На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 –
пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), Министарство финансија
објављује

ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Одбор за привреду и финансије је на 100. седници, одржаној дана 2. децембра 2015.
године, Закључком 05 Број: 011-13032/2015-1 од 2. децембра 2015. године одобрио
спровођење јавне расправе о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе (у даљем
тексту Нацрт закона) и усвојио je Програм јавне расправе, сходно којем је Министарство
финансија спровело јавну расправу.
Јавна расправа о Нацрту закона спроведена је у периоду од 3. децембра 2015. године до
23. децембра 2015. године, а текст Нацрта закона је постављен на интернет страници
Министарства финансија и на порталу е - управе. Примедбе, предлози и сугестије на текст
Нацрта закона могли су бити достављани путем поште или електронским путем.
Текст Нацрта закона је сачинила Радна група коју су чинили представници Министарства
финансија, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Републичког секретаријата за
законодавство, Сталне конференције градова и општина, Фискалног савета и професора
Београдског универзитета.
О тексту Нацрта закона изнета су позитивна мишљења стручне јавности, док се одређени
број предлога и сугестија не односи на предмет уређивања овог Нацрта закона, већ се односи на
питања која ће бити уређена пореским и другим законима који су у надлежности Министарства
финансија, а који заједно са овим нацртом закона представљају део реформе система
финансирања локалне самоуправе.
Поред одређених примедаба, сугестија и предлога, који се не односе на предмет
уређивања овог нацрта закона, били су и они који су сувише генералне природе, начелног
карактера, односно уопштени, као и они који нису уопште оправдани нити основани.
Учесници на јавној расправи били су: представници покрајинских, градских и
општинских органа, представници правних лица, представници невладиног сектора, стручна
јавност и друге заинтересоване стране.
Примедбе, сугестије и предлози су се углавном односиле на расподелу изворних и
уступљених прихода, систем расподеле ненаменског тренсфера и стопе БДП на основу које се
утврђује висина укупног ненаменског трансфера који се додељује јединицама локалне
смаоуправе из буџета Републике Србије.
Сви предлози и сугестије који су дати у правцу побољшања предложеног текста Нацрта
закона и који су у духу концепта на којима се Нацрт закона заснива, биће размотрени и уграђени
у текст Нацрта закона.

