кра ји не; 
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(3) при хо ди од да ва ња у за куп, од но сно на ко ри шће ње не-
по крет но сти и по крет них ства ри у сво ји ни ауто ном не 
по кра ји не, у скла ду са за ко ном; 

(4) при хо ди ко је сво јом ак тив но шћу оства ре ор га ни ауто-
ном не по кра ји не; 

(5) при хо ди од нов ча них ка зни из ре че них у пре кр шај ном 
по ступ ку за пре кр ша је про пи са не ак том скуп шти не 
ауто ном не по кра ји не и од у зе та имо вин ска ко рист у том 
по ступ ку; 

(6) при хо ди од кон це си о не на кна де у скла ду са за ко ном, и 
(7) дру ги при хо ди утвр ђе ни за ко ном, и 

8) при ма ња од: 
(1) про да је не по крет но сти и по крет них ства ри у др жав ној 

сво ји ни ко је ко ри сте ор га ни ауто ном не по кра ји не; 
(2) про да је не по крет но сти у сво ји ни ауто ном не по кра ји не 

у скла ду са за ко ном; 
(3) про да је по крет них ства ри у сво ји ни ауто ном не по кра-

ји не ко је ко ри сте ор га ни ауто ном не по кра ји не; 
(4) про да је по кра јин ских роб них ре зер ви; 
(5) про да је дра го це но сти; 
(6) про да је при род не имо ви не; 
(7) за ду жи ва ња; 
(8) про да је фи нан сиј ске имо ви не, и 
(9) дру га при ма ња утвр ђе на за ко ном. 

в) За фи нан си ра ње над ле жно сти је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве, бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве при па да ју јав ни при-
хо ди и при ма ња, и то: 

1) по ре зи у де лу утвр ђе ном за ко ном: 
(1) по рез на до хо дак гра ђа на; 
(2) по рез на имо ви ну; 
(3) по рез на на сле ђе и по клон; 
(4) по рез на пре нос ап со лут них пра ва, и 
(5) дру ги по рез у скла ду са за ко ном; 

2) так се: 
(1) ло кал не ад ми ни стра тив не так се; 
(2) ло кал не ко му нал не так се, и 
(3) бо ра ви шна так са; 
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3) на кна де за ко ри шће ње до ба ра од оп штег ин те ре са у 
скла ду са за ко ном; 

4) са мо до при нос; 
5) до на ци је и тран сфе ри; 
6) оста ли јав ни при хо ди: 

(1) при хо ди од ка ма та; 
(2) при хо ди од да ва ња у за куп, од но сно на ко ри шће ње 

не по крет но сти и по крет них ства ри у др жав ној сво-
ји ни, ко је ко ри сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, 
од но сно ор га ни, ор га ни за ци је и слу жбе је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве и ин ди рект ни ко ри сни ци ње-
ног бу џе та; 

(3) при хо ди од да ва ња у за куп, од но сно на ко ри шће ње 
не по крет но сти и по крет них ства ри у сво ји ни је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном; 

(4) при хо ди ко је сво јом ак тив но шћу оства ре ор га ни, ор-
га ни за ци је и слу жбе је ди ни це ло кал не са мо у пра ве; 

(5) при хо ди од нов ча них ка зни из ре че них у пре кр шај-
ном по ступ ку за пре кр ша је про пи са не ак том скуп-
шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и од у зе та имо-
вин ска ко рист у том по ступ ку; 

(6) при хо ди од кон це си о не на кна де у скла ду са за ко-
ном, и 

(7) дру ги при хо ди утвр ђе ни за ко ном, и 
7) при ма ња од: 

(1) про да је не по крет но сти у сво ји ни је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве; 

(2) про да је по крет них ства ри у др жав ној сво ји ни ко је 
ко ри сте ор га ни, ор га ни за ци је и слу жбе је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве; 

(3) про да је по крет них ства ри у сво ји ни је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве ко је ко ри сте ор га ни, ор га ни за ци је и 
слу жбе је ди ни це ло кал не са мо у пра ве; 

(4) про да је роб них ре зер ви; 
(5) про да је дра го це но сти; 
(6) про да је при род не имо ви не; 
(7) за ду жи ва ња; 
(8) про да је фи нан сиј ске имо ви не, и 



МиркоКулић,ГоранМилошевић Улогафискалногсистемау...

125

(9) дру га при ма ња утвр ђе на за ко ном. Ста ту том гра да, 
од но сно гра да Бе о гра да утвр ђу је се део при хо да ко-
ји при па да бу џе ту град ске оп шти не, а ко ји бу џе ту 
гра да, од но сно гра да Бе о гра да. 

г) За фи нан си ра ње пра ва из обла сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, здрав стве ног оси гу ра ња и оси гу ра ња за слу чај 
не за по сле но сти, ор га ни за ци ја ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
при па да ју сле де ћи јав ни при хо ди и при ма ња, и то: 

1) до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње; 
2) до на ци је и тран сфе ри, и 
3) оста ли при хо ди и при ма ња, у скла ду са за ко ном. 

КРЕИРАЊEПОЛИТИЧКОГКАПАЦИТЕТА
УТВРЂИВАЊЕМ,НАПЛАТОМИ

КОНТРОЛОМФИСКАЛНИХПРИХОДА

Пре ма фи скал ним про пи си ма по сло ве утвр ђи ва ња, на пла те 
и кон тро ле фи скал них при хо да у Ср би ји оба вља ју: 

1) По ре ска упра ва; 
2) над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве; 
3) Упра ва ца ри на, и 
4) ор га ни за ци ја за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

1. По ре ска упра ва је ор ган упра ве у са ста ву ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве фи нан си ја. Она оба вља по сло ве др жав не 
упра ве ко ји се од но се на во ђе ње пр во сте пе ног и дру го сте пе ног 
по ре ског по ступ ка, во ђе ње је дин стве ног ре ги стра по ре ских об ве-
зни ка и по ре ско ра чу но вод ство, от кри ва ње по ре ских кри вич них 
де ла и пре кр ша ја и њи хо вих из вр ши ла ца, под но ше ње зах те ва за 
по кре та ње по ре ског пре кр шај ног по ступ ка, као и дру ге по сло ве 
од ре ђе не за ко ном. По ре ска упра ва са мо стал но из вр ша ва на ве де не 
по сло ве на це ло куп ној те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и ор га ни зу је 
се та ко да обез бе ђу је функ ци о нал но је дин ство у спро во ђе њу по ре-
ских про пи са.

За из вр ша ва ње по сло ва на от кри ва њу и при ја вљи ва њу по ре-
ских кри вич них де ла и њи хо вих из вр ши ла ца обра зу је се По ре ска 
по ли ци ја, као по себ на ор га ни за ци о на је ди ни ца По ре ске упра ве. 
По ре ска по ли ци ја пла ни ра, ор га ни зу је и из вр ша ва ове по сло ве у 
скла ду са за ко ном. 
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2. Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у це ло сти утвр ђу је, на пла-
ћу је и кон тро ли ше сво је из вор не при хо де, од но сно из вор не при хо-
де оства ре не на ње ној те ри то ри ји, ко ји јој при па да ју29). 

3. Ор га ни за ци ја за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње утвр ђу је 
оба ве зе до при но са за ли ца ко ја су се укљу чи ла у оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње. Ли це укљу че но у оба ве зно оси гу ра ње је фи зич ко 
ли це ко је се на свој зах тев укљу чи ло у оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра ње у скла ду са за ко ном. По ред то га, ор га ни за ци ја за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње утвр ђу је оба ве зу пла ћа ња до при но са и у слу-
ча ју ка да утвр ђу је свој ство оси гу ра ни ка, из раз ло га што при ја ва на 
оси гу ра ње ни је под не та у ро ку, или из дру гих раз ло га, у скла ду са 
за ко ном30).

4. Упра ва ца ри на је, као и По ре ска упра ва, ор ган упра ве у са-
ста ву ми ни стар ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја. Њен основ-
ни за да так је спро во ђе ње ца рин ских про пи са. Ме ђу тим, она је у 
не ким слу ча је ви ма по ре ским про пи си ма овла шће на да утвр ђу је и 
на пла ћу је и по рез. Та ко је За ко ном о по ре зу на до да ту вред ност 
про пи са но да је за об ра чун и на пла ту по ре за на до да ту вред ност 
при уво зу до ба ра над ле жан ца рин ски ор ган ко ји спро во ди ца рин-
ски по сту пак, ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но31). По ред то га, 
За ко ном о ак ци за ма је од ре ђе но да ак ци зу при уво зу ак ци зних про-
из во да об ра чу на ва над ле жни ца рин ски ор ган32). 

MirkoKulic,GoranMilosevic

THEROLEOFTHEFISCALSYSTEM
INCREATINGPOLITICALCAPACITY

OFSERBIA

Summary
The ro le of the fi scal system in cre a ting po li ti cal ca pa city of Ser-

bia can be vi e wed from se ve ral aspects. In this pa per, we will fo cus our 
at ten tion on di stri bu tion of fun cti ons and po wer in three par ti cu larly 
sig ni fi cant fi elds: 

1) nor ma ti ve ac ti vity of hol ders of fi scal aut ho ri ti es; 
2) the ex tent of fi scal re so ur ces of the in di vi dual le vels of or ga ni-

za tion of sta te po wer, and 

29) Члан 60. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве.

30)  Члан 61-63. За ко на о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

31)  Члан 59. За ко на о по ре зу на до да ту вред ност.

32)  Члан 21а. став 3. За ко на о ак ци за ма.
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3) de ter mi na tion, col lec tion and con trol of fi scal re ve nu es.
The di stri bu tion and di vi sion of fi scal fun cti ons is pri ma rily a 

mat ter of or ga ni za tion of po li ti cal re la ti ons, ex pres sed in the con sti tu-
tion and fi scal laws, and they rely on a cer tain de gree of cen tra li za tion 
and de cen tra li za tion of go vern ment fun cti ons. Pu blic re ve nue di stri bu-
tion systems dif fer in the de gree of fi scal auto nomy that cer tain le vels 
of aut ho rity in a co un try ha ve, ad mi ni stra ti ve sim pli city, equ ity and al-
lo ca ti ve ne u tra lity. 
Key words: fi scal system, fi scal po licy, po li ti cal ca pa city, fi nan cial equ a li za ti-

on, fi scal fe de ra lism, tax aut ho ri ti es.
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Resume
By the prin ci ple of ver ti cal di stri bu tion of fun cti ons (ex pen di tu-

res) in Ser bia, the di stri bu tion of the fun cti ons is do ne on three le vels: a 
cen tral le vel, a le vel of ter ri to rial auto nomy and a lo cal go vern ment le-
vel. Ho ri zon tal di stri bu tion of fun ction is less im por tant than the ver ti-
cal and lar gely de pends on the ver ti cal. By ta king in to ac co unt po li ti cal 
mo ments, as well as the cri te ria of fun cti o na lity, ho ri zon tal di stri bu tion 
of fun cti ons is per for med. This se pa ra tion is do ne in two ways: 1) se-
pa ra tion of the bud get ex pen di tu re from so cial se cu rity ex pen di tu re, 
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and 2) se pa ra tion of ex pen di tu res for in di vi dual fun cti ons wit hin the 
sa me le vel of ad mi ni stra ti ve-ter ri to rial or ga ni za tion. The di stri bu tion 
of fun cti ons (ex pen di tu re) has a pro fo und ef fect on the re di stri bu tion 
of fi nan cial re so ur ces (re ve nu es). In that sen se, the re is a ver ti cally and 
ho ri zon tally re di stri bu tion of in co me. Ver ti cal and ho ri zon tal al lo ca tion 
of fi scal ex pen di tu res and re ve nu es af fects on the cre a tion of po li ti cal 
ca pa city.

Fi scal auto nomy pre sup po ses so me fle xi bi lity of lo cal aut ho ri ti-
es to de ci de on pri o ri ti es re gar ding the im ple men ta tion of its pro grams 
fi nan ced from the bud get wit hin the set of bud get re stric ti ons. Fi scal de-
cen tra li za tion me ans that lo cal le vels of go vern ment can not only ma ke 
the ir own de ci si ons abo ut the pro vi sion of pu blic ser vi ces, but al so to 
be ar the con si de ra ble cost of the ir pro vi sion. In or der to fun ction ef fec-
ti vely it is ne ces sary for the lo cal go vern ment to ha ve suf fi ci ent re ve nue 
so ur ces of its own. So, ru les for de ter mi ning the al lo ca tion of pu blic 
re ve nu es bet we en the cen tral and lo wer le vels of go vern ment sho uld be 
pre ci sely de fi ned. This in cre a ses the in te rest of lo wer le vels of go vern-
ment for re a li za tion of this re ve nu es. Gi ven the fi scal so ve re ignty, lo cal 
go vern ments sho uld be left to exer ci se pu blic fun cti ons only when they 
are eco no mi cally ca pa ble eno ugh to ca rry them up. In that sen se, lo cal 
aut ho ri ti es sho uld ha ve so me ade qu a te fi nan cial re so ur ces so that they 
can be able to sa tisfy cer tain pu blic ne eds. On the ot her hand, the fact is 
that the exer ci se of pu blic fun cti ons by lo wer le vels of go vern ment can 
pro vi de pu blic con trol of fi scal re ve nue, and en han ce the per for man ce 
of pu blic fun cti ons.

Well set bud get system, the exi sten ce of ef fec ti ve aut ho rity for 
the col lec tion and spen ding of tax re ve nu es and the ap pro pri a te mec ha-
nisms to en su re co or di na tion and co o pe ra tion bet we en dif fe rent le vels 
of go vern ment play an im por tant ro le in the fun cti o ning of the fi scal 
system.
.

* Овај рад је примљен 18. августа 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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