ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ РАСХОДИМА
Члан 1.
У члану 9. тачка 1. Закона о јавним приходима и јавним расходима
("Службени гласник РС", бр. 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98,
54/99 и 22/01) после речи: "порези," додају се речи које гласе: "царине и друге
увозне дажбине,".
Члан 2.
У члану 10. тачка 9. тачка и запета на крају замењује се тачком.
Тачка 10. брише се.
Члан 3.
У члану 11. после тачке 4. додаје се тачка 5, која гласи:
"5. боравишна такса.".
Члан 4.
У члану 16. став 1. тачка 5. реч: "градског" замењује се речима: "и
уређивање".
Члан 5.
У члану 23. тачка 1. речи: "у износу утврђеном Законом о буџету Републике"
замењују се речима: "у делу утврђеном законом".
После тачке 1. додаје се тачка 1а, која гласи:
"1а Царине и друге увозне дажбине.".
Члан 6.
У члану 24. тачка 1. мења се и гласи:
"1. Део прихода од пореза на добит предузећа и пореза на доходак грађана, у
складу са законом.".
У тачки 3. после подтачке 4) додаје се подтачка 4а), која гласи:
"4а) део прихода од концесионе накнаде;".
Члан 7.
У члану 25. став 1. тачка 1а брише се.
У тачки 3. подтачка 1) "реч: "градског" замењује се речима: "и уређивањe".
Подтачка 6) мења се и гласи:
"6) део прихода од концесионе накнаде;".
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Члан 8.
Одредбе члана 2. овог закона примењиваће се од 1. јула 2004. године.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И
ЈАВНИМ РАСХОДИМА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ
Члан 9.
Врсте јавних прихода су:
1. порези, царине и друге увозне дажбине, таксе, накнаде за коришћење
добара од општег интереса, јавни зајмови;
2. доприноси за финансирање обавезног социјалног осигурања;
3. локални јавни приходи;
4. остали јавни приходи.
Члан 10.
Законом се могу увести следећи порези:
1. порез на добит предузећа;
2. порез на доходак грађана;
3. порез на имовину;
4. порез на наслеђе и поклон;
5. порез на пренос апсолутних права;
6. порез на промет;
7. акцизе;
8. порез на употребу, држање и ношење одређених добара.
9. порез на финансијске трансакције.
10.порез на фонд зарада.
Члан 11.
Законом се могу увести следеће таксе:
1. административне таксе;
2. судске таксе;
3. комуналне таксе;
4. регистрационе таксе;
5. боравишна такса.
2

Члан 16.
Локални јавни приходи у смислу овог закона су:
1. самодопринос уведен за територију општине;
2. локална комунална такса;
3. покрајинске и општинске административне таксе;
4. приходи које остваре покрајински и општински органи;
5. накнада за коришћење градског и уређивање грађевинског земљишта;
6. накнада за заштиту и унапређење животне средине.
Елементи система локалних јавних прихода уређују се законом.
Члан 23.
За финансирање јавних расхода буџету Републике припадају јавни приходи,
и то:
1. Порези у износу утврђеном Законом о буџету Републике у делу
утврђенoм законом, и то:
1) порез на промет;
2) порез на добит предузећа;
3) порез на доходак грађана;
4) акциза;
5) порез на употребу, држање и ношење одређених добара.
6) порез на финансијске трансакције.
1а Царине и друге увозне дажбине.
2. Таксе:
1) републичке административне таксе;
2) судске таксе;
3) регистрационе таксе.
3. Остали приходи:
1) новчане казне изречене у кривчном, прекршајном и другом поступку, који
се води пред државним органом;
2) одузета имовинска корист и средства добијена продајом одузетих
предмета у кривичном, прекршајном и другом поступку;
3) приходи које свом делатношћу остварују републички органи и
организације;
4) приходи од акционарског капитала Републике и хартија од вредности;
5) приходи од продаје непокретности и покретних ствари у државној
својини које користе државни органи и организације;
6) приходи од камата на пласмане новчаних средстава и депонованих
средстава Републике;
7) приходи од концесионе накнаде;
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8) накнаде за коришћење добара од општег интереса у складу са законом;
9) приходи остварени од продаје државног капитала;
10) приходи од давања у закуп, односно на коришћење покретности у
државној својини које користе државни органи и организације.
11) приходи по основу донација.
Члан 24.
За финансирање јавних расхода буџету аутономне покрајине припадају
јавни приходи, и то:
1. Део прихода од пореза на добит предузећа и пореза на доходак грађана на лична примања, утврђен у Закону о буџету Републик Део прихода од пореза на
добит предузећа и пореза на доходак грађана, у складу са законом;
2. Покрајинске административне таксе.
3. Остали приходи:
1) приходи од камата на средства аутономне покрајине депонована код
банака;
2) приходи од продаје непокретности и покретних ствари које користе
органи аутономне покрајине;
3) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у
државној својини које користе органи аутономне покрајине;
4) приходи које својом делатношћу остваре органи аутономне покрајине;
4а) део прихода од концесионе накнаде;
5) приходи по основу донација ;
6) приходи од продаје акцијског капитала аутономне покрајине.
Члан 25.
За финансирање јавних расхода буџету општине, града, односно граду
Београду припадају јавни приходи, и то:
1. Порези:
1) део пореза на доходак грађана;
2) порез на имовину
3) порез на наслеђе и поклон;
4) порез на пренос апсолутних права.
5) део пореза на промет;
1а Порез на фонд зарада, у складу са законом.
2. Таксе:
1) локалне комуналне таксе;
2) боравишна такса;
3) општинске административне таксе.
3. Остали приходи:
1) накнаде за коришћење градског и уређивање грађевинског земљишта;
2) накнаде за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева и улица и
других јавних објеката од општинског значаја ;
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3) накнаде за коришћење природног лековитог фактора;
4) приходи од камата на средства општина односно града депонованa 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) приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности; део
прихода од концесионе накнаде;
7) део накнаде за коришћење рудног блага на територији општине;
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 унапређење животне средине.
Статутом града Београда утврђује се део прихода из става 1. овог члана који
припада буџету општине а који буџету града Београда.
Део прихода од накнаде из става 1. тачка 3. подтачка 7) овог члана који
припада буџету општине одређује се законом којим се та накнада уводи.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 72. став 1. тачка
4. Устава Републике Србије, према коме Република уређује и обезбеђује
финансијски систем и у члану 52. Устава Републике Србије, који прописује да је
свако дужан да плаћа порезе и друге дажбине утврђене законом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Разлог за предлагање измена Закона о јавним приходима и јавним
расходима је, пре свега, укидање пореза на фонд зарада од 1. јула 2004. године.
Овај предлог има значајан утицај на планирање прихода буџета Републике, као и на
начин финансирања буџета јединица локалне самоуправе у 2004. години, након
престанка привременог финансирања (почев од 1. априла 2004. године). Због тога
је његово доношење неопходно пре доношења Закона о буџету Републике Србије за
2004. годину и Закона о обиму средстава и учешћу општина, градова и града
Београда у порезу на зараде и порезу на промет у 2004. години.
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Осим тога, од задњих измена Закона, односно од 2001. године, јавила се
потреба за усаглашавањем одређених одредби Закона које регулишу врсте и
припадност јавних прихода, са насталим променама у финансирању јавних расхода
буџета Републике и буџета општина, односно градова.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДБИ ЗАКОНА
1. Чланом 1. врши се допуна члана 9. Закона којим се утврђују врсте јавних
прихода. Као јавни приход наводе се царине и друге увозне дажбине, које су до
укидања савезног буџета припадале савезном буџету, а сада су приход буџета
Републике.
2. Чланом 2. предлаже се укидање пореза на фонд зарада као јавног прихода,
који се од 1. јула 2004. године не би обрачунавао на исплаћене зараде и друге
приходе грађана.
3. У члану 3. као врста таксе наводи се боравишна такса.
4. У члану 4. врши се допуна члана 16. Закона, тако што се као локални
јавни приход наводи накнада за уређивање земљишта, чиме се врши усклађивање
са Законом о локалној самоуправи. При томе се не мења припадност овог прихода у целини је приход буџета општине, односно града, што је уређено чланом 25.
Закона о јавним приходима и јавним расходима.
5. У чл. 5. до 7. овог закона прецизирају се одговарајуће одредбе Закона о
јавним приходима и јавним расходима.
7. Чл. 8. и 9. Овим чланом предвиђено је да Закон ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", осим одредбе
којом се регулише укидање пореза на фонд зарада, која се примењује од 1. јула
2004. године.
IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна средства у
буџету Републике Србије.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ
ПОСТУПКУ

6

Предлаже се да се овај закон разматра и донесе по хитном поступку у складу
са чл. 157. и 158. Пословника Народне скупштине Републике Србије, с обзиром да
је његово доношење неопходно пре доношења Закона о буџету Републике Србије за
2004. годину, који мора да ступи на снагу најкасније 1. априла 2004. године, када
престаје привремено финансирање буџета Републике Србије.
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