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1. ЈАВНИ ПРИХОДИ - ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

У савременој финансијској литератури није дошло до уобличења јединствене дефиниције фискалне политике, коју би једногласно
заступали сви теоретичари јавних финансија; поменута чињеница има
исходиште у несагласју у ставовима, које излажу различити аутори, а у
вези са улогом фискалне политике у условима савременог економског
функционисања. Ипак, и поред размимоилажења у тумачењима овог,
по статус јавних финансија, виталног сегмента, економски теоретичари
су сагласни у једном – под синтагмом фискална политика, подразумева
се савремена политика, која је вођена инструментима и мерама, како
јавних прихода, тако и јавних расхода, не би ли се постигло остварење
одређених фискалних, економских и социјално-политичких циљева.
Схваћена и тумачена на овај начин, фискална политика постаје значајна компонента укупне економске политике.
Кључни допринос настанку и развоју економске дисциплине
дао је Džon Majnard Kejnz (1883–1946), енглески економиста и филозоф. Паралелно са термином фискална политика, у савременој литератури срећу се и синоними, односно, апроксимативне верзије овог термина, као што су: компензаторне финансије, функционалне финансије,
фискални интервенционизам, итд.
У склопу своје базичне доктрине, Кејнз тумачи термин фискална политика, као политику која, посредством јавних прихода, врши
утицај на штедњу, као и политику државних инвестиција, финансираних јавним зајмовима, у оба случаја, имајући за циљ стимулисање
потрошње.
У средишту Кејзових тумачења јесте укупна агрегатна тражња,
сачињена од потрошње, са једне, и инвестиција, са друге стране.
Укупну агрегатну тражњу потребно је стимулисати свим мерама
(повећати склоност ка потрошњи). У том контексту, држава треба
активно да утиче на стварање додатне инвестиционе и потрошне
тражње, и то политиком јавних радова, као и разним облицима расхода, како би се комплетирала и подржала приватна иницијатива.
У домену политике јавних прихода, Кејнз је присталица
прогресивног захватања, посебно прихода, намењених штедњи, а не
9

инвестицијама и потрошњи. Кејнз нарочито наглашава потребу да се, у
периодима депресије, предузимају мере у правцу повећања расхода, уз
смањење нивоа опорезивања становништва. Мере активне фискалне
политике потребно је предузети након предузимања мера из домена
монетарне политике.
У случају ’прегрејане’ привреде, препоручује се политика смањивања јавних расхода и повећања пореза, како би био смањен обим
производње, запосленост, потрошња и инвестиције.
Кејнзово схватање није универзално прихваћено. Поједини
теоретичари заступају становиште да се мере фискалне (и монетарне)
политике не могу усмеравати само на аспект укупне агрегатне тражње.
Политику јавних прихода и јавних расхода потребно је, превасходно,
усмерити на спречавање пада у привредном циклусу, односно, на одржавање таквог стања у привредном животу, које се одликује високом
стопом запослености, без изражене инфлације, односно, дефлације.
Међу посткејнзијанцима, присутно је и гледиште, које се темељи на тумачењу да фискална политика има три битне функције:
1) алокативну (финансирање понуде јавних добара и услуга);
2) стабилизациону /деловање на ниво агрегатне тражње);
3) редистрибутивну (прерасподела дохотка међу становништвом, које има различите дохотке).
У условима паралелног деловања рецесионих и инфлаторних
фактора (стагфлација – стагнација праћена инфлацијом), неминовно је
изграђивати економску политику, а, у њеним оквирима, и фискалну,
односно, монетарну, базирану а потпуно новим принципима. На тај
начин, крајем седамдесетих година, створени су услови за појаву нове
доктрине – економије понуде.
Кејнзов приступ интервенционизму темељен је на принципима
антицикличне економске политике, уз, претежно, ex post деловање и
ad hoc карактер. Посткејнзијански, пак, у први план стављају мере
монетарне политике.
Концепт економије понуде, међутим, за полазиште има став да
основни узрок дисбаланса треба тражити на страни понуде, односно,
производње, а не у домену тражења. Заступници овог концепта одбацују кејнзијански став, док став посткејнзијанаса (којима и сами,
фактички, припадају) употпуњују тезом о значају фискална политика,
који је раван оном који има монетама политика. Заправо, фискална
политика представља један од главних инструмената у домену економије понуде, услед чињенице да, посредством редуковања фискалног
терета, треба деловати на пораст приватне иницијативе. На овај начин
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покренута, приватна иницијатива даје позитивне импулсе расту нивоа
инвестиција, као и обиму производње и стопи запослености. Из
наведеног, непобитно проистиче потреба за свођењем улоге државе у
толерантније оквире. У основи, макроекономски приступ, присутан у
теоријама кејнзијанаца и посткејнизијанаца, допуњен је, via facti,
димензијом микроприступа.
Сви наведени ставови и доктрине поседују сопствене предности и недостатке. Функционисање савремене привреде је врло
комплексно, уз присуство великог броја информација, које је немогуће
благовремено обезбедити. Крајем осамдесетих и почетком деведесетих
година прошлог века, постаје неспоран статус фискалне и монетарне
политике, као водећих сегмената економске политике у процесу
савладавања стагфлације. Такође, неспорна је чињеница да се актуелни
интервенционизам државе разликује од оног, примењиваног током
тридесетих или педесетих година двадесетог века; исто тако, јасно је
даје предузетнички дух јачи него икада до сада. То недвосмислено
говори у прилог неопходности комбиновања и истовременог предузимања мера, које су, како посткејнзијанске и монетаристичке, тако и
оне које припадају домену економије понуде.
Главни изазов, који се данас јавља пред фискалном политиком,
позиционира се у области фискалних дефицита и у потреби за редуковањем расхода. Анализа, међутим, показује да досадашња дејства
мера и инструмената фискалне и монетарне политике дају извесне
ефекте, везане за одржавање одређеног нивоа производње, запослености и потрошње, док су учинци на плану смањивања фискалног
дефицита и, нарочито, на плану редуковања јавних расхода, релативно
скромни. Земље са савременом тржишном привредом су презадужене,
а раст јавних расхода је тешко одржавати под контролом. 1

1

Видети шире: Ђорђевић, Д.: Јавне финансије, Привредна академија, Нови Сад, 2005. стр. 237-240.
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2. БУЏЕТ - ПОЈАМ

Буџет је финансијски инструмент којим се предвиђају и
одобравају приходи и расходи политичко-територијалних јединица за
одређено временско раздобље, по правилу, за једну годину. Приходи и
расходи приказују се у буџету на прописани начин, који осигурава
њихову прегледност и омогућава и олакшава извршење буџета и
контролу убирања и трошења буџетских средстава. Реч „буџет” има
свој извор у латинској речи „bulga” и француској „bouge” и „bougette”
које означавају врећу, кожну торбу. Из француског језика ову реч су
преузели Енглези, у облику „budget”, у истом значењу. Из енглеског
језика она је преузета у многе друге језике, где се у данашњем значењу
употребљава и у Француској. Данас се термин буџет, у значењу систематског у бројевима израженог плана прихода и расхода јавноправних
колективитета за одређено раздобље, употребљава у највећем броју
савремених држава. У неким земљама паралелно, односно уместо
термина буџет употребљавају се речи: état, Haushaltsplan или
Staatshaushaltsplain, bilancio preventive и сл.
Извесни облици буџета били су познати још у античким
државама (нпр. у старој Атини и Риму). Међутим, буџет, као план
прихода и расхода јавноправних тела који се односи за утврђено
временско раздобље, новијег је датума. Његова појава најнепосредније
је повезана с развојем парламентаризма. Буџет и буџетско право
парламента резултат су борбе представничког тела и владара. Утврђивање обавезе прикупљања прихода и намене трошења опорезивањем
или на други начин прикупљених средстава није по правилу, ни y
старом, ни у средњем веку, а ни у неколико стотина година новог века
било право оних од којих су се ови приходи убирали. Владари су
најпре били ограничени у увођењу пореских обавеза (један од најпознатијих докумената средњег века којим је, између осталог, ограничено
право владара да уводи порез, јесте чувена Велика повеља о слободама
(Magna carta libertatem) коју је енглески краљ Иван без Земље, истина
са формално-правног становишта у форми даровницe, а стварно под
притиском племства и црквеник достојанственика, донео 1215.
године). О трошењу прикупљених средстава самостално је одлучивао
владар и људи око њега. Енглески парламент је 1628. Године извојевао
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искључиво право (Petition of Right – Петиција права) да одобрава
увођење пореза. Постепено је Парламент изборио право да одлучује и
о трошењу средстава која су служила финансирању државних расхода.
Декларацијом права (Bill of Right) из 1688. било је утврђено да је
противзаконит сваки акт о располагању новчаним средствима од
стране краља ако њихово трошење није одобрио Парламент. Одобрење
убирања прихода и утврђивање намене њиховог трошења представничка тела других земаља изборила су у XVIII и XIX в., а многе тек у
XX веку.
Место и улога буџета као финансијског инструмента којим се
планирају приходи јавноправних тела за унапред утврђени временски
период може се одредити с правног, економског, политичког или неког
другог становишта.
При разматрању правне природе буџета сусрећемо се у теорији
с разноврсним (понекад и с дијаметрално опречним) становиштима о
правном карактеру овог финансијског инструмента. Мада се најчешће
буџети доносе у форми закона, има мишљења да је буџет закон само у
формалном, а не и у материјалном смислу.
Буџет је један од значајних инструмената прерасподеле националног дохотка. Буџет се користи, односно може се користити и као
инструмент политике цена, уједначавања услова привређивања,
регулисања структуре потрошње, утицања на успостављања одређених
робно-новчаних односа, усмеравања инвестицијских улагања, утицања
на обим штедње или остваривање неких других циљева економске
политике.
Анализа и критичка оцена буџета с политичког становишта
односи се како на право ширих и ужих политичко-територијалних
јединица (друштвено-политичких заједница) на утврђивање прихода
буџета и њиховог обима и намене њиховог трошења, тако и на
регулисање надлежности одређених управних органа за извршење буџета, тј. за трошење буџетских средстава на начин, за сврхе и у износу
који је буџетом утврђен. Политичка компонента буџета изузетно је
значајна не само у сложеним него и у унитарним државама.
Буџет се користи, односно може се користити не само као
инструмент финансијске и економске политике, него и за остварење
циљева социјалне, здравствене, културно-просветне, научне, демографске, стамбене или неке друге политике државе.
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3. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
И ОБЕЛЕЖЈА БУЏЕТА
3.1. Основна одредишта
Буџет поседује сопствене особености, на којима се темеље
разлике, које овај инструмент финансијског функционисања државе
манифестује у односу на остале финансијске инструменте.
Дуго су вођени спорови и тражени одговори у многим расправама, везани за дилему – да ли је буџет само административни акт, или
се, на основу специфичних својстава, може уврстити међу законе.
Уважавајући чињеницу да буџет доноси највише представничко тело
унутар сваке државе, а по процедури, карактеристичној за доношење
закона, изводи се закључак да буџет, у том домену, има све битне
карактеристике закона.
Буџет је финансијски инструмент, чијем се доношењу приступа за период од једне године. Буџетска година се најчешће поклапа са
календарском; ипак, у процесу решавања и прецизирања овог детаља,
свака држава ужива слободу сопственог избора.
Буџет се може сврстати меду законе, на основу критеријума
облика, али не и по основу садржаја, будући да не садржи сет општих
обавезних правила, која представљају базично својство осталих закона.
Буџет се, на темељу сопствене садржине, може уврстити међу административне акте sui generis, стога што је за његово доношење задужен
законодавни, а не административни орган.
Буџет је финансијски инструмент, који, у поређењу са билансом, испољава битне различитости.
Планирани приходи и расходи у буџету, изражени су у новчаним (номиналним) износима. Биланс је финансијски инструмент, који
се односи на претходни период времена, док су у буџету исказане планиране величине расхода и прихода. Тек на основу биланса се, заправо,
долази до сазнања у којој мери су извршени приходи и расходи, док у
буџету није неопходно да дође до поклапања између стварно извршених, на једној, и планираних износа, на другој страни.
Држава, посредством буџета, прецизно одређује структуру
расхода, која укључује планирање расхода у следећој буџетској години, као и висину њиховог износа. Поред тога, држава предвиђа висину
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прихода, прецизније – врсте и износ средстава, намењених покрићу
сопствених расхода.
Процес доношења буџета остварује се пре почета буџетске
године. Поступку примене његових одредби претходи, као обавезан,
чин одобрења буџета. Ова чињеница је од изузетне важности, с
обзиром на околност да је, без поменутог одобрења, немогуће вршити
било какве издатке из буџета. С тим у вези, логично се намеће питање
исхода ситуације, у којој буџет није донет у предвиђеном року. У том
случају, представнички орган може донети посебне одлуке, на основу
којих ће бити регулисан поступак привременог финансирања.
Интегрални део сваког буџета представља финансијски закон,
сачињен од групе одредаба, које се односе на процес извршења буџета.
Буџет је систематизован преглед прихода, односно, врста и
износа појединих облика средстава, као и расхода, груписаних на
основу критеријума врсте и сврхе коришћења.
Управо поменута спецификација прихода и расхода, тј. Дефинисање њихове сврхе, одликује буџет, будући да је процес континуираног финансирања јавних потреба од изузетне важности за функционисање сваке државе, имајући на уму податак да исти представља
предуслов за извршење њених функција, како класичних, тако и функције утицаја државе на привреду, посредством економске политике.
Даље, неопходно је потпуно усаглашавање и динамичко распоређивање прихода и расхода, а на основу њихове висине и структуре, у
циљу несметаног финансирања јавних потреба.
Уз све наведено, задатак буџета је везан и за осигурање усклађивања потрошње државе са њеном економском политиком.
Државни буџет представља комплексан инструмент функционисања јавних финансија. Он је значајан индикатор статуса државе у
финансијској, политичкој, економској и социјалној димензији и, истовремено, значајна одредница у процесу уобличења сазнања о особеностима државе и њеној структури, везаној за наведене домене. Сходно
наведеним чињеницама, он је у литератури, која обрадује област јавних
финансија, тумачен као: предмет финансијске анализе и правни акт.
3.2. Буџет и као политички и прави акт
Буџет представља правни акт, будући да се након, законом
утврђене, процедуре израде и утврђивања у парламенту, његовом доношењу приступа у форми закона. На основу Закона о буџету, настају,
одвијају се и престају конкретни правни односи између различитих
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буџетских субјеката. Стога је буџет могуће дефинисати као скуп
правних односа, насталих између државних органа, који учествују у
поступку његовог доношења и извршавања, са једне, и корисника
буџетских средстава, са друге стране. Савремено буџетско право представља интегралну област финансијског права; оно је фокусирано на
право одлучивања о јавним приходима и о јавним расходима. Подељено је на област субјективног и област објективног буџетског права.
Субјективно буџетско право подразумева скуп овлашћења највишег
народног представничког тела, везаних за поступак доношења буџета и
контроле његовог извршења.
Стога се у финансијској теорији, паралелно са поменутом синтагмом субјективно буџетско право, користи и термин право парламента.
Објективно буџетско право представља скуп прописа, на основу којих је регулисана материја техничке природе, везана за процес
састављања, доношења и извршавања буџета, као и материја буџетске
контроле.
Будући да представља саставни део политичког програма, на
основу кога се, у демократској процедури, осваја и губи власт, буџет је,
између осталог, и политички акт. Грађани, као порески обвезници,
испољавају изузетно интересовање за модел вођења пореске политике,
али и за политику трошења средстава. Поступком усвајања новог
буџета, утврђена је заправо, политика прикупљања и трошења државних средстава.
Изузетан политички значај имају приоритетни циљеви државне политике, чија реализација захтева знатна друштвена средства, о
чему одлучује представничко тело у скупштинској дебати о новом
буџету.
3.3. Буџет као инструмент економске и социјалне политике
Буџет је могуће користити у функцији инструмента политике
јавних прихода и политике јавних расхода. Посредством политике
јавних прихода, управља се величином куповне моћи на тржишту, а
посредством политике јавних расхода, токовима привредног раста и
структуром привреде. Политика јавних прихода, познатија као пореска
политика, захтева периодично планирање пораста или смањења
дажбина, не би ли се, на тај начин, између осталог, деловало на ниво
агрегатне тражње на тржишту. Политика јавних расхода представља
неопходно средство у процесу остваривања дугорочних циљева прив16

редног развоја. Током неколико деценија уназад, уобичајена је пракса,
која подразумева финансирање програма политике регионалног развоја
и субвенционисања пољопривредне производње из државног буџета.
Такође, у условима које диктира савремени техничко-технолошки прогрес, остварење дугорочних економских циљева постаје неоствариво,
уколико за њихову реализацију нису обезбеђена одговарајућа новчана
средства. Лишена средстава из државног буџета, финансијски захтевна
научна истраживања, као и развој грана будућности, попут роботике,
генетског инжењеринга и космичких истраживања, постају незамисливи.
Прерасподелом дохотка, посредством буџета, долази до стварања услова за изградњу социјалне инфраструктуре, која обухвата:
различите видове социјалних издатака; издатке, намењене развоју
образовања и науке; издатке за финансирање стамбене изградње и комуналне привреде. Без изградње социјалне инфраструктуре, немогуће
је несметано функционисање савременог друштва. Новчана средства,
намењена изградњи социјалне инфраструктуре, наменски су планирана
за сваку годину, у склопу државног буџета. Њихов апсолутни износ и
висина, у односу на остала буџетска средства, зависни су од структуре
циљева социјалне политике конкретне земље.
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4. БУЏЕТСКА НАЧЕЛА
И БУЏЕТСКИ ПРИНЦИПИ
4.1. Подела буџетских начела
Приликом израде и извршења буџета, приступа се примени
одређених правила, познатих као буџетска начела. Њиховом применом,
обезбеђује се прегледност, рационалност и ефикасност планирања
јавних прихода и јавних расхода. У оквиру буџетских начела, извршена је подела на статичка и динамичка буџетска начела. Статичка буџетска начела се односе на садржај и форму буџета, док се динамичка
буџетска начела везују за процедуру формирања и утврђивања буџета.
4.2. Статичка буџетска начела
У контексту изучавања теорије јавних финансија, изузетан
значај имају следећа буџетска начела:
- начело универзалности (потпуности);
- начело буџетске неафектације;
- начело буџетског јединства;
- начело реалности буџета.
Начело универзалности (потпуности) – Ово начело представља
базично, класично буџетско начело, које изражава захтев да сви
планирани приходи, као и сви планирани расходи државе, буду унети у
буџет. У противном, дошло би до повреде сувереног права представничког тела да одлучује о утврђивању висине јавних потреба за
поједине намене, као и о висини и врсти средстава за њихово покриће.
Применом начела потпуности, обезбеђује се позиција у којој буџет
представља огледало целокупне финансијске привреде. Приказивање
јавних расхода и јавних прихода у буџету, могуће је остварити
применом два различита метода. Реч је о методу бруто буџета, односно, о методу нето буџета. У случају примене метода бруто буџета, сви
планирани јавни приходи и јавни расходи исказани су у укупном, тј. у
бруто новчаном износу и том приликом се не одступа од начела потпуности буџета. Насупрот томе, ако је примењен метод нето буџета,
долази до одступања од начела његове потпуности, односно,
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универзалности. У том случају, најпре се приступа пребијању планираних прихода и расхода, да би, потом, био приказан само вишак
прихода над расходима, односно, расхода над приходима, за сваког
корисника буџетских средстава, тј. за сваку јавну делатност.
Начело буџетске неафектације – Посредством примене метода
бруто буџета, остварује се спречавање везивања појединих буџетских
прихода за одређене буџетске расходе, што представља захтев, утемељен и изражен у начелу буџетске неафектације. Поменуто начело
подразумева сливање свих јавних прихода у јединствену касу,
независно од извора из кога потичу, да би, потом, новчана средства
била распоређена за одређене намене.
Начело буџетског јединства – Према начелу буџетског
јединства, сви приходи и сви расходи државе треба да буду приказани
искључиво у једном буџету. Применом начела буџетског јединства,
омогућава се равномерно задовољење јавних потреба, остварење потребне политичке контроле парламента над прикупљањем и трошењем
друштвених средстава, као и спровођење јединствених финансијских
мера у домену националне привреде. У пракси савремених држава, међутим, честа је појава одступања од примене начела буџетског јединства, и то, путем формирања тзв. специјалних буџета. У специјалне
буџете, убрајају се: двојни, анексиони и аутономни буџети.
Начело реалности. – Један од императива коректне финансијске политике државе, односи се на остваривост предвиђених цифара,
везаних за приходе и расходе, а која се постиже применом начела
реалности. Остварење поменутог буџетског начела, подразумева
планирање појединих буџетских ставки, на начин који омогућава да
разлика између тих ставки и показатеља о извршењу буџета, буде
сведена на минимум. Степен реалности предвиђања, у директној је
зависности од: методолошке исправности финансијске евиденције
јавних прихода и јавних расхода, степена развијености привредне
статистике у земљи и професионалних способности планера. Сагласно
томе, нереална предвиђања могу имати основ у слабости оперативне
евиденције јавних прихода и јавних расхода, методолошким непрецизно сума, иначе, сталном пратиоцу неразвијене привредне статистике,
као и у недовољној, односно, неодговарајућој квалификованости буџетског планера.
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4.3. Динамичка буџетска начела
У оквиру финансијске теорије, кључним динамичким буџетским начелима сматрани су:
- начело буџетске специјализације (спецификације);
- начело равнотеже буџета;
- начело претходног одобрења;
- начело јавности.
Начело буџетске специјализације (спецификације). – У основи
овог начела, истакнут је захтев, који подразумева да сваки буџетски
кредит мора да буде искоришћен за прецизно утврђене намене, како би
буџет био извршен у складу са вољом и одлукама највишег представничког тела, које га је изгласало. Приликом доношења буџета, парламент гласа за буџет, у којем су јавни приходи и јавни расходи
класификовани у складу са, законом утврђеном, спецификацијом. При
томе, у процесу утврђивања јавних прихода, спецификација се ограничава им различке врсте прихода, док се, у погледу висине прихода,
утврђује искључиво њихова доња граница. Током утврђивања јавних
расхода, међутим, спецификација се односи, како на намену расхода,
тако и на њихову максималну висину. Повећање буџетских расхода,
изнад висине утврђене спецификацијом буџетских расхода, сматра се
повредом права највишег представничког тела, па до оваквог повећања
може доћи само у случају одобрења од стране парламента.
Начело равнотеже буџета. – Равнотежа приходне и расходне
стране буџета уживала је, у домену класичне финансијске теорије,
статус златног правила финансијског газдовања државе.2 Класичари су
негативно тумачили, не само појаву буџетског мањка, односно, дефицита, већ и појаву буџетског вишка, то јест, суфицита, сматрајући да су
дефицити штетни за државне финансије, стога што узимање јавног
кредита, а у сврху покрића буџетског дефицита, иницира стални пораст
буџетских расхода за сервисирање јавног дуга. Суфицит је, од стране
заступника класичне финансијске теорије, сматран знаком превеликог
фискалног оптерећења и непотребног тезаурисања новчаних средстава
у државној каси.
Равнотежа прихода и расхода буџета садржи, како формалну,
тако и материјалну димензију. За остварење нормалне равнотеже буџета, неопходан је предуслов, оличен у захтеву за једнакошћу између

2

Ловчевић, Ј.: Институције јавних финансија, Београд: Службени лист СРЈ, 1993, стр. 237.
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укупног износа прихода, утврђених у буџету, на једној, и укупног
износа расхода, утврђених у буџету, на другој страни.
Све наведено подразумева да, за постизање формалне
равнотеже буџета, нема значаја податак о изворима прихода, из којих
ће се покрити предвиђени расходи, прецизније – небитно је да ли је реч
о јавним дажбинама, недажбинским приходима државе или средствима
јавног кредита, као изворима прихода. Дакле, и постизање формалне
равнотеже буџета, довољан услов јесте обезбеђена подударност
планираних прихода и планираних расходу. До остварења материјалне
равнотеже буџета долази, пак, искључиво покривањем расхода приходима, оствареним из реалних извора, под којима се подразумевају
само бесповратна средства, односно, новцана средства, прикупљена
посредством јавних дажбина, парафискалитета, као и приходима од
државне имовине и државних предузећа и установа, а не и средствима
јавног кредита. Када су формална и материјална равнотежа буџета
остварене на једнаком нивоу јавних расхода, држава предвиђа
финансирање целокупних планираних јавних расхода из реалних
извора. Када су, пак, формална и материјална равнотежа постигнуте на
различитим нивоима јавних расхода, то представља индикатор за
прибегавање дефицитном финансирању од стране државе, посредством
јавног кредита.
Начело претходног одобрења. – Овим начелом је постављен
захтев да формирање и усвајање буџета, као акта предвиђања нивоа
јавних прихода и јавних расхода, претходи свим буџетским радњама,
предузетим у току године, за коју је буџет донет. То подразумева
неопходност одобрења буџета од стране највишег представничког
тела, пре него што се приступи поступку његовог извршења. Стриктна
примена начела претходног одобрења, подразумева да, без претходног
одобрења буџета, није дозвољено финансирати јавне потребе, макар и
на један дан. Чак и у ситуацији да парламент, из одређених разлога, не
изгласа буџет до почетка нове фискалне године, није дозвољено
одступање од начела претходног одобрења буџета. У таквим условима,
држава је принуђена да прибегне привременом финансирању, што
подразумева настављање процеса финансирања јавних потреба према
утврђеној и, од парламента одобреној, спецификацији прихода и расхода претходног буџета, све до изгласавања новог буџета у парламенту. Привремено финансирање могуће је спроводити методом
буџетских дванаестина или методом буџетских аконтација. Метод
буџетских дванаестина подразумева продужење буџета из претходне
године за, најмање, месец дана, с тим што, теоријски посматрано, ово
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продужење може трајати највише дванаест месеци. Сваки месец
продужетка привременог финансирања буџетским дванаестинама,
мора бити одобрен од стране парламента. Метод буџетских аконтација
спроводи се тако што парламент одобрава кредите појединим ресорима, за финансирање конкретних намена, а до усвајања новог буџета.
Начело јавности. – Примена начела јавности омогућава да се
грађани упознају са садржином буџета, онда када је он предложен
највишем представничком телу на одобрење, а нарочито, када је буџет
дефинитивно прихваћен. У пракси савремених држава уобичајено је да
се јавност, најпре, обавештава посредством средстава јавног информисања, о току излагања буџетског експозеа од стране министра
финансија, које се одвија у парламенту. У буџетском експозеу, министар финансија, у сажетом облику, излаже резултате протеклог финансијског периода, као и планове финансијске политике, креиране од
стране владе. Када парламент одобри буџет, начело јавности се
спроводи тако што се у службеним владиним публикацијама објављује
закон о буџету, а, у многим земљама, периодично се, током године,
објављују и подаци о приливу средстава у државни буџет, као и о
висини и намени извршених буџетских расхода. У фази утврђивања
буџета и његовог изгласавања у парламенту, јавност буџета доприноси
бољој контроли планирања буџетских расхода, а у фази његовог
извршења, јавној контроли трошења државних средстава. 3

5. КООРДИНАЦИЈА БУЏЕТСКИХ ФУНКЦИЈА
Буџетска политика подразумева више различитих циљева. Ови
циљеви су у међусобној интеракцији, па је њихово усклађивање,
главно питање успостављања једне ефикасне и рационалне буџетске
политике.
5.1. Теорија цикличног буџета
Ова теорија се залаже за буџетску равнотежу у току једног
природног циклуса, а не у току једне буџетске године (Г. Мирдал, Е.
3

Видети шире: Огњановић, В.: Јавне финансије, Војноиздавачки завод, Београд, 2005.
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Линдахл, и др.), има и добрих и лоших страна. Инсистирање на буџетској равнотежи у свакој фази привредног циклуса знатно би отежало, а и омекшало и олабавило програме за успостављање нарушене
равнотеже у привреди, управо у годишњим периодима. Међутим, како
у време просперитета јавни сектор смањује буџете (и порезе), односно
у време депресије држава политиком додатних буџетских расхода
подстиче привредну активност, то практично произилази, да је само на
средњи рок (колико иначе и обично трају привредни циклуси), могуће
остварити циљеве стабилизационе буџетске политике.
Ови аспекти су посебно интересантни за земље у развоју и за
земље у транзицији. Оне су практично принуђене да у раним и у
одређеним фазама развоја, заиста усмерене да комбинују више мера и
активности како би решавале питање буџетског дефицитарног финансирања, с једне, а и да охрабре позитиван развој привредних активности и здравог привредног раста с друге стране.
5.2. Основне групе буџетских акција
Државни буџет је у основи, директиван план који има законску
снагу. Учешће државних – буџетских расхода у бруто домаћем производу, имало је у последњих тридесетак година сталну тенденцију
раста. Тако је, деведесетих година, по извештајима Светске банке о
светском развоју, учешће државних расхода у бруто домаћем производу формирало се на нивоу од око 65% (Шведска), до нивоа од око
50% (Француска, Немачка, Велика Британија), или у зони од 35 до 40%
(Јапан, САД). То заправо говори о снази и практичној могућности
буџетске политике и буџетског финансијског потенцијала.
Најзад, у анализи суштине овог феномена, треба актуелизовати
и поступак тзв. међугенерацијске солидарности. Овај поступак се
темељи на генерацијском уједначавању пореског терета, односно
сагласности да расположиви делови дохотка нису идентични укамаћеним деловима дохотка из радно активног раздобља.
5.3. Усклађивање буџетских акција
Координација буџетских политика има за задатак да ублажи и
усклади сукобе међу њима. У том смислу, три су основна облика
буџетске активности: јавно осигурање одређених добара и услуга (1),
рационална и правична расподела дохотка и пореска политика (2), и
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мере на сектору економске политике и циљева стабилизације привредних токова (3).
Главни проблем и главни задатак је у томе, да се ове три буџетске акције воде тако, да се сва три циља у што је могуће већој мери
остварују. Наиме, државни буџет, као средство економске стабилизације, у основи зависи од самог стања привреде. Због тога, и сваки
тип, па и краткорочне буџетске, односно фискалне политике, по
правилу треба да значи уравнотежење привреде у целини, а не само
уски циљ који се своди на уравнотежење самог буџета.
5.4. Опорезивање или задуживање
Постоје још неки методи координације буџетских финансија.
Ако се рецимо, жели повећати или проширити обим јавних услуга,
потребна су повећана средства. То значи: или ново опорезивање или
задуживање државе и преношење дела терета на будуће генерације
пореских обвезника. Неки делови друштва, у тој ситуацији, су за, а
неки против. Због тога је потребно, у координацији политика (фискалних и буџетских) обезбедити правичност у коришћењу јавних услуга,
односно правичност у коришћењу проширеног обима услуга, те што
равномернији и правичнији распоред новог пореског оптерећења.
Сличне реперкусије и интеракције се догађају када се жели
смањење обима јавних услуга. При томе, треба искључити дискриминацију у коришћењу претходног обима услуга, односно у коришћењу
смањеног обима услуга, с једне, те и правичност у систему концепције
смањења пореза.
Координација буџетских политика (на приходној и на расходној страни) може се вршити у циљу повећања једнакости и правичности, тако што ће се мењати порески облици, тј. облици прихода.
Основна техника која се у тој функцији користи је шира употреба прогресивних пореза, односно модел који поштује принцип: већи приход –
већа пореска стопа. Но, тај циљ се може остварити и маневрисањем са
повећањем или смањењем понуде јавних услуга. Такав поступак се
међутим, ретко користи. 4

4

Видети шире: Огњановић, В.: Јавне финансије, Војноиздавачки завод, Београд, 2005.
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6. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

Буџетска средства – приходи државе који се прикупљају у
буџет применом разноврсних финансијских инструмената и којима се
подмирују државне потребе. У највећем броју буџетских система
савремених држава буџетским приходима се финансирају тзв. Административни расходи у ширем смислу (расходи државних органа власти,
расходи државне управе и судства, расходи војске-народне одбране,
расходи за финансирање делатности образовања, културе и науке,
разни облици социјалне помоћи и др.
Буџетски приходи деле се према више критерија:
Према времену убирања, буџетски приходи се деле на: редовне
приходе који се континуирано убирају у утврђеним временским интервалима (нпр. сваке године) и из извора који се економски редовно
обнављају. По правилу, редовним буџетским приходима задовољавају
се редовне друштвене потребе; изванредне приходе који се повремено,
с времена на време, убирају и који служе за финансирање изванредних
буџетских расхода.
Према томе како се остварују, буџетски приходи се деле на:
оригиналне (изворне) приходе, које држава убира на основу своје
економске активности или на основу права својине. Позиција државе у
остваривању ових прихода битно се не разликује од положаја других
правних субјеката – физичких и правних лица; и деривативне (изведене) приходе, које држава остварује на основу свог тзв. финансијског
суверенитета. Држава ове приходе изводи из економске снаге физичких и правних лица опорезивањем, наплатом принудних (обавезних)
зајмова, наплатом царина, такса и плаћањем других дажбина.
Према правном основу стицања деле се на: добровољне (нпр.
поклони); уговорне (нпр. кредити или државни зајмови). Државни
зајмови су буџетски приход sui generis. Наиме, државни зајмови имају
не само карактеристике прихода него и расхода државе. Док се приликом наплате зајма ова буџетска средства појављују као приходи,
приликом отплате зајма они имају карактеристике расхода државе; и
принудне (нпр. порези). Карактер принудности (с обзиром на њихово
убирање, али не и увођење обавезе) имају и доприноси, самодоприноси, таксе.
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Према томе од кога се убирају деле се на: приходе од становништва (највећи део буџетских прихода у савременим буџетским
системима убира се од становништва опорезивањем); приход од
привреде, и остали приходи.
Према томе коме припадају (носилац средстава) деле се на:
приходе ширих друштвено-политичких заједница (ови приходи могу
бити изворни приходи тих заједница или оне могу учествовати у одређеном делу у приходима ужих друштвено-политичких заједница); и
приходе ужих друштвено-политичких заједница, или могу представљати учешће у приходима других (ужих и ширих) друштвено-политичких
заједница (политичко-територијалних заједница).
Ова подела посебно је значајна у сложеним државама. Поред
финансијских, она има и врло значајне политичке импликације посебно у вишенационалним државама.
Према извору из којих потичу деле се на: приходе од рада;
приходе од имовине, на имовину или од коришћења рада других лица.
Највећи део буџетских прихода у савременим државама убира
се опорезивањем. Због огромне, не само финансијске, него и економске, социјалне, културне, демографске, здравствене и др. улоге пореза
у друштвено-економском и политичком систему сваке државе, савремена држава се назива и пореском државом. Међу најиздашније
буџетске приходе који се убирају опорезивањем налазе се порез на
добит и порез на промет.
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7. ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Буџетско планирање расхода и прихода буџета.
У поступку планирања јавних прихода и расхода, примењују
се три методе:
- метод аутоматског планирања,
- метод директног процењивања,
- индиректни метод.
Примена метода аутоматског планирања прихода и расхода,
подразумева непосредно аплицирање нивоа прихода и расхода,
предвиђених прошлогодишњим буџетом, и њихово директно уношење
у буџет. Овај метод испољава читав низ слабости, у значајној мери је
несигуран, те су многе земље одустале од његове примене.
Метод директног процењивања је оличен у поступку корекције
износа, реално остварених, јавних расхода и прихода из претходног
периода, у проценту, предвиђеном за наредну годину. Илустрације
ради, у процесу планирања јавних прихода, полазишну тачку
представљају приходи, остварени у претходној години и, потом,
кориговани за очекиване индексе кретања производње, трговинског
биланса, дохотка, као и осталих параметара, на основу којих је
формиран највећи део буџетских средстава.
Дакле, у процесу планирања прихода и расхода буџета, приступа се анализи структуре прихода и расхода у прошлој години.
Полазну основу планирања буџетских прихода и расхода, представља
функција буџета, односно, циљеви, које је, његовим доношењем и
применом, потребно остварити. Приликом планирања прихода и
расхода, неопходно је уважити чињенице, везане за: друштвене потребе, које ће бити финансиране из буџета; структуру и висину
планираних јавних расхода; врсте редовних прихода, односно – износ,
намењен финансирању планираних јавних расхода; циљеве повеске
политике.
Планирани предрачуни се своде на упоредиве показатеље,
валоризоване коефицијентом планираног раста цена. Истовремено,
овако утврђени расходи, своде се на могући планирани раст расхода,
који мора бити усклађен са дозвољеним растом потрошње. Надлежни
27

орган за послове буџета мора припремити све елементе, неопходне у
процесу израде нацрта буџета. Планирани расходи се морају везати за
планиране приходе. Стога је од изузетне важности извршење реалне
процене будућих прихода. Предвиђање расхода подразумева анализу
њихове структуре, као и њихову висину у прошлој буџетској години.
Највише представничко тело једне земље (конгрес, парламент,
а код нас Народна скупштина) разматра предлог буџета. Разматрање
предлога буџета подразумева динамичну и корисну анализу многих
аспеката и елемената овог финансијског плана. Посланици могу да
стављају примедбе на поједине предлоге буџета. Такође, они имају
могућност да предлажу измене или допуне буџета, излажући их у
форми амандмана. У свим савременим државама, одобрење буџета и
процедура, везана за одобрење, пружају могућност да посланици
детаљно расправљају о економској и социјалној политици владе, као и
о привредној ситуацији земље у целини.
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8. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
8.1. Поступак извршења буџета
Поступак извршења буџета , поверен је органима управе. С
обзиром на различите функције које обављају у вези са испуњењем
плана прихода и расхода, они се деле на наредбодавце и рачунополагаче. Органи на које пада одговорност за извршење буџета имају
за дужност, поред обавезе да прикупљају приходе и право да их троше
на одређене намене, још и да воде евиденцију и полажу рачуна о
наплати државних прихода и извршењу расхода. Сем тога, они и сами
врше контролу над извршењем обавеза према буџету и над
правилношћу трошења државних средстава (аутоконтрола).
Целина процеса извршења буџета тачно је регулисана правним
прописима ради обезбеђења правилног извршења буџетског плана и
спречавања неправилности при наплати прихода и утрошка расхода.
При томе, функције наредбодавца и рачунополагача, у интересу правилног извршења буџета и обезбеђења контроле над радом буџетских
извршилаца, су потпуно одвојене једна од друге.
Наредбодавци су органи управе који су овлашћени да управљају државном имовином, да се старају о прикупљању државних
прихода и самостално одлучују о расподели прихода који су им у
буџету за односну годину додељени, а у вези са извршењем буџета,
њихова права и дужности у погледу расхода су констатовање и издавање наредби (одобрења) за исплату. По правилу, управни орган
једини има право да ангажује средства: само је њему дато да одлучује
хоће ли створити обавезу или не. Али постоје и изузеци од тога. Има
издатака које не ствара управни орган већ неко други. На пример
законодавни, када одреди додељивање народног признања што ствара
расход у буџету; или судски, када пресуди да државна каса исплати
какву одштету. Овде акт представничког тела или пресуда суда замењује акт наредбодавца о ангажовању.
Једно од основних рачуноводствених правила је, да се ниједан
расход из буџета не може извршити ако за ту сврху није обезбеђена
позиција – партија у буџету. Сем тога, ангажовање средстава може се
вршити само у границама одобрених расхода. Односно, расходи морају
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да остану строго у оквирима одобрених средстава и њихове висине,
која је одређена маргиналним износом у буџету. Наредбодавац не
може створити већу обавезу но што за ту сврху има одобрених средстава. Истовремено, то значи да се при стварању обавеза на терет буџетских средстава једне године, не могу уговарати испоруке за извршење
са роком који прелази границе буџетске године.
Када се наредбодавац увери на основу докумената и записника, да је посао (услуга) обављен и да је тиме створена обавеза за
буџет, он ће издати одобрење за исплату рачунополагачу, који има
даље по њој да постоји. Наиме, наредбодавац је надлежан и одговоран
и за остваривање прихода. Међутим, у погледу извршења прихода,
надлежност наредбодавца није тако ригорозно регулисана као у
области расхода.
Извршење буџета не спроводи се само преко једне врсте органа, преко наредбодавца. Њихова се активност допуњује функцијом
рачунополагача без којих наредбодавци не би могли правилно извршавати буџет. Док су наредбодавци лица која доносе надлежне одлуке
о приходима и расходима, рачунополагачи у својој компентенцији
имају за дужност да обављају операције прикупљања прихода, вршење
расхода и руковање државном имовином.
За разлику од наредбодавца, рачунополагач нема право
самосталног одлучивања, већ радње у вези са њима мора вршити само
по наредбама надлежног наредбодавца.
Најзад, функције наредбодавца и рачунополагача неспојиве су
у једном лицу (са изузетком поверљивих фондова где те функције
обавља исто лице). Исто тако, те дужности не могу вршити брачни
другови или лица у блиском сродству. То персонално двојство потребно је не само у интересу наредбодавца већ и у корист стабилности
финансијског поретка. Наредбодавац уј лицу рачунополагача има
контролу над радом који обавља, јер рачунополагачу је додељено
право да испитује правилност и легалност докумената којим наредбодавац ствара обавезу за органа. С друге стране, јединство финансијског система зајемчено је тиме што је рачунополагач стављен под
ауторитет финансијског органа. Док наредбодавци не стоје под
његовом влашћу, рачунополагачи су за свој рад одговорни и својим
наредбодавцима и финансијском органу. У неким државама они стоје
искључиво под ауторитетом министра финансије.
Које су функције рачунополагача. У свим државама њихова је
обавеза да обезбеде технику наплате државних прихода. У погледу
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расхода њихов је задатак да утврде висину обавезе државног органа
(ликвидовање) и изврше њену исплату.
8.2. Буџетска и рачунска година
Буџет је годишњи акт. Начело рокова захтева да буџет не траје
дуже од годину дана. С тим у вези поставља се питање да ли све
буџетске операције могу и морају бити строго везане за трајање једне
године, као што су на пример сви приходи и расходи скупљени у годишњем билансу неке фирме; или се може замислити и други систем?
У рачуноводствима разних земаља постоје два супротна система који
различито решавају питање односа буџетских операција прихода и
расхода према буџету који се извршава.
Тзв. систем буџетске године (systé me de la gestion; cash account
system) значи да сви фискални и други приходи који су наплаћени од
почетка до истека буџетске године и сви расходи који су исплаћени у
том периоду, припадају том буџету. По овом систему, ако се, одређени
порез наплати 31. децембра једне године, онда је то приход те буџетске
године, односно ако се исти порез наплати 1. јануара наредне године,
онда ће, по овом систему, он бити приход буџета следеће године.
По тзв. систему рачунске године (systeme de l’exercice; accrue
system), није меродаван моменат наплате, односно исплате новца, већ
основ постанка потраживања, односно дуговања државе. Систем рачунске године обухвата у једну целину све приходе и расходе засноване на овлашћењима једног буџета, али који могу бити извршени у
току, па и по истеку тог буџета. Систем рачунске године прави од свих
буџетских радњи везаних за један буџет засебну правну личност. Док
буџетска година траје годину дана и обухвата сам оно што је везано за
тај рок, дотле рачунска година садржи све оно што је постало у вези са
буџетом те године, што је у његовој „надлежности“ (компетенцији),
стога може трајати дуже од године дана.
Тек с тим допунским роком, који може бити краћи или дужи,
завршава се, рачунски узето, буџет односне године. Буџетска година
заједно са тим додатним роком чини рачунску годину.
Око тога који је од ова два система бољи у науци је вођена полемика. У прилог рачунске године наводи се да је логичнија, јер омогућава да се буџетско финансирање развија природним током у свим
својим фазама; систем компетенције не дозвољава да крај године прекине везу између тих фаза. С друге стране, систем „рачунске године“
компликује ствар, јер су у току истог период ау важности два буџета:
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буџет истекле године који се извршава у свом допунском року и буџет
текуће године. Стога треба пажљиво испитивати коме буџету која
радња припада, да би се знало коме од њих треба да се зарачуна. Сем
тога, у овом систему долази до одуговлачења буџета, што има својих
незгода не само за планирање новог буџета већ и за израду завршних
рачуна буџета истекле године.
Насупрот томе, систем „буџетске године“ једноставан је, некомпликован. Није потребно почетком нове буџетске године правити
одвајање између елемената двају буџета. Сва буџетска примања и
издавања закључују се онога дана када истиче буџетска година, тако да
се једног дана завршава један а идућег почиње већ други буџет. У овом
систему те две године, буџетска и рачунска, подударају се те је и
израда завршног рачуна олакшана, а тиме и контрола потпунија.
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9. УПРАВЉАЊЕ БУЏЕТСКИМ ДЕФИЦИТОМ

У аутентичну, првобитну кејнзијанску теорију, инкорпорирана
је нова, значајна димензија – доктрина управљања буџетским дефицитом, у оквиру теорије функционалних финансија, а од стране Кејнзових следбеника, шведских економиста – Мирдала и Олина, као и
америчких економиста – Лернера и Хансена. Поменута доктрина
темељи се на ставу да равнотежу државног буџета треба жртвовати
увек, када је то у интересу превазилажења опште привредне неравнотеже. Прецизније, економска равнотежа треба да има примат над
буџетском равнотежом, док евентуални, планирани буџетски дефицит,
који ће бити финансиран средствима јавног кредита, управо треба да
буде у функцији постизања опште привредне равнотеже. У оквиру
доктрине управљања буџетским дефицитом, развијено је више теорија,
од којих су у финансијској литератури најчешће навођене: теорија
цикличних буџета, и теорија компензационих буџета.5
а) Теорија цикличних буџета. Теорију цикличних буџета
утемељили су, крајем тридесетих година прошлог века, шведски
економисти Мирдал и Олин. У основи ове теорије јесте схватање да
држава треба да планира јавне приходе и јавне расходе у буџету,
сагласно очекиваним кретањима у привреди. Одлука о томе да ли че
буџет за конкретну годину бити планиран као дефицитаран, зависи од
фазе у којој се налази привредни циклус. Емпиријске анализе привредних циклуса у либерално-капиталистичкој привреди, показале су да
време трајања једног циклуса, у просеку, износи седам до десет година.
То је време у коме привреда пролази кроз фазе кризе, депресије, оживљавања и просперитета. У фази кризе и депресије, држава
треба да води политику дефицитарног буџета, а у фази оживљавања и
просперитета – политику суфлцитарног буџета. Дакле, период у коме
треба подстаћи равнотежу између прихода и расхода, више није једна
година, већ време трајања привредног циклуса.

5

Ловчевић, Ј.: Институције јавних финансија, Београд: Службени лист СРЈ, 1993, стр. 239-242. 240

33

б) Теорија компензационих буџета. Теорија компензационих
буџета развијена је педесетих година прошлог века. Њени аутори су
амерички економисти, Лернер и Хансен. Према ставовима, на којима
се темељи ова теорија, држава треба континуирано да планира дефицит
у буџету, будући да примена поменутог модела представља једини пут
одбране од дефлаторног дејства дугорочног присуства недовољне
агрегатне тражње. Другим речима, потребно је да држава редовно финансира део јавних потреба из средстава јавног кредита, континуирано
водећи политику дефицитног финансирања буџета.
Уколико, у кратким периодима коњуктуре у привреди, којим
случајем дође до појаве суфицита у буџету, теоретичари компензационих буџета сматрају да га треба третирати као привремену појаву.
Имајући у виду да теорија компензационих буџета 'рачуна' на стално
дефицитно финансирање буџета, она је позната и под именом теорија
систематског дефицита.
Теорије цикличних и компензационих буџета доживеле су
многобројне критике, упућене, не само од стране неокласичара, већ и
од неких неокејнзијанаца, будући да је примена тих теорија, у пракси
капиталистичких држава, довела до дуготрајног одржавања дефицита у
њиховим буџетима, као и до пораста њиховог јавног дуга. Услед тога
је, у другој половини шездесетих и почетком седамдесетих година
двадесетог века, теорија управљања буџетским дефицитом обогаћена
теоријом стабилизационих буџета. Теорија стабилизационих буџета
нашла је широку примену у земљама Европске уније, почев од 1993.
године, у склопу њихових припрема за увођење јединствене монете.
Теоретичари стабилизационог буџета сматрају да је, у минималној мери, допустиво занемарити годишњу равнотежу у буџету,
уколико се, за главни циљ економске политике, одабере успостављање
равнотеже у националној привреди. При томе, они заступају становиште да држава треба да води неутралну, а не активну фискалну
политику, те да, самим тим, не прибегава дискреционим мерама
приликом покушаја да изврши утицај на успостављање макроекономске равнотеже. Буџет, као инструмент стабилизационе економске
политике, треба да поседује својство еластичности, као и антициклично деловање, што је могуће остварити посредством стабилизатора,
уграђених у систем јавних прихода и јавних расхода.
Примера ради, у раздобљу привредне коњуктуре, прогресивно
опорезивање доходака грађана и добити корпорација, аутоматски че
остварити деловање на ограничавање потрошње и тражње, што може
резултирати порастом јавних прихода и појавом буџетског суфицита. У
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периоду кризе и депресије, биће аутоматски повећани расходи државе
(примера ради, за помоћ незапосленима), што може имплицирати
појаву буџетског дефицита, који ће бити финансиран средствима јавног кредита. Стога није неопходно да, у време недовољне запослености
фактора производње, држава предузима административне мере, којима
ће озаконити планирану величину дефицитног финансирања буџета,
тим пре, имајући у виду чињеницу да су предвиђања о коњуктурним
кретањима у привреди, на основу којих се врши утврђивање финансијских потреба државе, врло често непоуздана, те да нису благовремено на располагању носиоцима економске политике.
Теорија стабилизационих буџета веома је блиска класичној
теорији уравнотеженог буџета. Међутим, између ове две теорије
постоји квалитативна разлика. Док класична теорија уравнотеженог
буџета у први план ставља равнотежу јавних прихода и јавних расхода,
као циљ од изузетне важности за остварење несметаног буџетског
функционисања, а независно од вида утицаја, који рестрикција јавних
расхода остварује на статус привреде, теорија стабилизационих буџета
ставља буџет, у који су уграђени аутоматски стабилизатори, у функцију стабилизације привредних токова.
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10. БУЏЕТСКА КОНТРОЛА
10.1. Контрола извршења буџета
Буџетска контрола олакшава и омогућава да се приликом
прикупљања планираних прихода из одређених извора и њиховог
трошења за задовољавање друштвених потребапредвиђених буџето,
буџетизвршава благовремено, тачно и на начин како је то прописим
апредвиђено. Буџетска контрола се првенствено односи на трошење
средстава која су опорезивањем и применом других финансијских
инструмената прикупљена у буџет. Буџетска контрола треба да буде
ефикасна брана против појаве разних неправилности и злоупотребе у
располагању буџетским средствима и треба да допринесе да се
буџетска средства троше за ону намену и у оном износу како је то
прописима утврђено, водећи притом рачуна о што већој рационалности
трошења ових средстава.
Да би се задовољиле друштвене потребе које се финансирају
из буџета и тако омогућило остваривање одређених задатака и мера на
чије извршење су на основу устава, закона и других прописа обавезне
друштвено-политичке заједнице, неопходна је буџетска дисциплина, тј.
пуна примена законских и других прописа који се односе како на
прикупљање буџетских прихода тако и на њихово трошење. У циљу
подстицања и спровођења буџетске дисциплине, и свим буџетским
системима прописани су различити облици банкарске контроле. Она се
у савременим државама спроводи на различите начине. Разлике се
огледају не само у односу на органе који врше банкарску контролу
него и с обзиром на сврху која се овом контролом жели остварити, на
време у које се врши и на обим контроле. Модалитети банкарске контроле умногоме су детерминисани друштвено-економским и политичким уређењем земље у којој се врши. Банкарска контрола у сложеној
држави у већој или мањој мери се разликује од контроле која се спроводи у унитарним државама. Мерило животне снаге сваке банкарске
контроле оцењује се зависно до њене ефикасности.
С обзиром на сложеност финансијске привреде, на велики број
лица упослених у буџетској процедури, на фазе кроз које буџетска
средства пролазе при њиховом прикупљању и трошењу, јасно је да се
контрола над радом тако компликованог механизма као што је буџет не
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може поверити неком монистичком контролном органу. Контрола, да
би била ефикасна, мора да буде вишеструка и да се врши у разним
моментима буџетског циклуса, како би били обухваћени и сви органи
ангажовани у извршењу буџета и све фазе кроз које финансијска средства пролазе.
10.2. Врсте контроле
Финансијски системи разних земаља познају разноврсне контроле. Разликује се „документарна“ контрола, која се врши над уговорима, рачунима и документима, па затим „теренска“ контрола која се
спроводи на лицу места, тј. одашиљањем контролног органа да изврши
преглед касе, стоваришта или слично. Према времену, контрола може
бити „претходна“ и „накнадна“. Она може да претходи исплати расхода да је услови: ако нађе да исплата одговара закону да је омогући,
односно да је спречи ако му не одговара. То је тзв. „превентивна“ или
претходна контрола (ех ante). Накнадна или „репресивна“ контрола
долази после свршеног чина („а posteriori“, „ex post“). Њен задатак је да
провери да ли је учињена радња (прикупљање, трошење средстава)
одговарала позитивним прописима. Она не може да „спречи“ настајање
неправилности, али може да „лечи“, да тражи накнаду за нанету штету
општем интересу и кажњавање узрочника штете.
Према субјектима разликујемо контролу над наредбодавцима и
контролу над рачунополагачима. Те две контроле знатно се разликују,
као што су различите и функције ових лица. Код наредбодавца контролише се целисходност употребе одобрених расхода: овде је реч о
политичкој одговорности извршних органа према народном представништву, напротив, код рачунополагача испитује се како је руковао
друштвеном имовином и приходима, и да ли се при томе придржавао
законских норми: његова одговорност није политичка већ рачунска и
грађанска, па и кривична.
Често се у пракси не прави разлика између ревизије и контроле. Међутим, разлике има. Ревизија само проверава рачуне. Контрола
је нешто више: она се не ограничава на утврђивање тачности рачуна,
већ процењује да ли је правилно примењен закон у погледу употребе
јавних средстава, открива неправилност у примени буџетских и других
финансијских прописа. Ревизија је упоређивајућа, контрола надзиравајућа функција.
Према органима који контролу врше разликујемо: управну,
институционалну и политичку контролу. Управна контрола је интерна
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– „ауто“ – контрола коју спроводе извршиоци буџета у оквиру административног апарата, то је, пре свега, „хијерарнијска“ контрола, коју
обавља виши орган над нижим. Виши органи су одговорни за финансијско стање и за правилно искоришћавање финансијских средстава у
оквиру одређених и административних јединица. Ову (административну) контролу не треба схватити уско: као да надзор постоји само по
вертикалној линији, као да само виши орган по рангу надгледају рад
нижих органа по рангу. У буџетској привреди нико не сме остати изван
контроле.
Према томе, ни највиши буџетски извршиоци, наредбодавци,
не могу бити изван ње. Стога и над њима постоји један интерни
надзор, а то је надзор министра финансија. Тако је у свим земљама.
Административна контрола има врло широку примену и јавља
се у разним видовима као претходна, текућа и накнадна; односи се
како на наредбодавце тако и на рачунополагаче. Ту контролу обављају
функционери који најчешће формирају специјалне организационе
јединице са искључиво контролном функцијом.
Генерална буџетска инспекција (Inspection gé né rale) је врло
стара установа. Инспекција је орган министра финансија, и инспектори
раде по директивама министра и њему су одговорни. Њихов основни
задатак је да контролишу рад рачунополагача. То је накнадна контрола
која обавља „на препад“ преглед касе и рачунских докумената. О
налазима се подносе извештаји, непосредно министру финансија. Сем
те контроле, инспектори су овлашћени да врше надзор и над радом
наредбодаваца, али не министра већ другостепених наредбодаваца. У
последње време њихово право контролисања проширено је на велики
број установа, свих оних чије функционисање зависи од дотација
министра финансија.
Постоји у неким земљама, још једна „предходна“, тзв. Контрола ангажованих расхода (controle des penses engagé es). Министар
финансија има у сваком министарству по једног свог контролора –
комесара као сталног службеника, који прати све финансијске операције тог министарства, и о свему обавештава свог министра. Основна
функција тог органа, међутим, састоји се у давању претходне визе на
сваки акт ангажовања и сваку наредбу за исплату контролисаног
министра – послодавца. На тај начин контролор врши надзор над правилношћу трошења државних расхода – али не и над целисходношћу
тог трошења. Ако ангажовање и наредба за исплату одговарају законским прописима, контролор не може ускратити визу. Иначе, сем у контролној функцији ови се контролори појављују и у улози саветодавца
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по финансијским стварима. Сви пројекти закона, уредби и друге
одлуке са финансијском садржином, које припреми министар коме је
контролор аташиран, морају њему претходно бити поднети на увид. Он
повремено шаље министру финансија извештаје о својим запажањима
у погледу рада министарства при коме је. Ти се извештаји достављају
Парламенту и Главној буџетској контроли.
Административна контрола над буџетом сама за себе не би
била довољна, па се у великом броју држава, поред административне,
образује и посебна контрола ван управе и независна од њених органа.
Контрола која је одвојена од егзекутиве ефикаснија је од управне
контроле, па и накнадне контроле представничког тела (политичке
контроле). Та специјална контрола поверена је посебној институцији
која у разним земљама узима вид и организацију одговарајућу
односним историјским, политичким и друштвеним условима те земље.
Да би овакви контролни организми остали потпуно независни
у свом раду од органа управе, чије буџетско пословање треба да надзиравају и о неправилностима да суде, њихова организација и функционисање у многим државама стоје под окриљем представничког тела.
У систему буџетских контрола, уопште, нарочито место
заузимају извештаји контролних колективних или индивидуалних
органа. Њихов значај долази од посебне стручности са којом су ти
извештаји састављени, као и из чињенице да служе као полазна тачка
за вршење контроле од стране извршне и представничке власти. Без
стручног мишљења ових органа – специјалиста, мало је вероватно да
би представнично тело уопште било у стању да правилно оцени
завршне рачуне протеклог буџетског периода.
10.3. Управна контрола
Контрола трошења буџетских средстава је једно од кључних
питања сваке земље. Порески обвезници са правом желе да знају на
који начин и у које сврхе држава троши њихов новац. Узимајући у
обзир сложеност поступка извршења буџета, како у погледу обима
буџетских средстава, тако и у погледу великог броја учесника тог
процеса, савремене демократије су развиле велики број механизама
контроле извршења буџета који су предмет сталног развоја. То су, у
зависности од органа који контролу врше: парламентарна контрола,
која је подржана радом парламентарних одбора за контролу буџета;
институционална (екстерна) контрола од стране независних, врховних
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ревизорских институција (Supreme Audit Institutions) и управна
контрола, коју врше сами органи управе.
У савременим парламентарним демократијама институционална контрола буџета од стране врховних ревизорских институција представља један од кључних механизама накнадне контроле извршења
буџета, на основу које јавност добија информације о трошењу средстава од стране државних органа.
Управна контрола трошења буџетских средстава је претежно
претходна, превентивна контрола, која има потенцијал да предупреди
неправилности до којих би могло доћи у току извршења буџета. То је
унутрашња контрола која се заснива пре свега на хијерархијској
основи где виши по рангу управни органи контролишу ниже. Виши
органи управе су одговорни за финансијску дисциплину и законито
трошење финансијских средстава у оквиру одређених управних јединица, па су због тога дужни да прате и проверавају рад нижих органа у
делу руковања буџетским средствима. Међутим, како је основно
правило буџетске контроле да сви органи и лица која учествују у
поступку извршења буџета морају бити контролисани и не могу бити
изузети и изван контроле, над највишим управним органима као
извршиоцима буџета постоји управна контрола министра финансија.
Системи управне контроле буџета се разликују од земље до
земље у зависности од правне традиције и друштвеног окружења.
Генерално говорећи, постоје два основна модела управне контроле
буџета. Први модел се може наћи у земљама континенталне Европе
(Француска, Португалија, Шпанија) где се управна контрола, као
претходна контрола провере законитости и регуларности финансијских
трансакција, врши или од стране неког тела Министарства финансија
(као што је на пример Inspection de Finances у Француској) или од
стране самог Министарства финансија. Други модел, који се може наћи
у Великој Британији, Холандији и скандинавским земљама се заснива
на децентрализацији финансијске контроле од стране Министарства
финансија руководству линијских министарстава, без детаљне претходне контроле. У овом случају улога Министарства финансија углавном је координирајућа, иако Министарство финансија остаје одговорно
за укупну ефективност и конзистентност система контроле. Може се
рећи да континентални приступ више обраћа пажњу на законитост и
регуларност јавне потрошње, док је други модел делегације више
фокусиран на то да се остваре приоритети и циљеви органа управе и да
се постигне што већа ефикасност и ефективност јавне потрошње.
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Интересантно је приметити да су у последње две деценије ова
два модела управне контроле почела да се приближавају. Континентални модел строге претходне контроле Министарства финансија полако
почиње да усваја одлике другог модела кога, као што смо видели,
одликује делегирање функције контроле менаџменту управне организације, која преузима пуну одговорност за управљање средствима, при
чему улога Министарства финансија постепено слаби. При све већем
делегирању овлашћења за трошење средстава органима управе, руководећа структура органа управе суочава се са све већим притиском да
мора да докаже да је, не само поступала у складу са законом и другим
прописима, већ да је потрошила додељена средства на најефикаснији и
најефективнији начин.
Децентрализовани модел управне контроле је од пре неколико
година прихваћен и у Европској унији, која је, услед великог броја
злоупотреба буџетских средстава крајем прошлог века, направила заокрет од класичног континенталног модела детаљне претходне контроле
буџетских средстава, ка децентрализованом моделу. Поучена сопственим искуством, Европска унија и земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у Унији препоручује усвајање модела
децентрализоване управне контроле. У том смислу, интересантно је
упознати се са искуствима других земаља, пре свега искуством Велике
Британије, која је носилац децентрализованог модела контроле јавне
потрошње.
10.4. Управна контрола буџета - Осврт на искуство
Велике Британије
Британски систем контроле буџета заснован је на међусобној
сарадњи и повезаности између управне контроле и екстерне парламентарне контроле, која је подржана од стране Националне ревизорске
институције (National Audit Office). Иако британско Министарство
финансија (HM Treasury) у великој мери делегира функцију контроле
органима управе, оно кроз бројне интерне опште акте и механизме
одговорности регулише и надгледа рад органа управе. Парламентарна
контрола буџета, са друге стране, има своју дугу традицију и огледа се
првенствено кроз рад најстаријег и најпрестижнијег британског парламентарног одбора – Одбора за јавне рачуне (Public Accounts
Coramittee). Ефикасан рад парламентарног одбора, међутим, не би био
могућ без Националне ревизорске институције, као експертског тела за
контролу јавних рачуна и финансијских трансакција. Националном
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ревизорском институцијом руководи Контролор и Генерални Ревизор
(Comptroller and Auditor General) који је повереник Парламента и који
стога одговора за свој рад Парламенту.
Иако британски модел контроле буџета почива на парламентарној контроли, која је ослоњена на рад Националне ревизорске
институције, многи аутори сматрају да кључна улога у контроли
трошења јавног новца припада Министарству финансија. Због тога се
може рећи да Парламент, уместо главног контролора буџетске
потрошње, представља у ствари само важног савезника Министарства
финансија у процесу контроле буџета, при чему државна управа у
највећој мери контролише саму себе.
Контрола министарства финансија – Основна врста контроле
од стране Министарства финансија огледа се најпре у прилично флексибилној претходној (ex ante) контроли преноса буџетских средстава
Министарствима и другим управним органима и организацијама са
владином рачуна код Енглеске банке.
Систем претходне контроле је надаље обезбеђен законском одредбом да орган управе не сме извршити расход или преузети обавезу
без претходног одобрења Министарства финансија. Међутим, у пракси
Министарство финансија делегира органима управе овлашћење да
преузимају обавезе и врше расходе унутар дефинисаних лимита,
обзиром да би било готово немогуће контролисати све финансијске
трансакције бројних органа управе. Да би сачувало одређени ниво
контроле над расходима органа управе, Министарство финансија је
концентрисало своје напоре на дефинисању 'осетљивих' расхода који
би могли бити предмет нерегуларности, као што су на пример:
потрошња изнад граница лимита буџетских подставки, повећање броја
запослених и фонда зарада, додатни радови и нове услуге и сл.
Један од главних механизама интерне контроле у том смислу је
процес вирмана (viremen process), у коме су органи управе обавезни да
добију одобрење од стране Министарства финансија за трансфере
између буџетских подставки.
Кључна улога у процесу управне интерне контроле дата је
високом службенику органа управе који се назива финансијски саветник (accounting officer) и који је одговоран за сва плаћања и преузимање обавеза у оквиру тог органа управе. Функција финансијског
саветника се обично даје највишем државном службенику органа
управе који је и стални секретар органа управе (permanent secretary), а
не политичком секретару, тј. министру. Уобичајена процедура је да
након постављења сталног секретара органа управе, Министарство
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финансија исто лице поставља као финансијског саветника тог органа.
Тиме се успоставља директна линија одговорности између финансијског саветника и Министарства финансија.
Финансијски саветник такође представља и кључну спону
између управне и парламентарне контроле, обзиром да је лично
одговаран за трошење буџетских средстава не само свом министру и
Министру финансија, већ и парламенту, одн. Парламентарном Одбору
за јавне рачуне.
10.5. Скупштинска контрола и завршни рачун буџета
Док се управна и рачунско-судске контроле врше у току
извршења буџета, дотле се скупштинска, по правилу, односи на већ
истекли период. Затим, док се прве две контроле односе поглавито на
рачунополагаче, дотле се скупштинска односи на рад наредбодаваца,
министара и руководилаца установа. Зато је скупштинска контрола,
између осталог и политичка контрола.
Скупштинска контрола, по правилу, обухвата протекли период
који се приказује у завршном рачуну буџета.
Завршним рачуном окончава се у целини буџетска процедура.
Супротно буџету, чије су цифре само предвиђања, цифре завршног
рачуна су реалне, онакве какве су стварно постигнуте. Значај завршног
рачуна теоријски није мањи од значаја буџета. То је ретроспективни
поглед на целину структуре јавних средстава обухваћених буџетом,
односно структуре и садржаја њихове употребе у току буџетске
године.
Институција завршног рачуна важна је посебно са практичног
гледишта. Упознавање финансијских токова државе не може се пратити без података из завршног рачуна. Тек се на завршном рачуну
откривају добре и рђаве стране пореског система и политике расхода
односне земље. Примена начела буџетске реалности проверава се тек
на завршном рачуну. Најзад, цифре завршног рачуна користе се при састављању предлога новог буџета. Помоћу њих се оријентишу састављачи предлога буџета за следећи период.
Завршном рачуну, а то значи политичкој контроли, придаје се
у свим земљама велики значај. Представничко тело, наглашено преко
претреса завршног рачуна показује велико интересовање за јавне
рачуне. У Енглеској се, на пример, двапут више седница утроши у Парламенту на преглед завршног рачуна него на доношењу буџета – Доњи
дом, који је позван да прегледа буџетске рачуне пошто претходно
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прими извештај генералног контролора, одређује за његов преглед
специјални одбор „јавних рачуна“ (Commitee of public accounts). У
одбор улазе и посланици из опозиције, а председава му увек члан
опозиције. Овај одбор игра прворазредну улогу у енглеским финансијама. У његовом раду учествује и генерални контролор. Одбор има
најшира права у погледу прегледа рачунских докумената и саслушавања извршилаца буџета. Одбор окончава свој рад подношењем
детаљног извештаја Доњем дому. Ови извештаји су права демонстрација енглеског буџетског права.
Завршни рачун има да покаже како су се у завршној буџетској
години остварили одобрени приходи и расходи. Уношење овога
института у извршењу буџета чини, да се буџетирање једне буџетске
године заокружи и на тај начин омогући јасна слика о њему. Ако не би
било овога института онда би представнички орган остао без једног
реалног средства да цени рад извршних органа, као и реалност и
подобност својих сопствених одлука. Поред тога, он би био прилично
несигуран приликом одобрења буџета за наредну годину. Наиме, у
пракси свих држава редак је случај да се буџетски приходи и расходи
остварују на начин како се планирају. Често се дешава да извршени
приходи и расходи одступају од планираних.
Приходи могу бити наплаћени у већем или мањем износу од
планираних. Исти такав случај може да се јави и на страни расхода.
Ако су приходи наплаћени у већем износу од предвиђених и ако код
расхода није било пробијања одобрених износа, онда ће се јавити
суфицит у буџету, ако је ситуација пак супротна, онда имамо дефицит
у буџету.
Основни закони о буџетима, посвећују озбиљну пажњу завршном рачуну. тачно се прецизира начин како треба састављати завршни
рачун. Прва фаза обухвата израду нацрта завршног рачуна. По својој
суштини, поступак је истоветан са процедуром код састављања буџета.
Наредбодавци за извршење предрачуна прихода и расхода државних
органа и установа дужни су да саставе у року од два месеца по истеку
буџетске године преглед о извршењу свога предрачуна прихода и расхода, односно преглед о оствареним приходима и расходима по
посебном рачуну и да га доставе органу управе за послове финансија
који саставља нацрт завршног рачуна буџета.
Друга фаза је утврђивање предлога завршног рачуна. Наиме,
орган управе надлежан за послове финансија, пошто прими извештаје
о извршењу предрачуна свих наредбодаваца по предрачуну у оквиру
односног буџета саставља нацрт завршног рачуна буџета и исти
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доставља извршном органу надлежном за послове буџета ради
утврђивања предлога завршног рачуна. Предлог завршног рачуна
буџета, представничким органима мора бити упућен пре доношења
предлога буџета за идућу годину (да би се могла имати пуна слика о
буџету протекле буџетске године). У противном завршни рачун као
буџетска институција изгубио би од свога смисла у циљу да послужи
као реална основа за оцену рада извршних органа.
Када представничко тело одобри завршни рачун буџета, исти
се мора објавити у одговарајућем службеном гласнику. Процедура
објављивања је истоветна као и код усвојеног буџета. Чест је пракса да
се завршни рачун буџета, објави у посебној службеној публикацији.
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11. СТАБИЛИЗАЦИОНИ БУЏЕТИ ЗЕМАЉА
ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Уговором о Европској унији, из Мастрихта, који су 1992.
године прихватиле све државе-чланице Европске уније, утврђено је да,
у току припрема за увођење јединствене монете (евра), посебно
значајно место треба да има успостављање и одржавање макроекономске равнотеже, која ће се манифестовати у успостављању и одржавању
дугорочне стабилности цена. За једну од кључних полуга успостављања и одржавања стабилности цена, одабрано је вођење јединствене,
рестриктивне буџетске политике. Јединствена, рестриктивна буџетска
политика подразумева: буџетску дисциплину земаља-чланица и коришћење дефицита буџета у дозвољеним границама, као аутоматског
стабилизатора у случају појаве рецесије.
Буџетска дисциплина. Под буџетском дисциплином подразумева се уравнотежење буџета земаља-чланица, у средњем року, као и
придржавање референтних вредности, утврђених за буџетски дефицит
и јавни дуг. Када је реч о буџетском дефициту, утврђено је да његово
учешће у бруто домаћем производу појединих земаља-чланица, не сме
да прелази 3%, при чему се под буџетским дефицитом подразумева
потреба за нето јавним кредитом, сагласно дефиницији Европског
система обједињених привредних рачуна. Са друге стране, када
говоримо о јавном дугу, утврђено је да његово учешће у бруто домаћем
производу не сме да пређе ниво од 60%, при чему се под јавним дугом
подразумева укупно бруто задужење државе, изражено у номиналној
вредности на крају календарске године.
Јавни дуг земаља-чланица Европске уније утврђује се по секторима јавних органа, због чега се он састоји од задужења централних
органа власти, регионалних и локалних органа управе и фондова за
социјално осигурање.
Референтне вредности до 3% учешћа буџетског дефицита и до
60% учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу, одабране су стога
што је утврђено да оне реално омогућавају одржавање стабилности
46

цена у дужем року, под претпоставком просечног економског раста
бруто домаћег производа од 3% и стопе инфлације од 2% на годишњем
нивоу.
Како би одговориле захтевима буџетске дисциплине, земље –
чланице Европске уније примениле су мере редуковања буџетских
расхода и повећања буџетских прихода.
Исто тако, како би било осигурано поштовање буџетске
дисциплине од стране земаља – чланица, формирана је мултилатерална
контрола на нивоу Уније, са задатком превентивног деловања у
случајевима појаве прекомерног буџетског дефицита. Не би ли се
постигао виши степен осигурања буџетске дисциплине, од стране
земаља - чланица Уније, усвојен је механизам казнених мера, који се
аутоматски активира у ситуацији када прекомерни буџетски дефицит
није отклоњен у прописаном року. Овај податак довољно говори у
прилог значају, који се придаје равнотежи буџета, као фактору стабилизације цена и привредних токова у целини.
Стабилизационо дејство буџета. Јединствена буџетска политика Европске уније садржи стабилизационе буџетске мере, које се
аутоматски активирају, као прва линија одбране, у случају појаве рецесије у некој од држава-чланица. Ове мере су темељене на могућности
коришћења буџетског дефицита, на нивоу до 3% учешћа у бруто
домаћем производу, у функцији изласка из економске рецесије. Наравно, претпоставка за примену стабилизационих буџетских мера јесте
одржавање равнотеже у буџету, односно, остварење буџетског суфицита или буџетског дефицита, у износу нижем од 3% учешћа у бруто
домаћем производу. Земља, коју захвати рецесија, принуђена је да,
услед дејства аутоматских стабилизатора, издваја висе буџетских средстава за социјалне програме и помоћ незапосленима, што јој омогућавају управо стабилизационе буџетске мере. Што је, у тренутку појаве
рецесије, салдо прихода и расхода буџета даље од референтне
вредности, то конкретна земља има већи маневарски простор да
користи буџет као инструмент економске стабилизације.
Уколико би се догодило да, услед јаке рецесије, коју одликује
пад бруто домаћег производа, једнак или вечи од 2%, држава-чланица
буде приморана да интервенише дефицитним финансирањем, размера
већих од референтне вредности, предвиђено је да се таква ситуација
третира као ванредна.
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У том случају, не покреће се механизам казнених мера. Из
нареченог, следи да је јединствена буџетска политика Европске уније
тако структурирана, да може да делује стабилизационо само у
периодима релативно благих рецесионих амплитуда привредног
циклуса земаља-чланица.
С тога њен успон, у годинама које следе, непосредно зависи од
јачине кризних удара, са којима ће се суочавати привреде појединих
земаља Уније.

48

ДРУГИ ДЕО
БУЏЕТ

49

50

1. БУЏЕТСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1.1. Основна разматрања
Доношење буџета – Народна скупштина доноси закон о буџету
Републике.
Локална скупштина доноси одлуку о буџету локалне власти.
Финансијски план организације обавезног социјалног осигурања доноси надлежан орган организације, у складу са законом и другим
прописима.
Буџетски систем чине буџет Републике, буџети локалних
власти и финансијски планови организација обавезног социјалног
осигурања.
Интегритет буџетског система обезбеђује се заједничким
правни основом, јединственом буџетском класификацијом, употребом
јединствене буџетске документације за израду нацрта буџета и финансијских планова, јединственим системом буџетског рачуноводства,
јединственим критеријумима за буџетску контролу и ревизију, преносом статистичких извештаја и података са једног нивоа буџета на
други и принципима на којима се заснива буџетски поступак.
Буџетски циљ у припреми и извршењу буџета јесте макроекономска стабилност, одрживи и стабилни економски развој и смањење
финансијског ризика Републике.
Буџетска апропријација користи се за финансирање функција
органа Републике и локалне власти, извршавање њихових задатака и
остале намене у складу са уставом, законом и прописима локалне
власти.
Приликом припреме и извршења буџета морају се поштовати
принципи ефикасности и економичности, потпуности, тачности и
јединствене буџетске класификације.
Обим буџета – Буџетска примања, која припадају Републици
или локалним властима, распоређују се и исказују по изворима у
буџету. Буџетски издаци Републике или локалних власти одређују се
по појединачној намени у буџету.
Примања се исказују у укупно оствареним износима, а издаци
у укупно извршеним износима. Изузетно, у случају да виши ниво
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власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства
за надокнаду штета услед елементарних непогода, локални орган
управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање издатака по том основу. Буџетска
примања и издаци морају бити у равнотежи.
У току године Влада, односно надлежни извршни орган
локалне власти, може располагати средствима која су у буџету остварена до истека текуће године. Корисници буџетских средстава могу
стварати обавезе и користити буџетске апропријације до износа утврђених за поједину намену у буџету, односно до износа апропријација
утврђених у оквиру програма. Наплата прихода није ограничена
износима исказаних прихода у буџету.
1.2. Трезор
Трезор представља организациону јединицу у саставу Министарства финансија и економије, односно, локалног органа, надлежног
за финансије. Сваки трезор има свој консолидовани рачун, на којем сви
корисници средстава одговарајућег буџета депонују своја средства,
добијена из буџета или остварена као сопствени приход. На консолидованом рачуну налазе се и средства организација обавезног социјалног
осигурања. При томе, сваки корисник буџетских средстава има свој
сопствени подрачун, тако да је обезбеђена евиденција о суми средстава, која припада сваком од корисника. Систем консолидованих рачуна
Трезора Републике, као и трезора локалних власти води се у Народној
банци Србије.
Трезор представља кључни елемент у процесу извршења буџета. Он је „један од носећих стубова финансијске арматуре“, како тврде
поједини теоретичари јавних финансија. Буџет, као рачунско-правни
акт, као план прихода и расхода државе, пројектован за одређени
период времена, најчешће годину дана, немогуће је правилно извршавати без постојања институције као што је трезор.
Термин трезор води порекло од латинске речи thesaurus, чија
су значења вишеслојна. Најпре, трезор означава: ризницу, благо, касу,
претинац банке, односно – сеф. Уз наведена тумачења, овај термин се
везује и за затворено, специјално осигурано (обезбеђено) место (просторију), намењено похрањивању и чувању различитих вредности,
попут: новца, племенитих метала, реликвија, хартија од вредности,
драгог камења.
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Основне функције трезора:
1. Једна од базичних активности трезора везана је за финансијско планирање. Поменута функција подразумева пројектовање и
праћење прилива укупних примања и текућих прихода, који доспевају
на рачун трезора, као и захтева за извршење укупних задатака и
текућих расхода, како не би долазило до изненадних, непредвиђених
краткорочних дефицита, услед текуће неликвидности. Реализација ове
функције подразумева:
– сачињавање пројекције и праћење прилива на консолидованом рачуну трезора, плаћање расхода (што подразумева анализу
готовинских токова, плана извршења буџета и сервисирање дуга);
– дефинисање тромесечних, месечних и дневних квота преузетих обавеза плаћања.
Дакле, неопходно је одржавање и планирање максималног
степена ликвидности, као и праћење новчаних токова и токова прихода
и плаћања.
2. Друга функција трезора огледа се у управљању готовинским
средствима. У циљу обезбеђивања ликвидности, трезору је омогућено
да се за плаћање користе расположива средства на консолидованом рачуну, да се евентуални вишак ликвидних средстава пласира уз камату и
да се, у случају постојања краткорочног дефицита, он премошћује
краткорочним позајмицама. Реализација наведене функције претпоставља: управљање консолидованим рачуном трезора, на који се уплаћују сва примања и из којег се врше сва плаћања из буџета, која се
односе на отварање и контролу банкарских рачуна и подрачуна и
управљање банкарским односима; управљање ликвидношћу; разраду
поступака за наплату примања преко банкарског система; управљање
финансијским средствима.
3. Једна од кључних функција трезора, јесте контрола расхода,
пре свега, благовремена контрола преузимања обавеза од стране буџетских корисника, како би се спречило да држава буде стављена пред
свршен чин, када се неки од корисника задужи, односно, преузме
обавезу, за коју се накнадно испостави да треба да буде плаћена из буџета. Ова функција нарочито обухвата управљање процесима преузимања обавеза, проверу пријема поручених и одобрених производа и
услуга и одобравање плаћања на терет буџетских средстава.
4. Управљање дугом, је веома значајна активност трезора, која
обухвата три кључне операције, везане за јавни дуг. Најпре, мора се
водити рачуна о новим преговорима о зајмовима; друго, мора се
водити рачуна, о свим елементима, а посебно о поштовању рокова, као
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и о евиденцијама о дуговањима; коначно, као што се мора водити
евиденција о дуговањима, тако се мора водити евиденција о повраћају
датих средстава на зајам, односно, мора се управљати приливима по
основу позајмљивања.
5. Буџетско рачуноводство и извештавање, које је од важности
за функционисање целокупног Трезора Републике, у потпуности се
преводи на међународно прихваћену, тзв. ГФС методологију (статистика државних финансија), што ће, само по себи, систем државних
финансија у Републици Србији учинити знатно транспарентнијим.
Превођење на ГФС методологију је могуће, на основу донетог и, у
пракси већ примењеног, Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем.
Реализација пете функције подразумева: рачуноводствене послове за обраду плаћања и евидентирање примања, вођење дневника,
главне књиге и одабраних помоћних књига за сва примања, издатке,
међународне донације и друге видове помоћи; финансијско извештавање; рачуноводствену методологију, укључујући и одржавање система
класификације, прописивање правила буџетског рачуноводства и
прописивање захтева у погледу интерног и екстерног извештавања.
6. Управљање финансијским информационим системом је изузетно битно из неколико разлога. Да би праћење наплате прихода и
извршавање расхода било организовано на целовит и целисходан начин, неопходно је развити одговарајући информациони систем уз
коришћење компјутерске основе.
Како би трезор могао да успешно обавља наведене функције,
Закон је предвидео отварање консолидованих рачуна трезора и вођење
главне књиге трезора.
1.3. Консолидовани рачун трезора
Консолидовани рачун трезора Републике и консолидовани
рачуни трезора локалних власти чине систем консолидованог рачуна
трезора, који се води код Народне банке Србије.
Министар, односно локални орган управе надлежан за финансије, односно лице које он овласти, отвара подрачуне директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне
власти и организација обавезног социјалног осигурања.
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У оквиру подрачуна посебно се воде:
1) средства издвојена буџетом, односно финансијским планом
корисника буџетских средстава, односно организације обавезног социјалног осигурања;
2) сопствени приходи које корисник буџетских средстава,
односно организација обавезног социјалног осигурања остварује, у
складу са законом.
Управа за трезор води подрачуне директних и индиректних
корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и
организација обавезног социјалног осигурања.
Новчана средства буџета Републике, директних и индиректних
корисника средстава тог буџета и организација обавезног социјалног
осигурања, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора Републике.
Новчана средства буџета локалне власти и директних и
индиректних корисника средстава тог буџета, воде се и депонују на
консолидованом рачуну трезора локалне власти.
1.4. Главна књига трезора
У главној књизи трезора Републике, односно локалне власти
води се посебна евиденција за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава. У главној књизи трезора Републике води се
посебна евиденција за организације обавезног социјалног осигурања.
Трансакције и догађаји евидентирани у главној књизи директног и индиректног корисника буџетских средстава морају бити ажурни
и у складу са трансакцијама евидентираним у главној књизи трезора.
Трансакције и догађаји евидентирани у помоћним књигама директних
и индиректних корисника буџетских средстава морају бити у складу са
трансакцијама и догађајима евидентираним у главној књизи трезора.
Трансакције и догађаји евидентирани у помоћним књигама организација обавезног социјалног осигурања морају бити у складу са трансакцијама и догађајима у главној књизи трезора.
У главној књизи трезора води се евиденција прихода са посебном наменом, које употребљавају директни и индиректни корисници
буџетских средстава и који се не могу користити за друге намене.
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1.5. Финансијска служба директног корисника буџетских
средстава
Директни корисник буџетских средстава образује службу која
припрема и извршава буџет и извршава задатке који се односе на
управљање имовином државе, за коју је одговоран директни корисник.
Директни корисник средстава буџета локалне власти образује
финансијску службу која припрема и извршава буџет и извршава
задатке који се односе на управљање имовином коју користе локалне
власти.
1.6. Буџетска примања и издаци
Примања се састоје од:
1) текућих прихода, и то:
(1) пореза;
(2) доприноса за обавезно социјално осигурање;
(3) донација и трансфера;
(4) осталих прихода (таксе, накнаде за коришћење добара од
општег интереса, новчане казне, пенали и одузета имовинска корист,
приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга и др.);
2) прилива из домаћих и иностраних позајмљивања;
3) прилива од продаје основних средстава;
4) прилива од продаје финансијских средстава и наплате датих
зајмова.
Издаци се састоје од:
1) текућих расхода за запослене, добара и услуга, плаћање камате, субвенција, буџетских трансфера другим нивоима власти,
социјалних трансфера и других расхода;
2) издатака за набавку основних средстава;
3) издатака за набавку финансијских средстава, за дате зајмове
или купљене хартије од вредности;
4) отплате главнице дуга.
1.7. Доношење буџета
Министар за финансије доставља Влади нацрт буџета Републике. Влада може да тражи од министра да достави додатне информације или објашњења која се тичу нацрта буџета Републике. Влада
одлучује о изменама нацрта буџета Републике, утврђује предлог буџета
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Републике и доставља Народној скупштини, заједно са меморандумом
о буџету.
Локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт
буџета локалне власти надлежном извршном органу локалне власти.
Надлежни извршни орган локалне власти може да тражи од локалног
органа управе надлежног за финансије додатне информације или
објашњења која се односе на нацрт буџета локалне власти.
Надлежни извршни орган локалне власти утврђује предлог
буџета локалне власти и обавезно га доставља локалној скупштини, у
року утврђеном буџетским календаром.
Уколико надлежни извршни орган локалне власти не достави
предлог буџета локалној скупштини, у року утврђеном буџетским
календаром, локална скупштина може донети буџет.
Народна скупштина, односно локална скупштина, доноси буџет Републике, односно буџет локалне власти. Народна скупштина даје
сагласност на финансијски план организације обавезног социјалног
осигурања.
Буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за
годину за коју је донет, а средства за реализацију националног инвестиционог плана планирају се за једну или више година. Фискалном
годином сматра се период од дванаест месеци, у раздобљу од 1. јануара
до 31. децембра календарске године.
Измена предлога буџета коју врши Народна скупштина, односно локална скупштина, мора бити у оквиру максимума дефицита утврђеног у предлогу буџета Владе, односно надлежног извршног органа
локалне власти.
Суфицит утврђен у предлогу буџета Владе, односно надлежног
извршног органа локалне власти не може се користити за повећање
издатака предложених буџетом. Предлог за повећање издатака у
буџету мора садржати и мере за увећање прихода или умањење других
издатака за исти износ.
Буџет Републике објављује се у „службеном гласнику Републике Србије“. Буџети локалних власти објављују се у службеним гласилима локалних власти.
Буџет Републике, буџет Аутономне покрајине, буџет општине
и града, доноси се за једну календарску годину. Приходи и расходи
буџета морају бити уравнотежени.
Предлог буџета утврђује Влада (републичка, ако се доноси
републички буџет), односно, извршни орган Аутономне покрајине,
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општине и града. Буџет одобрава највише представничко тело (Скупштина).
1.8. Извршење буџета
Након усвајања буџета од стране представничког тела, наступа
фаза његовог извршавања.
Посматрано кроз призму статичких начела буџета, извршење
буџета подразумева прикупљање планираних јавних прихода и
њиховог трошења, у сагласју са буџетом. Из перспективе динамичких
начела буџета, извршење буџета представља спровођење усвојене буџетске политике, која укључује остваривање јавних прихода, на једној
страни, и финансирање одређених друштвених потреба, на другој страни.
Процес извршења буџета започиње уплатом првих средстава
или преношењем вишка прихода из претходне године. Сагласно томе,
процес извршавања буџета може бити представљен:
– уплатом јавних прихода, од стране пореских обвезника, као и
уплатом текста на посебне рачуне, прописане наредбом, у предвиђеном
року, чиме се формирају буџетска средства;
– исплатама из буџета, чији износ не може превазилазити ниво
остварених прихода; у основи, оваквим трошењем средстава, не
постиже се остварење буџетске равнотеже.
Поступак извршења буџета регулисан је посебним правним
прописима, чиме се избегавају могуће неправилности у наплати и
утрошку средстава. Извршење буџета поверено је органима државне
управе. У зависности од тога коју функцију обављају у процесу извршења буџета, органи државне управе могу имати улогу наредбодавца,
односно, рачунополагача.
Наредбодавце представљају државни органи, који имају право
да располажу (управљају) средствима у буџету, тј. да их троше у датој
буџетској години. Поред осталог, они имају право да издају наредбе за
исплату, њима поверених, јавних средстава.
Фактички, поступак извршења буџета почиње када наредбодавац установи законски основ за преношење средстава одређеном
кориснику буџетских средстава. Преношењем средстава са рачуна
буџета, на рачун корисника буџетских средстава, оличеног у државном
органу или организацији, стварају се услови за финансирање одређених јавних потреба.
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Буџетска средства се користе наменски, у оквиру расположивих средстава (одобреног кредита). Буџетски кредит представља
овлашћење наредбодавца да, у току буџетске године, троши средства,
тачно у одређеној висини и за одређене намене. Уколико наредбодавац
утроши средства буџета у износу, већем од предвиђеног планом
прихода и расхода буџета, долази до прекорачења буџета. Наредбодавац води рачуна о правовременој и потпуној наплати прихода. Када
наредбодавац установи да је створена обавеза за буџет, он даје
одобрење за исплату, а извршава је рачунополагач.
Рачунополагачи су органи државне управе, који:
– прикупљају средства;
– извршавају расходе, по налогу наредбодавца;
– рукују буџетским средствима.
Рачунополагачи не поседују право самосталног располагања
буџетским средствима, осим по претходном налогу наредбодавца. Они
имају обавезу чувања јавних прихода, бринући се, уједно, о правилном
руковању истима. Рачунополагач поседује следећа права:
– право контроле утрошка средстава;
– право контроле документације, којом наредбодавац даје
налоге за исплату средстава.
Упркос чињеници да су јасно разлучене функције наредбодаваца од функције рачунополагача, присутан је феномен солидарне
одговорности између вршилаца поменутих функција.
Буџет мора бити извршен у периоду од 1. јануара до 31.
децембра, године за коју се доноси. Буџет се извршава:
– остваривањем прихода, на начин одређен законом и другим
прописима;
– стављањем на располагање остварених прихода, корисницима средстава, у оквиру распореда, утврђеног буџетом.
Остварени приходи се расподељују на основу тромесечних
планова за извршење буџета, премда могу да се расподељују и на основу месечних планова за извршење буџета. Планове за извршење буџета
доноси орган, надлежан за послове буџета, на које сагласност даје
Влада. Сви планови морају бити уравнотежени. Средства, која су распоређена на основу тромесечног, односно, месечног плана за извршење
буџета, стављају се на располагање корисницима, а чине их:
– средства, распоређена у укупном износу, као и средства, која
су расподељена из прихода или дела прихода, који се уступају,
преносом на њихове рачуне;
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– средства, распоређена за посебне намене, која се преносе на
акредитив или на посебне рачуне.
У овом случају, користе се средства сталне резерве или друга
средства, предвиђених буџетом. У оквиру буџета, мора се обезбедити
део прихода, који представља текућу буџетску резерву.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране
сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у
току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти доноси, на предлог министра, односно локалног органа управе надлежног
за финансије, одлуку о употреби текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне
кориснике буџетских средстава. Изузетно, средства текуће резерве
буџета Републике могу се користити и за извршавање обавеза буџета
локалне власти услед смањеног обима примања буџета локалне власти.
У буџету се планирају и средства за сталну буџетску резерву,
која се исказују ка посебна апропријација.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода
на име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес,
пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно
других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи
ии проузрокују штету већих размера. У сталну буџетску резерву
опредељује се највише до 1,5% укупних прихода за буџетску годину.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Влада,
на предлог министра, односно надлежни извршни орган локалне
власти, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Народној скупштини, односно локалној скупштини, уз
завршни рачун буџета.
1.9. Завршни рачун буџета
Завршни рачун буџета представља инструмент вршења редовне контроле извршења буџета у целини, а од стране представничког
органа. По истеку године, за коју је донет буџет, започиње се
састављање завршног рачуна буџета. Буџет, превасходно, подразумева
план прихода и расхода. Уважавајући тај податак, једноставно је
закључити да он, у сопственој структури, садржи више елемената, који
представљају латентне изворе несигурности и неизвесности. Стога се
60

примењује пракса израде завршног рачуна буџета, помоћу кога је
могуће сагледати начин на који су остварени планирани приходи и
расходи.
Завршни рачун буџета потребно је посматрати са:
– аспекта односа извршних органа према представничком телу;
– аспекта правилности, законитости и вредности у пословању
јавним средствима.
Завршни рачун омогућава увид у начин пословања сваког
органа, финансираног из буџета, током буџетске године. Усвајањем
завршног рачуна, извршном органу је дато одобрење за политику
прибављања и трошења јавних средстава, односно, руковања истим.
Задатак израде нацрта завршног рачуна, додељен је Министарству за финансије, односно органу, надлежном за послове буџета. Базу
за састављање нацрта завршног рачуна, представљају:
– подаци из евиденције о извршењу буџета;
– подаци о коришћењу средстава, депонованих на посебним
рачунима, као и подаци органа.
Влада, односно извршни орган, утврђује предлог завршног
рачуна и доставља га Скупштини, где се завршни рачун буџета усваја,
по процедури која важи и за усвајање Закона о буџету. Нацрт аката о
завршном рачуну буџета Аутономне покрајине, општине и града,
достављају се одговарајућим извршним органима. Рок за достављање
јесте фебруар наредне године, у односу на годину за коју је донет
буџет.
Завршни рачун буџета садржи следеће елементе:
1) биланс стања;
2) биланс прихода и расхода;
3) извештај о капиталним расходима и финансирању;
4) извештај о новчаним токовима;
5) извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује
разлике између висине одобрених средстава и оних, употребљених у
процесу извршења;
6) објашњење великих одступања између одобрених средстава
и средстава, утрошених у току извршења;
7) извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и
иностраним, као и о извршеним отплатама дугова;
8) извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
9) извештај о гаранцијама, датим у току фискалне године;
10) извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима.
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У току буџетске године, може доћи до остварења прихода, у
износу већем од планираног. У том случају, вишак прихода се преноси
у следећу годину. У супротном, уколико не дође до остварења прихода
у планираном износу, Влада мора да предложи:
– модел покривања дефицита;
– ставке (позиције), које неће бити извршене;
– расходе, који неће бити извршени у потпуности.
У поменутим околностима, Влада је принуђена да изврши
селекцију обавеза и да предложи Скупштини, практично, извршење
ребаланса буџета, будући да је укупан обим буџета смањен на ниво
остварених прихода. У супротном, уколико дође до остварења вишка
прихода, Влада може предложити модел трошења суме, формиране
разликом између планираних и остварених прихода. У овом случају,
обим буџета је увећан, што, у основи, подразумева неопходност
приступања планирању његовог ребаланса.
Сагласно начелу јавности, завршни рачун буџета се објављује
у Службеном гласнику. На тај начин, свим грађанима је омогућено
упознавање са чињеницама, везаним за приходе и расходе буџета.
У складу са принципом потпуности, завршни рачун буџета
садржи све приходе и све расходе у бруто износима, без пребијања.
Завршни рачун буџета представља, дакле, део редовне контроле буџета. Поред редовне, примењује се и повремена контрола
буџета.
1.10. Повремена буџетска контрола
Посредством буџета, остварује се активност трошења и
расподеле великог дела националног дохотка. У овом процесу, од
изузетне важности је поступак контроле свих субјеката који учествују
у прикупљању и трошењу јавних прихода. У оквиру повремене буџетске контроле, присутна је контрола корисника буџетских средстава.
Буџетска инспекција врши контролу употребе буџетских средстава,
водећи се принципом да она мора бити законита и наменска. Послови
контроле, утврђивања и наплате јавних прихода, уређени су посебним
законом.
У оквиру Министарства финансија, формирана је буџетска
инспекција, чије послове обавља буџетски инспектор. Сваки корисник
буџетских средстава дужан је да, на захтев буџетске инспекције, стави
на увид документацију о финансијском и материјалном пословању.
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У случају да је дошло до повреде закона у процесу коришћења
буџетских средстава од стране буџетског корисника, буџетски инспектор доноси решење, којим се налаже кориснику средстава да:
– врати у буџет ненаменски утрошена средства, односно –
незаконито исплаћена средства;
– предузме мере, у циљу отклањања начињених неправилности.
Уз предлог завршног рачуна буџета Републике, подноси се и
извештај о контроли, извршеној у току године.
На тај начин, формира се целовит систем контроле располагања комплетним буџетским средствима.
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2. БУЏЕТСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА

У Закону о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 62/2006 и
85/2006), уређена је и контрола и ревизија буџета Републике и буџета
локалне власти, као и контрола и ревизија јавних установа и других
индиректних корисника буџетских средстава, јавних предузећа и
правних лица основаних од стране јавних предузећа, односно правних
лица над којима Република, односно локална власт, имају директну
или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50%
гласова у управном одбору.
Централна јединица за хармонизацију – Централна јединица за
хармонизацију финансијске контроле, за финансијско управљање и
контролу и интерну ревизију образује се при Министарству финансија
и обавља следеће послове:
1) централне хармонизације и координације методологија
контроле и ревизије у јавном сектору;
2) дефинисања стандарда контроле у складу са међународно
признатим стандардима;
3) дефинисања заједничких критеријума за организацију и
поступање интерне ревизије у јавном сектору;
4) дефинисања методолошких упутстава и приручника за
финансијско управљање;
5) стручног усавршавања, сертификације и надзора над радом
интерних ревизора;
6) обуке руководилаца и запослених у јавном сектору из
области финансијског управљања и контроле, у складу са међународно
прихваћеним стандардима;
7) интерне ревизије код корисника буџетских средстава, организација, предузећа, односно правних лица по плану који доноси
министар;
8) интерне ревизије код корисника буџетских средстава, за
пројекте које суфинансира Европска унија.
Министар доноси акте којима се прописују стандарди, критеријуми за организацију и методолошка упутства, односно ближе
уређују наведени послови.
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Интерна контрола – Директни и индиректни корисници
буџетских средстава, организације обавезног социјалног осигурања и
јавна предузећа основана од стране Републике, односно локалне
власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, односно
правна лица над којима Република, односно локална власт има
директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или
више од 50% гласова у управном одбору, као и друга правна лица у
којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода, успостављају системе интерне контроле за све трансакције рачуна прихода
и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза и рачуна финансирања, као и управљања државном имовином.
Систем интерне контроле састоји се из мреже, која чини једну
организацију, чији је циљ да обезбеди:
1) примену закона, прописа, правила и процедура;
2) успешно пословање;
3) економично, ефикасно и наменско коришћење средстава;
4) чување средстава и улагања од губитака, укључујући и од
превара, неправилности и корупције;
5) интегритет и поузданост информација, рачуна и података.
Интерна контрола се организује као систем процедура и одговорности свих лица укључених и финансијске и пословне процесе
директних и индиректних корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања.
За успостављање безбедних и ефикасних интерних контрола
везаних за све одлуке које се односе на финансијско управљање и контролу, одговоран је руководилац директног и индиректног корисника
буџетских средстава, руководилац у организацији обавезног социјалног осигурања, руководилац у јавном предузећу, односно правном
лицу над којим Република, односно локална власт има директну или
индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50%
гласова у управном одбору, као и руководилац у другом правном лицу
у коме јавна средства чине више од 50% укупних прихода, односно
лице које он овласти.
Интерна ревизија – Интерна ревизија успоставља се у директним корисницима средстава буџета Републике и организацијама обавезног социјалног осигурања, који су у организационом и финансијском смислу сложене целине.
Министар одређује директне кориснике буџетских средстава
из става 1. овог члана и прописује заједничке критеријуме за организацију и поступак интерне ревизије, на основу којих директни корис65

ници буџетских средстава и организације обавезног социјалног
осигурања могу одредити ближу организацију и поступак вршења
интерне ревизије.
Директни корисници средстава буџета Републике успостављају одговарајуће облике интерне ревизије за индиректне кориснике
буџетских средстава који су у њиховој надлежности.
Директни корисници средстава буџета локалне власти успостављају одговарајуће облике интерне ревизије.
Интерна ревизија успоставља се и у јавним предузећима основаним од стране Републике, односно локалне власти, правним лицима
основаним од стране тих јавних предузећа, односно правним лицима
над којима Република, односно локална власт има директну или
индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50%
гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима
јавна средства чине више од 50% укупних прихода.
Интерни ревизори су директно одговорни руководиоцима
директних корисника буџетских средстава, руководиоцима организација обавезног социјалног осигурања, односно руководиоцима јавних
предузећа и правних лица из става 5. овог члана.
Функције интерне ревизије су:
1) провера примене закона и поштовања правила интерне
контроле;
2) оцена система интерних контрола у погледу њихове
адекватности, успешности и потпуности;
3) давање савета када се уводе нови системи, процедуре или
задаци;
4) ревизија начина рада (перформанси) која представља оцену
пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу
оцене економичности, ефикасности и успешности;
5) успостављање сарадње са екстерном ревизијом;
6) вршење осталих задатака неопходних да би се остварила
сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије.
Интерна ревизија доставља годишње извештаје о раду Централној јединици за хармонизацију најкасније до 31. јануара текуће
године за претходну годину.
Буџетска инспекција – Послове буџетске инспекције обавља
Министарство, са циљем вршења инспекције над:
1) директним и индиректним корисницима буџетских средстава;
2) организацијама обавезног социјалног осигурања;
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3) јавним предузећима, основаним од стране Републике,
правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, односно
правним лицима над којима Република има директну или индиректну
контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у
управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна
средства чине више од 50% укупног прихода.
Надлежни извршни орган локалне власти оснива локалну
службу за инспекцију и ревизију.
Локална служба за инспекцију надлежна је за спровођење
инспекције над:
1) директним и индиректним корисницима средстава буџета
локалне власти;
2) јавни предузећима, основаним од стране локалне власти,
правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, односно
правним лицима над којима локална власт има директну или
индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50%
гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима
локална јавна средства чине више од 50% укупног прихода.
Функција буџетске инспекције је контрола примене закона у
области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација,
предузећа, односно наведених правних лица.
Ако се у поступку инспекције утврде незаконитости, буџетска
инспекција решењем налаже мере за њихово отклањање и предузима
друге законом утврђене поступке.
Уколико корисници буџетских средстава, организације обавезног социјалног осигурања и јавна предузећа не поступе по коначном
решењу буџетске инспекције, министар надлежан за послове финансија може издати налог да им се обустави пренос средстава буџета у
текућем периоду, осим средстава за плате, у висини ненаменских
утрошених средстава која су по коначном решењу буџетске инспекције
наложена да врате.
Уколико јединица територијалне аутономије не поступи по
решењу буџетске инспекције, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос припадајућег дела пореза на
зараде и пореза на добит предузећа јединици територијалне аутономије.
Уколико јединица локалне самоуправе не поступи по решењу
буџетске инспекције донетом у контроли, министар надлежан за
послове финансија може привремено обуставити трансферна средства
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из буџета Републике, до отклањања неправилности констатованих
записником.
Уколико орган локалне власти прекорачи ниво, прописана
задужења, министар може привремено обуставити пренос трансферних
средстава из буџета Републике, до момента испуњења услова
прописаних поменутим законским одредбама.
Рад буџетске инспекције је независан. Њен рад, овлашћења,
обележја и др. уредиће се посебним актом Владе, на предлог министра.
Овим актом уредиће се и право на изјављивање жалбе против решења
инспектора, у управном поступку.
Програм рада буџетске инспекције и његове промене утврђује
министар.
Буџетска инспекција доставља министру извештај о извршеној
инспекцији са налазима и мерама. Буџетска инспекција обезбеђује
записник кориснику буџетских средстава, организацији, предузећу,
односно правном лицу код којег је вршена инспекција. Буџетска инспекција, односно локална служба за инспекцију доставља скупштини
локалне власти записник о спроведеној инспекцији корисника ради
упознавања и предузимања одговарајућих мера из њене надлежности.
Министар доставља годишњи извештај о раду буџетске инспекције Влади, која га подноси Народној скупштини.
Екстерна ревизија – Завршни рачун буџета Републике, буџета
локалне власти и финансијских планова организација обавезног
социјалног осигурања подлежу екстерној ревизији.
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3. ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

3.1. Правни положај Институције
Правни положај Институције регулисан је Законом о државној
ревизорској институцији (Сл. лист РС“ бр. 101/2005; 54/2007.).
Институција је највиши самосталан и независан државни
орган, државни орган ревизије јавних средстава у Републици Србији.
За обављање послова из своје надлежности Институција је одговорна
Народној скупштини Републике Србије. Институција има својства
правног лица. Ако којима Институција врши своју надлежност ревизије не могу бити предмет оспоравања пред судовима и другим
државним органима.
Седиште Институције је у Београду. Институција може
образовати организационе јединице изван седишта. Организационе
јединице изван седишта Институције немају својство правног лица.
Примарни задатак државне ревизије, односи се на одговорност
јавних службеника за ефикасно, економично и ефективно (делотворно)
коришћење остварених прихода за општедруштвене потребе. У основи
наведеним законом су предвиђене четири посебне врсте тзв. државне
ревизије:
– Ревизија финансијских извештаја. Циљ ове ревизије јесте да
се утврди да ли финансијски извештаји неког ентитета правилно
презентирају финансијску позицију, резултате пословања и новчане
токове у складу са општеприхваћеним рачуноводственим начелима,
принципима и важећим прописима о рачуноводству буџетских
корисника. Ова ревизија је ослоњена на испитивање докумената,
исправа, извештаја и других информација, ради прикупљања довољног
обима адекватних доказа за изражавање мишљења о тим извештајима
од стране државног ревизора.
– Ревизија пословања, која значи прибављање довољног обима
адекватних доказа за изражавање мишљења о правилности и сврсисходности пословања корисника јавних средстава.
– Ревизија правилности пословања, која значи испитивање
финансијских трансакција и одлука у вези са примањима и издацима,
ради утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са
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законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране
сврхе. Овај облик државне ревизије се односи на објективно и систематско испитивање доказа у циљу давања независне процене о учинку
и менаџменту неког програма и поређење са неким објективним
критеријем. Ревизија учинака пружа информације за побољшање у
спровођењу програма и доношење квалитетних одлука од стране оних
који су одговорни да врше надзор и предузимају корективне акције и
унапређују јавну одговорност.
– Ревизија сврсисходности пословања, која значи испитивање
трошења средстава из буџета и других јавних средстава, ради стицања
довољног обима адекватних доказа о томе да ли су средства од стране
субјекта ревизије употребљена у складу са начелима економије, ефикасности и ефективности, као и у складу са планираним циљевима.
За ефикасно обављање ревизија о којима је горе реч, Институцији је у надлежност (између осталог) стављено и следеће. (1) усвајање и објављивање стандарда ревизије у вези са јавним средствима који
се односе на обављање државне ревизије, на приручнике за ревизију и
на другу стручну литературу од значаја за унапређење ревизијске
струке; (2) утврђивање програма образовања и испитних програма за
стицање звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор,
организовање полагања испита за стицање поменутих ревизорских
звања и вођење Регистра лица која су стекла та звања; и (3) сарадња са
међународним ревизорским и рачуноводственим организацијама у
областима које се односе на рачуноводство и ревизију у оквиру јавног
сектора.
3.2. Надлежност институције и предмет ревизије
У оквиру своје надлежности, Институција обавља следеће
послове:
1) планира и обавља ревизију, у складу са законом;
2) доноси подзаконске и друге акте ради спровођења закона;
3) подноси извештаје скупштини;
4) заузима ставове и даје мишљења као и друге облике јавних
саопштења у вези са применом и спровођењем појединих одредаба
закона;
5) по потреби и у складу са својим могућностима, пружа
стручну помоћ Скупштини, Влади Републике Србије и другим државним органима о појединим значајним мерама и важним пројектима, на
начин којим се не умањује независност Институције;
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6) може да даје савете корисницима јавних средстава;
7) може давати примедбе на радне нацрте предлога законских
текстова и других прописа и може давати мишљења о питањима из
области јавних финансија;
8) може да даје препоруке за измене важећих закона на основу
информација до којих је дошла у поступку обављања ревизије, а
односе се на то да производе или могу произвести негативне последице
или доводе до непланираних резултата;
9) усваја и објављује стандарде ревизије у вези са јавним
средствима који се односе на извршавање ревизијске надлежности
Институције, на приручнике за ревизију и на другу стручну литературу
од значаја за унапређење ревизорске струке;
10) утврђује програм образовања и испитни програм за стицање звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор, организује
полагање испита за стицање ревизорских звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор и води Регистар лица која су стекла ова
звања;
11) утврђује критеријуме и врши нострификацију стручних
звања из надлежности Институције стечених у иностранству;
12) сарађује са међународним ревизорским и рачуноводственим организацијама у областима које се односе на рачуноводство и
ревизију у оквиру јавног сектора;
13) обавља друге послове утврђене законом.
Предмет ревизије су:
1) примања и издаци у складу са прописима о буџетском
систему и прописима о јавним приходима и расходима;
2) финансијски извештаји, финансијске трансакције, обрачуни,
анализе и друге евиденције и информације субјеката ревизије;
3) правилност пословања субјеката ревизије у складу са
законом, другим прописима и датим овлашћењима;
4) сврсисходност располагања јавним средствима у целости
или у одређеном делу;
5) систем финансијског управљања и контроле буџетског система и система осталих органа и организација које су субјект ревизије
Институције;
6) систем интерних контрола, интерне ревизије, рачуноводствених и финансијских поступака кос субјекта ревизије;
7) акта и радње субјекта ревизије које производе или могу произвести финансијске ефекте на примања и издатке корисника јавних
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средстава, имовину државе, задуживање и давање гаранција као и на
сврсисходну употребу средстава којима располажу субјекти ревизије;
8) правилност рада органа руковођења, управљања и других
одговорних лица надлежних за планирање, извођење и надзор
пословања корисника јавних средстава;
Институција може ревидирати акт о протеклом, текућем, као и
о планираном пословању корисника јавних средстава.
3.3. Субјекти ревизије
Субјекти ревизије су:
1) директни и индиректни корисници буџетских средстава
Републике, територијалних аутономија и локалних власти у складу са
прописима којима се уређује буџетски систем и систем јавних прихода
и расхода;
2) организације обавезног социјалног осигурања;
3) буџетски фондови основани посебним законом или подзаконским актом;
4) Народна банка Србије у делу који се односи на коришћење
јавних средстава и на пословање са државним буџетом;
5) јавна предузећа, привредна друштва и друга правна лица које је основао директни односно индиректни корисник јавних средстава;
6) правна лица код којих директни односно индиректни
корисници имају учешће у капиталу односно у управљању;
7) правна лица која су основала правна лица у којим држава
има учешће у капиталу односно у управљању;
8) правна и физичка лица која примају од Републике, територијалних аутономија и локалних власти дотације и друга бесповратна
давања или гаранције;
9) субјекти који се баве прихватањем, чувањем, издавањем и
коришћењем јавних резерви;
10) политичке странке, у складу са законом којим се уређује
финансирање политичких странака;
11) корисници средстава ЕУ, донације и помоћи међународних
организација, страних влада и невладиних организација.;
12) уговорна страна у вези са извршењем међународних
уговора, споразума, конвенција и осталих међународних аката, када је
то одређене међународним актом или када то одреди овлашћени орган;
и
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13) други субјекти који користе средства и имовину под
контролом и на располагању Републике, територијалних аутономија,
локалних власти или организација обавезног социјалног осигурања.
Субјекти ревизије сматрају се корисницима јавних средстава и
дужни су мишљење институције разматрају и предузму мере за
отклањање утврђених неправилности и несврсисходности.
3.4. Организација и органи институције
Институција има председника Институције, потпредседника,
Савет, ревизорске службе и пратеће службе. Делокруг и начин
обављања послова служби Институције, унутрашња организација и
систематизација радних места ближе се уређују актом Институције,
који на предлог председника Институције доноси Савет.
3.5. Обављање ревизије
Институција обавља своју ревизиону надлежност у складу са
општеприхваћеним начелима и правилима ревизије и у складу са
одабраним међународно прихваћеним стандардима ревизије.
Институција обавља ревизију на основу годишњег програма
ревизије, који је дужна да усвоји пре краја године за наредну календарску годину.
Програм ревизије обавезно сваке године обухвата:
1) буџет Републике Србије;
2) организације обавезног социјалног осигурања;
3) одговарајући број јединица локалне самоуправе;
4) пословање Народне банке Србије које се односи на коришћење јавних средстава;
5) одговарајући број јавних предузећа, привредних друштава и
других правних лица које је основао директни односно индиректни
корисник јавних средстава код којих има учешће у капиталу односно
управљању.
Ради извршења програма ревизије, Институција може да
ангажује ревизоре државних ревизорских институција других земаља,
као и комерцијална предузећа за ревизију. За извршење свог програма
ревизије, Институција може да користи извештаје о извршеној ревизији које су издала комерцијална предузећа за ревизију, односно на основу тих извештаја да планира додатне поступке код субјеката
ревизије.
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Субјект ревизије дужан је да ревизорима стави на располагање
све тражене податке и документа, укључујући и поверљиве податке и
документа који су неопходни за планирање и извршење ревизије.
Субјект ревизије је дужан да тражене податке доставља Институцији и
у току године, односно по динамици утврђеној детаљним планом
ревизије и у роковима које одреди овлашћено лице Институције.
Субјект ревизије дужан је да Институцији или овлашћеном лицу
омогући увид у документа поверљивог карактера, или документа која
представљају пословну тајну, у складу са законом. На захтев ревизора
Институције, субјект ревизије је дужан да преда копију базе података.
Институција може и пре почетка ревизије да захтева од корисника јавних средстава сва обавештења, која се сматрају неопходним,
књиговодствену документацију, податке и другу документацију, као и
да обави друга испитивања, која су потребна за планирање или извођење ревизије.
Институција отпочиње поступак ревизије доношењем закључка о спровођењу ревизије.
Спровођење ревизије обухвата:
1) испитивање система и одређених подсистема пословања и
система интерних контрола и рачуноводства;
2) испитивање рачуноводствених исправа и других докумената
о пословању и финансијских извештаја ревидованог субјекта;
3) увид у просторије, објекте и средства за рад, које ревидирани субјект користи за своје пословање;
4) друга ревизиона испитивања и активности потребне ради
остваривања циљева ревизије и оцене сврсисходности пословања.
У случају да открије материјално значајну радњу, односно документацију код субјекта ревизије, која указује на постојање кривичног дела, овлашћено лице Институције дужно је да ту документацију
попише, заплени и обезбеди, али највише на осам дана. О одузимању
се издаје потврда. О наведеним радњама и документацији из претходног става, Институција одмах обавештава надлежне органе.
После обављених поступака ревизије код ревидираног, Институција саставља нацрт извештаја о извршеној ревизији, који доставља
субјекту ревизије и лицима која су била одговорна за обухваћено
пословање у периоду на који се ревизија односи. У ревизионом извештају Институција даје мишљење о пословању ревидираног.
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4. ИЗВЕШТАВАЊЕ

Институција извештава Скупштину подношењем:
1) годишњег извештаја о свом раду;
2) посебних извештаја у току године;
3) извештаја о ревизији завршног рачуна буџета Републике,
завршних рачуна финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања и консолидованих финансијских извештаја Републике.
Извештавање скупштина и локалних власти – Институција
извештава скупштину локалних власти о верзијама које се односе на
субјекте ревизије који су у њиховој надлежности.
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5. ФОНДОВИ И БУЏЕТСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
5.1. Појам и врсте фондова
Финансирање јавних потреба, у Републици Србији врши се
преко јавних фондова. Ради се о два сегмента финансирања: финансирање јавних расхода, путем буџетских фондова, као и финансирање
јавних потреба, посредством организација обавезног социјалног
осигурања. У поменутом случају, реч је о посебни правним лицима:
Фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Заводу за здравствено
осигурање и Заводу за тржиште рада, који имају статус обавезне организације социјалног осигурања. Њихово функционисање има изузетан
значај у процесима остваривања широког круга јавних потреба.
У економској терминологији, фонд подразумева новчана средства, чија је сврха, то јест, намена, унапред одређена.
Подстицај развоју привреде у Србији, остварује се посредством: буџетских фондова, премија, регреса, стимулација. У те сврхе,
формирано је шест буџетских фондова: Фонд за воде, Фонд за шуме,
Фонд за пољопривредно земљиште, Фонд за путеве (односно, Дирекција за путеве), Фонд за геолошка истраживања и Републички фонд за
развој. Сваки од ових фондова има сопствене приходе и расходе.
Фонд за шуме има приходе из буџетских средстава, али и приходе, остварене преко накнада за посечено дрво, накнада за коришћење
шумске паше и закупа земљишта, као и приходе од новчаних казни и
средстава за репродукцију шума. Комплексни систем активности,
везаних за узгој, развој и заштиту шума, финансиран је из овог Фонда.
Реч је о: изградњи шумских путева, мелиорацији земљишта и шума,
као и о производњи шумског семена.
Фонд за путеве, једним делом, остварује своје приходе из
буџета, али, и на основу низа накнада, које чине његов изворни приход.
Дирекција за путеве финансира и организује развој и одржавање
магистралних и регионалних путева.
Фонд за воде представља извор финансирања различитих
објеката, у области водоснабдевања, одржавања постојећих водопривредних објеката и функционисања самог Фонда (плате запослених,
материјални трошкови).
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Приходи овог Фонда, делом, потичу из буџета Републике и, у
том случају, намењени су унапређивању водоснабдевања и заштити од
штетног дејства воде. На основу Закона о водама, ови фондови имају и
изворне приходе (накнаде за одводњавање).
Фонд за геолошка истраживања финансира геолошка истраживања на читавој територији Републике Србије.
Фонд за пољопривредно земљиште има своје изворне приходе,
а делом се финансира и из буџета. Средствима овог Фонда, финансира
се наводњавање, побољшање квалитета пољопривредног земљишта и
више других активности, које се односе на коришћење, унапређивање,
заштиту и уређивање пољопривредног земљишта.
Републички фонд за развој формиран је, са намером да, својим
функционисањем, замени делатност фондова, специфичних за нашу
територију у протеклом периоду: фондова за развој недовољно развијених република и покрајина, недовољно развијених општина, као и посебног Фонда за развој Косова. Овај Фонд је основан посебним законом. У њему су обезбеђена средства из буџета Републике. Средствима
из овог Фонда, финансирани су: супституција увоза, регионални развој
и финансијска консолидација предузећа на југу Србије.
5.2. Финансирање друштвених потреба посредством
организација обавезног социјалног осигурања
Велики део јавних потреба финансиран је посредством институције буџета, док је један део њих финансиран преко фондова, као и
посредством организације за обавезно социјално осигурање. Из
средстава ове организације, финансирани су расходи за остварење
права у области:
– пензијског и инвалидског осигурања;
– здравственог осигурања;
– осигурања за случај привремене незапослености.
У оквиру организација обавезног социјалног осигурања, поред
обавезног осигурања, постоје и облици добровољног осигурања.
Средства ових организација чине доприноси, и то:
– допринос за пензијско и инвалидско осигурање;
– допринос за здравствено осигурање;
– допринос за осигурање у случају привремене незапослености.
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У случају недостатка потребних средстава, организације социјалног осигурања имају могућност задуживања, али, само на основу
прибављене сагласности Владе Републике Србије.
Организација обавезног социјалног осигурања исказује своје
приходе и расходе, који морају бити уравнотежени, посредством финансијског плана.
Финансијски план, извештај о пословању и завршни рачун,
организација обавезног социјалног осигурања доставља Влади, ради
добијања сагласности.
Фонд за развој Републике Србије – има посебан значај.
Основан је 2005. године. Ради подстицања равномерног привредног и
регионалног развоја, запошљавања, извоза, оснивања и развоја малих и
средњих предузећа и предузетништва, Фонд на развојним принципима
подстиче привредни развој, учествује у остваривању политике регионалног развоја, а може у име и за рачун Републике Србије, да обавља и
друге послове.
Средства за обављање послова Фонда обезбеђују се из:
ануитета по основу кредитних пласмана; средстава солидарне помоћи
и других средстава међународних финансијских организација, односно
појединих земаља, која се одобравају земљама у транзицији за подстицање програма запошљавања и реализацију регионалних програма;
других извора.
Фонд се не финансира из средстава буџета Републике Србије.
Фонд обезбеђује ревизију финансијских извештаја од стране међународно признатог ревизора.
Средства Фонда користе се у складу са законом, статутом и
програмом Фонда и под условима и на начин утврђеним годишњим
програмом Фонда.
Кредити из средстава Фонда не могу се одобравати предузећима са друштвеним односно државним капиталом, као ни јавним
предузећима. Слободна средства Фонда може краткорочно пласирати,
у складу са пословном политиком Фонда. Средства Фонда су у државној својини.
Орган управљања Фонда јесте Управни одбор.
Статус организације за обавезно осигурање, имају:
1) Фонд за пензијско-инвалидско осигурање;
2) Завод за здравствено осигурање;
3) Завод за тржиште рада.
Фонд је правно лице, које има статус организације за обавезно
социјално осигурање, у којој се остварују права из области пензијског
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и инвалидског осигурања и обезбеђују средства за поменута осигурања. Остале организације обавезног социјалног осигурања не носе
назив фонд, што је био случај у пређашњој пракси, већ функционишу
под називом Завод за здравствено осигурање, односно, Завод за тржиште рада.
5.3. Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Многобројна права из области пензијског и инвалидског осигурања, остварују се у републичким фондовима за пензијско и инвалидско осигурање. Уважавајући могућност добровољног пензијског
осигурања, треба истаћи да се средства за обавезно социјално осигурање обезбеђују у Фонду за пензијско-инвалидско осигурање.
Фонд је правно лице, са статусом организације за обавезно
социјално осигурање, у којој се:
– остварују средства из пензијско-инвалидског осигурања,
– обезбеђују средства за то осигурање.
Органи фондова су управни и надзорни одбор. Ови органи
имају различит број чланова, у зависности од тога да ли је реч о:
– Фонду за пензијско-инвалидско осигурање запослених;
– Фонду за пензијско-инвалидско осигурање самосталних делатности;
– Фонду за пензијко-инвалидско осигурање земљорадника.
Начин рада фондова, као и сва важна питања, значајна за рад
управног одбора, уређена су статутом, донетим за сваки фонд понаособ.
Фонд за пензијско-инвалидско осигурање има, законом одређене, функције:
– осигурања на пензијско и инвалидско осигурање, свих лица
која су, по закону, обавезно осигурана;
– утврђивања стопе доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање, као и основице за плаћање доприноса;
– обезбеђења наменског и економичног коришћења средстава,
стварања резерве средстава од осигурања, бриге о увећању средстава
на економским основама;
– обезбеђивање законитог осигурања права из домена пензијског и инвалидског осигурања, као и организовања спровођења осигурања;
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– обављање послова контроле, везаних за: пријављивање за
осигурање, податке од значаја за стицање права из овог облика
осигурања, правилност обрачуна и уплату доприноса;
– организовања и спровођења добровољног осигурања, као и
обављања других послова, који су у складу са законом.
Законитост рада и аката Фонда, надзире министарство, надлежно за послове пензијског и инвалидског осигурања.
5.4. Завод за здравствено осигурање
Здравствено осигурање, у целокупној области осигурања,
представља сегмент од изузетне важности. Овај облик осигурања може
имати обавезан и добровољан карактер. У оквиру здравственог осигурања у Србији, присутан је облик обавезног здравственог осигурања.
Запослена лица, као и низ осигураника, овим видом осигурања,
обезбеђују себи и члановима својих породица могућност остварења:
– права на здравствену заштиту;
– права на новчане накнаде;
– осталих права, утврђених Законом о здравственом осигурању.
У циљу обезбеђивања и спровођења здравственог осигурања,
основан је Републички завод за здравствено осигурање, са седиштем у
Београду.
Завод за здравствено осигурање је правно лице, које има статус
организације за обавезно социјално осигурање, у коме се:
– остварују права из области здравственог осигурања;
– обезбеђују средства за поменуте намене.
Завод обавља читав низ послова, од којих ћемо, као најважније, издвојити:
– обезбеђивање услова за спровођење здравственог осигурања,
као и његово извршавање;
– доношење годишњег програма за спровођење здравствене
заштите и здравственог осигурања;
– закључење уговора са носиоцима здравствене службе о пружању здравствене заштите и праћење процеса извршавања закључених
уговора;
– утврђивање стопе доприноса за обавезно здравствено осигурање, у складу са Законом о здравственом осигурању;
– утврђивање оних основица за плаћање доприноса за обавезно
здравствено осигурање, које нису утврђене Законом о здравственом
осигурању.
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Органи Завода за здравствено осигурање су: управни одбор,
надзорни одбор и директор. Завод за здравствено осигурање има своје
организационе јединице – филијале, лоциране у седишту округа, док су
испоставе лоциране у општинама. Министарство здравља врши контролу над законитошћу рада и аката Завода за здравствено осигурање.
Права, која се остварују из здравственог осигурања, следећа:
– здравствена заштита;
– накнада зараде у време привремене спречености за рад;
– накнада путних трошкова, у вези са коришћењем здравствене
заштите;
– трошкови посебне опреме.
Обавезним здравственим осигурањем, осигураницима је
обезбеђена здравствена заштита, посредством: лекарских прегледа,
медицинских мера за сузбијање, спречавање и утврђивање болести,
употребе лекова, итд.
5.5. Национална служба за запошљавање
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Сл. гласник РС“ бр. 71/2003 и 84/2004) регулисано је оснивање
националне службе за запошљавање као и послове које та служба
обавља.
Послови запошљавања су:
Обавештавање о могућностима и условима за запошљавање;
посредовање у запошљавању, професионална орјентација и саветовање
о избору занимања; организовање додатног образовања и обука; спровођење програма и мера активне политике запошљавања; посредовање
за запошљавање у иностранству; издавање радне дозволе странцу и др.
Влада Републике, доноси програм активне политике запошљавања за Републику. Органи територијалне аутономије и локална
самоуправа могу да донесу програм за територијалну аутономију и
локалну самоуправу. Програме спроводи национална служба за запошљавање.
Наведени програми финансирају се из: буџета Републике
Србије, Средстава територијалне аутономије и локалне самоуправе,
Средства поклона, донација, легата, кредита, камата, доприноса и др.
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ТРЕЋИ ДЕО
ПОРЕЗИ - КАО ЈАВНИ ПРИХОДИ
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1. ОПШТА РАЗМАТРАЊА
1.1. Структура јавних прихода
У систему јавних прихода њихова структура захтева да се
изврши одговарајућа подела и класификација која ће бити у функцији
научних и прагматичних, буџетских захтева.
Сходно томе, структура јавних прихода треба: да има у виду
битне особине појединих врста државних прихода; да је што
потпунија; да води рачуна о потреби буџетских процедура и техника те
и финансијске и пореске праксе у целини.
Основна подела јавних прихода је на редовне и ванредне
приходе, при чему се за класификацију узима као критеријум време.
Под редовним приходима подразумевају се приходи државе, чији се
извори у економском смислу редовно обнављају – и стога се ови
приходи сваке године редовно наплаћују.
За разлику од редовних ванредним приходима сматрају се
приходи који се не наплаћују редовно сваке године, већ само у
одређеним моментима. Стога се код ових прихода као карактеристике
појављују несталност и непериодичност.
Друга подела јавних прихода је на оригинарне и деривативне.
Оригинарни (изворни) приходи су они приходи које држава остварује
на основу права власништва (од државне имовине) или пак својом
економском активношћу – у својству предузетника. Положај државе
при стицању оригинарних прихода битно се не разликује од положаја
који имају други економски субјекти – физичке или правне особе.
Деривативни (изведени) јавни приходи су они које држава остварује на
основу финансијског суверенитета, на основу искључивог права
регулисања обавезе прикупљања прихода којима се финансирају јавни
расходи.
Трећа класификација прихода је на приходе од привреде и
приходе од становништва, често се користи у фискалној политици, а
врло често и примењује. Као приходи из привреде појављују се они
приходи које плаћају привредна друштва и предузетници, било из
укупног прихода или из дохотка. Насупрот овоме, као приходи од
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становништва се појављују приходи које грађани индивидуално
уплаћују, било по основу добити или имовине.
Четврта класификација групише јавне приходе на: дажбинске
или јавноправне приходе и приходе који немају овакве карактеристике
– приватноправне приходе.
У принципу, под фискалним приходима или дажбинама треба
подразумевати приходе које држава убира присилним путем, из добити
пореских обвезника. Од дажбинских прихода наводе се следеће
категорије прихода: порези, доприноси, таксе, од којих највећи значај
треба дати порезима.
За разлику од дажбинских прихода, приходи који не носе
дажбински карактер, представљају оне приходе које држава убира од
својих – државних, јавних предузећа и са својих имања. Појава ових
прихода уклапа се са активирањем улоге државе у сфери привреде. За
ове приходе је карактеристично да доживљавају своју праву улогу тек
у структури прихода модерне државе. У групу приватноправних
прихода спадају и приходи које држава убира од појединаца по основу
накнада за учињене (административне и сл.) услуге.
Као што је наведено држава у потпуности подмирује опште и
заједничке потребе путем прихода који се у правом смислу речи могу
окарактерисати као државни приходи. За детерминисање ових
прихода, користи се и термин јавни приходи, а у складу с тим и потребе државе се идентификују као јавне потребе. У принципу, фискални приходи (дажбински) представљају обавезна давања која држава
уводи присилним путем. Отуда истиче принудни карактер дажбина као
основно обележје фискалних прихода, што значи да је за дажбине
карактеристична обавезност и принуда. Карактеристика дажбина је и
чињеница да не постоји повраћај дажбина који је измирио обавезу по
основу фискалног прихода не може очекивати да му се плаћени износ
врати.
За плаћање пореза не може се очекивати никаква непосредна
протууслуга, док је плаћање таксе управо везано за непосредну
протууслугу. Овде се протууслуга састоји, највећим делом, у услузи
нематеријалног карактера коју обвезнику врши орган или организација
на коју је извршено преношење наплаћивања таксе.
Пета класификација дели јавне приходе на неповратне и
повратне.
Највећи део јавних прихода убраја се у неповратне приходе.
Ради се о приходима који када су једном убрани, не враћају онима који
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су били обавезни на њихово плаћање, односно који су их добровољно
уступили држави (поклон).
Код повратних прихода постоји обавеза државе да их након
одређеног времена врати онима од којих су узети. Повратни јавни
приходи могу бити добровољни (јавни зајам) и принудни (присилни
јавни зајам). У великом броју држава повратни јавни приходи имају
све значајнију улогу у укупним приходима државе.
Шеста класификација има за критеријум уже и шире заједнице.
Приходи шире политичко-територијалне јединице су они који
припадају савезу (у федеративно уређеној држави), односно централним органима власти (у унитарним државама). Проблем којој ће (широј
или ужој) политичко-територијалној јединици припадати поједини
извор прихода, веома је сложен. Због тога се не сме посматрати и
третирати као проблем финансијско-техничке природе, него као веома
осетљив и важан политички проблем. Посебно у многонационалним
државама.
Приходи ужих политичко-територијалних јединица су они
који припадају у првом реду општинама, заједницама, општина,
окрузима, провинцијама, кантонима, савезним државама, федералним
јединицама и др. Захтеви за већом демократизацијом политичког
живота, за већим учешћем грађана у свим манифестацијама живота и
рада у једној земљи све више стављају у први план проблем децентрализације јавних прихода, све већег преношења надлежности (и
средстава) са ширих на уже политичко-територијалне јединице.
Најзад, не треба превидети још неке врсте јавних прихода, од
којих су посебно интересантни: донације и доменски приходи – јавни
приходи од имовине.
1.2. Порези као извор јавних прихода - основне
карактеристике
У свим савременим државама, чињеница је, велика сума јавних
прихода, тј. финансијских средстава се убира применом бројних пореских и сличних облика захватања. Отуда порези заузимају централно
место у систему прихода савремених држава. Њиховом применом,
убира се око 90% укупних јавних прихода. У порезима се практично
изражава економски субјективитет опстанка и функционисања државе.
Основне карактеристике пореза – Суштина и основне карактеристике пореза, биле су предмет дефинисања од стране читавог низа
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аутора. Ове дефиниције се у знатној мери разликују, зависно од
периода у коме су настале.
У античкој Грчкој и Риму порез је био тумачен као давање
покорених победницима и пореска обавеза се изједначавала са појмом
потчињености. Прво увођење пореза оправдавало се правом јачега да
уводи порез над слабијим, односно правом победиоца да уводи порез
над побеђеним народима. У феудализму, схватање о порезима је у
великој мери еволуцирало, и оправдање опорезивања се налази у
потпуно другим моментима. Порез се у овом периоду третира, на
првом месту, као дар, а затим као помоћ. Одатле и називи за порез у
латинском језику donum, а у француском – aide.
Као облик прихода државе, порези доживљавају развој тек у
капитализму. У периоду либералног капитализма карактеристичне су
тезе да порез представља „учешће сваког грађанина у државним теретима свих врста на бази националне солидарности“, или да је порез
„део имовине који грађанин даје држави да би други део могао
поседовати“. Из овог периода датира и дефиниција по коме је порез
„давање у новцу које држава бира од појединаца на основу своје
власти, без директне протунакнаде, а у циљу да покрије јавне терете“.
За концепције економског либерализма, порези представљају
обавезна давања без одговарајуће протунакнаде јавно-правних тела у
циљу прибављања средстава за покриће расхода. А новија схватања о
суштини пореза као облика прихода, стављају акценат на екстра
фискалне задатке у условима државног интервенционизма. Порези
губе неутрални карактер и, почињу да се примењују у остварењу ванфискалних циљева (економско-политичких, социјално-политичких и
политичких).
Према томе, као главне карактеристике данашње институције
пореза као облика јавног прихода, су следеће:
– порез је принудно давање. Ово значи да су порески
обвезници дужни да плате порез, а у противном – износ пореза биће
наплаћен принудним путем;
– порез представља давање без директне протунакнаде. Ова
карактеристика пореза нам омогућава да повучемо доста прецизну
границу између пореза и такса, код којих се управо ради о директној
протунакнади. Међутим, без обзира што код пореза као облика прихода није реч о директној протунакнади, ипак се не може порећи да
порезник, у принципу, представљају индиректну протунакнаду. Од
тога у којој мери широки слојеви народа имају утицаја на креирање
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активности јавно правних тела, зависи од величина ове индиректне
протунакнаде;
– порез представља такав приход код кога није унапред утврђена сврха за коју ће се употребити. Ово значи да порези не представљају дестиниране облике прихода, и приликом наплате пореза,
држава није дужна да пореском обвезнику даје обавештења у коју
сврху ће се употребити приходи који потичу од пореза;
– порези се наплаћују искључиво у новцу, а само у изузетним
случајевима – у натури. Није потребно коментарисати да је у савременим условима једино на тај начин и могуће извршити наплату пореза;
Различита су становишта с којих се гледа на порезе. Неки
аутори држе, пре свега, до правног карактера пореза. Други до његове
улоге у привредном систему, а трећи инсистирају на извору из којег се
порези плаћају. Има становишта која у први план истичу циљ који се
опорезивањем жели постићи, а и ставова који финансијско значење
пореза посебно потенцирају.
На основу изложеног за порез се може констатовати да представља битан извор државних средстава. Путем наплате пореза, у
новчане фондове сваке државе се уливају средства, која чине гро
средстава, намењених финансирању јавних добара. Устаљена пракса у
литератури која обрађује проблематику финансија, јесте, у оквиру
дефинисања и тумачења појма пореза, стављање акцента на три његове
основне карактеристике, оличене у: деривативности, присилности и
одсуству непосредне противнакнаде. Полазећи од поменутих одлика,
порез се дефинише као инструмент јавних прихода, помоћу кога
држава, на принудан начин, одузима новчана средства од субјеката,
који се налазе под њеном пореском влашћу, и то без непосредне
противнакнаде, а у циљу покривања сопствених финансијских потреба,
као и постизања одређених ефеката на пољу економске и социјалне
политике.6
Основне карактеристике пореза су:
1) Деривативност пореза. Порези представљају инструмент
прерасподеле (путем механизма секундарне расподеле, тј. Прерасподеле друштвеног производа, дохотка, односно – имовине). Помоћу
поменутог инструмента, држава, од физичких и правних лица, над
којима има суверенитет, одузима, било део новостворене вредности,
остварене током године у којој се обавља опорезивање, било део
6

Поповић,Д.: Наука о порезима и пореско право, Београд, ИОД и Савремена администрација,
1997, стр. 35.
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акумулиране новостворене вредности из претходних година (имовина).
На овај начин прикупљена средства, држава користи у процесу
финансирања јавних расхода. На основу изложеног, једноставно је
закључити да порески приходи јесу деривативни (изведени) приходи
државе и, као такви, не представљају резултат њене економске активности. Насупрот порезима, као деривативним приходима, средства која
остварује држава, наступајући на тржишту, попут других економских
субјеката, где продаје сопствене производе или услуге, не припадају
деривативним, већ оригинарним (изворним) јавним приходима.
2) Присилност пореза. Будући да је једна од последица наплате
пореза – умањење висине расположивог дохотка, односно, обима
(величине) и вредности имовине, како физичких, тако и правних лица,
јасно је да поменута лица, којима је припала функција пореских
обвезника, неће радо прихватити обавезу плаћања пореза. Овај чин, за
пореске обвезнике, представља чин жртвовања, које су дужни да
поднесу. Премда се у демократским друштвима тежи томе да намене,
ради којих се уводе различити видови опорезивања и остварују други
јавни фискални приходи, као и сам чин увођења пореза, имају легитимитет, остварен изгласавањем одговарајућег закона у парламенту или,
пак, изјашњавањем на референдуму, из тога, свакако, не следи да сваки
грађанин подржава увођење одређеног пореза, нити видове расхода
који се њиме финансирају.
Отуда процес наплате пореза, унутар економско правних
система свих држава, почива на принуди, тј. присили, што подразумева
да се, у случају да у редовном поступку не дође до подмирења пореске
обавезе, приступа принудној наплати, и то – применом апарата силе од
стране државе.
3) Порезима се финансирају јавни расходи. Једна од базичних
одлика пореза везана је за чињеницу да се они прикупљају у општем
интересу. Помоћу прикупљених средстава, остварује се финансирање
јавних расхода, односно, обезбеђује се потрошња, чије су карактеристике битно различите од оних које би потрошња поседовала, у случају
изостанка јавне интервенције. Могуће је једноставно закључити да би,
у позицији изостанка подвргнутости опорезивању, привреда и
становништво користили расположиви доходак за одређене намене и у
одређеним пропорцијама, у сагласју са сопственим приоритетима и
одлукама. Опорезивањем је извршена реалокација економских ресурса;
уједно, остварено је финансирање јавних расхода, чији је обим, унутар
финансијског система сваке државе понаособ, условљен политичким,
културним, историјским и многим другим околностима.
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4) Одсуство непосредне противнакнаде. У случају наплате
пореза, не долази до остварења непосредне противуслуге од стране
државе, намењене лицу које је платило порез. Управо захваљујући овој
карактеристици, порез, као вид јавног прихода, јесте различит у односу
на многе друге јавне приходе (таксе и доприносе). Корист, коју
остварује порески обвезник, јесте посредна и општег је карактера.
Њена висина није одређена висином плаћеног пореза. Између плаћеног
пореза и расхода, који се подмирују опорезивањем, није присутна
корелација, нити је корист, која резултира из, порезом финансираних
расхода, везана за износ плаћеног пореза.
5) Порез је новчано давање. Вредност пореза се изражава у
новчаним јединицама, док се убирање пореза остварује у новцу. У току
историјског развоја, било је плаћање пореза у натури или у раду. Поред
наведених карактеристика пореза, у литератури се јављају и друге
његове карактеристике. 7
Поред наведених карактеристика, у литератури се јављају и
његове друге карактеристике.
1.3. Теорије оправдавања пореза
За питање оправдања убирања пореза постоји више теорија.
Одувек је заокупљало пажњу економских стручњака, суочених са
потребом навођења разлога захватања дела економске снаге обвезника,
под претњом државне принуде, како би се иста користила мимо
њиховог директног утицаја и мерљивог интереса.
Кључне теорије су: теорије силе, теорије еквиваленције,
теорије жртве и теорије суверенитета.
1) Теорија силе. У овој теорији, садржана су схватања, према
којима се оправдање пореза огледа у праву јачег да господари слабијим, што укључује и принудно захватање дела његових економских
извора. Другим речима, у домен владаочевих права убраја се и
наметање пореске обавезе потчињеним лицима. Овај модел оправдања
пореза, сагласан је са политичким и економским приликама, актуелним
у раздобљу старог и средњег века, односно, у ширем контексту –
приликама, које су, по дефиницији, апсолутистичке.
Међутим, постоје мишљења да су елементи силе, проистекли
из позиције супрематије државе над обвезницама, присутни у виду
карактеристике пореза као категорије. Ово тумачење имплицира став о
7

Видети шире: Ђорђевић, Д.: Јавне финансије, „Привредна академија“ Нови Сад, 2005.
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присутности елемената силе и у околностима, по свим другим
основама битно различитим у односу на позицију, коју подразумева
робовласнички феудални систем или апсолутистичко уређење. 8
2) Теорија еквиваленције. Ова теорија оправдања пореза доживела је своју кулминацију у XVIII веку. Кључна теза, инкорпорирана у
ову теорију, оличена је у следећем: порези представљају цену, коју
држављани одређене земље пристају да плате, како би, у замену,
остварили корист, тако што ће им бити пружене извесне услуге од
стране државе.
Теорија еквиваленције почива на индивидуалистичком приступу, који, за полазиште, има хипотезу о постојању фискалног уговора
између појединца и државе, оличеног у принципу размене, а конкретизованог у следећем: роба за робу, услуга за услугу. Интегрални део ове
теорије јесте идеја о специјалној накнади, која карактерише таксу, али
не и порез, чије је битно обележје, управо, одсуство непосредне
противнакнаде лицу које сноси порески терет. Теорија еквиваленције,
једноставно, занемарује чињеницу да држава једнострано одређује
пореску обавезу и да ће, ако обвезник, у редовном поступку, благовремено не плати порез, приступити принудној наплати, при чему ни
један ни други елемент нису у складу са теоријом уговора.
3) Теорија жртве. Појава ове теорије везује се за раздобље
друге половине XIX века, период који коинцидира са процесом
преображаја либералног капитализма у монополски. Долази до постепеног напуштања идеја о еквивалентности у размени услуга између
државе и пореских обвезника, при чему порези представљају цену за
услуге, које чини држава. Ове идеје се замењују ставовима да држава
може да захтева од својих грађана жртву у облику плаћања пореза, при
чему грађанин нема право да, заузврат, тражи противуслугу. Теорија
жртве има своје исходиште у ставу да порез представља жртву, коју
појединац чини у општем интересу.
У процесу трагања за одговором на питање како утврдити
висину жртве, коју треба да поднесу порески обвезници, дошло је до
формирања три варијанте ове теорије: теорије апсолутно једнаке жртве, теорије пропорционално једнаке жртве и теорије минималне жртве.
Теорија апсолутно једнаке жртве има извор у идеји да сви треба да плате порез у истој – једнакој вредности, независно од специфичних и, свакако, различитих економских, породичних или личних
прилика, у којима се налазе. Најтипичнији и најизразитији пример овог
8

Тркља, М.: Финансијско право, Нови Сад, Правни факултет, 1995.
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пореза, јесте главарина, која представља изузетно неправичан порески
облик, будући да у истом износу погађа и сиромашне и најбогатије.
Теорија пропорционално једнаке жртве оличена је у схватању
да сви обвезници треба да плаћају порез у истом проценту од своје
основице.
Теорија минималне жртве полази од хипотезе да гранична корист од дохотка пореског обвезника, опада са порастом дохотка. Стога,
већи део пореског терета, према наводима ове тезе, треба да поднесу
најбогатији, што имплицира препоруку прогресивног опорезивања.
4) Теорија суверенитета почива на гледишту да овлашћење
државе да уводи, утврђује и наплаћује порезе, јесте атрибут њене суверености. Субјективно пореско право извире из политичке везе, присутне између државе и њених држављана. Плаћање пореза омогућава
несметано одвијање заједничког живота људи у одређеној држави.
Теорија суверенитета, која је данас најприсутнија унутар
теорије јавних финансија, инсистира на дужности сваког грађанина да,
својим средствима, доприноси извршавању задатака државе, сразмерно
могућностима, односно, способностима, при чему се подразумева
присуство пореске способности, која се манифестује на различите
начине, бивајући изражена у: обвезниковом дохотку, његовој имовини
или потрошњи. Према томе, пореска способност је појам који је
димензиониран, што се не може рећи за субјективни осећај пореског
У односу на теорије оправдања пореза, класична грађанска
теорија либералне епохе, посебно је држала до четири тезе Адама
Смита: 9
– сваки грађанин је дужан да држави плаћа порез, и то према
својој способности, тј. према економским могућностима;
– обавеза плаћања пореза треба да буде регулисана законом,
порез не сме бити произвољан, а начин плаћања, износ пореза и место
плаћања, треба да буду познати пореском обвезнику;
– порез треба да се наплаћује онда када је то за пореског обвезника најповољније;
– пореска администрација треба да има што ниже трошкове
тако да приходи државне благајне буду што већи.
Очигледно, ради се о два кључна пореска принципа: принципу
довољности (прво треба да пружи довољно финансијских средстава
држави, како би она била у стању да изврши своје функције, уз што

9

Смит А.: Богатство народа, "Култура", Загреб, 1952.
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мање трошкове опорезивања), и принцип равномерности, односно
једнакости и правичности.
Питању пореске довољности класична финансијска теорија
придавала је велики значај, што је и разумљиво, јер његово решење у
ствари значи и решавање питања средстава за потребе јавних тела. Да
би порез могао да задовољи овај принцип, тј. да да довољно финансијских средстава, он је требало да садржи две, односно три одлуке.
Наиме, он је требало да буде издашан, стабилан и еластичан. Да би
порез био издашан у финансијском смислу речи, тј. да би држави пружио довољно финансијских средстава, класична грађанска финансијска
теорија сматрала је да он треба да испуњава следеће услове. На првом
месту порез треба да буде општа обавеза. Ако порез треба да плаћају
сви грађани, онда треба и очекивати већи фискални ефекат. Зато се и
истиче пореска општост. Поред тога, од пореза се захтева да имају
такву организацију наплате, где ће трошкови за убирање пореза бити
најмањи. Али, при свему томе истицала се потреба ниских пореских
стопа. Наиме, сматрало се да ће повећање пореских стопа преко извесне висине имати за последицу смањење у производној способности
пореског обвезника. У погледу стабилности заступало се гледиште да
је стабилан онај порез на чији резултат немају велики утицај привредне
промене. Под појмом еластичност означавало се прилагођавање пореза
привредним кретањима. Кроз комбинацију ове две особине у пореском
систему класична грађанска финансијска теорија сматрала је да
обезбеђује финансијску довољност.
Принцип једнакости и равномерности држи до тога да се може
остварити пореска једнакост ако се примењује пропорционално опорезивање. Међутим, временом се ова концепција напушта и у другој
половини прошлога века наилазимо на врло озбиљне напоре који су
били уперени на њено побијање и истицање концепције прогресивног
опорезивања кроз узимање у обзир субјектних фактора пореског
обвезника.
За разлику од либералне епохе која је, као што смо нагласили,
постављала пред јавне финансије као општи захтев њихову „неутралност“ савремена грађанска теорија, коју карактерише монополизам и
државни интервенционизам, поставља пред јавне финансије као општи
принцип интервенционизам. Према томе, тај принцип као општи стоји
данас пред пореским системом савремених држава. Он је негде више, а
негде мање наглашенији, што зависи од конкретне ситуације сваке
савремене државе.
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У суштини, сваки порез врши одређено активно дејство на
пореског обвезника, што зависи од врсте пореза и његовог интензитета, јер он значи одузимање од њих једног дела вишка у корист
државе. Само ова чињеница представља извесну интервенцију држава
пореске обвезнике, која је утолико већа, уколико је и порез већи. из тих
разлога порез по својој дефиницији никада не може бити неутралан.
Свесни те чињенице теоретичари из либералне епохе хтели су што
више да смање његов утицај кроз упоран захтев за малим порезом.
Насупрот класичној грађанској финансијској теорији, савремена грађанска финансијска теорија под утицајем (Keynes-ovin) теоретских концепција и текућих практичних потреба, види у порезу и
пореском систему узетом у целини институцију с којом може да се
интервенише на економском и социјалном пољу, а у циљу ублажавања
постојећих противуречности.
Савремене јавне финансије у капиталистичким државама прихватају интервенционизам као општи принцип, али начело не одбацује
класичне принципе и довољности и једнакости принципа. У вези са
тим, треба имати у виду, два важна разграничења. Прво, довољност у
пореском смислу значи, способност пореза, односно пореског система
да прибави држави довољно финансијских средстава за њихове
потребе. Друго, интевенционизам на финансијском плану значи пак
давање субвенција, регреса, финансирања јавних радова.
1.4. Порески принципи и начела
Савремена концепција пореских начела, посебно истиче неколико кључних принципа у опорезивању. У том смислу, издвајају се:
финансијско-политички принципи, економско-политички принципи,
социјално-политички принципи, те пореско-технички принцип опорезивања.
Финансијско-политички принцип поставља пред порезе захтев
да буду издашни и еластични. Издашност пореза претпоставља захтев
да се применом пореза осигура довољна количина новчаних средстава
ради покрића расхода држава, а еластичност пореза значи да порески
систем треба да буде тако изграђен да омогућава и повећано и смањено
убирање пореза.
Економско-политички принцип поставља тежиште на два
момента: на избор пореског извора, и на вођење рачуна о дејствима
појединих пореза. У погледу избора пореског извора треба истаћи да је
потребно водити рачуна да порези не смеју да крње постојећу имовину
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и, у нормалним околностима, треба да се исплаћују искључиво из
дохотка.
У уској вези с овим, је и захтев да пореско оптерећење не буде
исувише високо да не би довело до плаћања пореза из постојеће
имовине. У принципу опорезовање имовине, може се дозволити само у
извесним случајевима, као што су елементарне непогоде или рат, или
само као допуна у пореском систему.
Исто тако, при избору пореског извора, потребно је водити
рачуна и о променама у методама опорезовања. У принципу, исувише
честе промене на овом сектору не би се могле увек правдати, будући да
могу да доведу до знатнијих привредних поремећаја. Истовремено,
треба водити рачуна о дејствима пореза на процес производње и
размене као и на формирања капитала. Овај захтев се односи на порезе
на потрошњу, а у оквиру њих на порез на промет, будући да се према
ранијим схватањима овом порезу могао приписати читав низ приговора.
За разлику од овог, у савременим условима, порез на промет је
потпуно стекао право грађанства у пореским системима већине
земаља. Иначе, захтев за рационалнијим облицима пореза нарочито је
актуелан у земљама које се налазе на путу развоја. У овим земљама,
пред порезе се, као императив, поставља не само да обезбеђују
финансијска средства државној благајни већ и да не угрожавају и не
коче нормалан привредни развој земље, што је изузетно важно.
У тесној вези са утврђивањем рационалних облика пореза, је и
питање утврђивања висине пореског терета, који не сме да буде предимензиониран. Чињеница је да исувише високо пореско оптерећење
неминовно изазива склоност ка избегавању плаћања пореза, односно
тзв. евазију пореза.
Социјално-политички аспект опорезовања је необично значајан будући да плаћање пореза, поред фискалних и економских дејстава,
утиче и на социјални положај пореских обвезника. Према преовладавајућим схватањима, порези се правични уколико испуњавају следећа
два услова: општост пореза, равномерност и пропорционалност пореза.
Пореска обавеза носи општи карактер уколико је свако лице дужно да
плаћа порез, што, свакако, не искључује ни постојање одређених
ослобађања од плаћања пореза.
Пореско-технички принцип опорезивања односи се на одређеност пореза, угодност плаћања пореза и јефтиноћу убирања пореза.
Пре свега, порез треба да буде одређен, што значи да порески
обвезник треба да буде унапред упознат са износом пореске обавезе, са
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роком плаћања, а и начином плаћања пореза. Изузев овог, захтев за
одређеношћу пореза задире и у домен пореског законодавства, односно
порески закони треба да буду прецизни и довољно јасни.
Принцип угодности значи да целокупни поступак разреза,
наплате и контроле буде обављен у време када је то најпогодније за
пореског обвезника.
У уској вези са одређеношћу и угодношћу плаћања пореза, поставља се и захтев за јефтиноћом убирања пореза. Целокупан поступак
опорезовања и само убирање пореза, треба да буде што јефтинији, што
је нарочито актуелно у савременим условима. Треба нагласити, да у
начелу, повећани трошкови убирања пореза значе повећање пореског
оптерећења. 10

10

Видети шире: Огњaновић, В.: Јавне финансије, Војноиздавачки завод, Београд, 2005.
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2. ПОРЕСКИ СИСТЕМ И ПОРЕСКА ПОЛИТИКА
2.1. Основна разматрања
Целина пореских облика једне земље у датом временском
периоду, чини њен порески систем. Порески систем једне државе је
резултат њеног историјског развоја, односно политичких снага унутар
земље, утицаја са међународног тржишта, али и бројних компромиса
које је неопходно успоставити у добро организованој државној
структури. У ствари, из темељне анализе пореског система, може се
закључити, да су порески облици недовољно кохерентни и повезани.
Чак и то да су циљеви пореских облика (економски, социјални, фискални) често у супротности. Међутим, чињеница је да су порески
облици увек повезани заједничком идејом коју опорезивањем треба
остварити, односно заједничким циљем који се опорезивањем жели
постићи. То је и разумљиво, јер се кроз пореске системе одржавају
општи друштвено-економски и политички аспекти уређења земље у
којој се систем примењује.
Порески систем индустријски развијене земље другачије изгледа од пореског система земаља у развоју, или земаља у транзицији.
Порески систем федеративно уређене државе различити је у односу на
порески систем унитарне државе. Из тих разлога, тешко да може бити
идеалног пореског система. Ипак, и поред разлика у наведеном смислу,
порески системи савремених држава имају и много сличности. Кључни
порески принципи и пореска начела, које примењују углавном све
савремене шеме на сектору јавних финансија, углавном су истоветне.
Томе доприносе и неки карактеристични садржаји у међународним
односима. тј. кохезиони елементи који у актуелним токовима, чине
подлогу мотивациону основу тзв. хармонизацију пореских система.
Према томе, под пореским системом треба подразумевати, а то
је више-мање опште усвојено гледиште, скуп пореских облика који у
једном временском периоду постоје и који се примењују у једној
земљи.
Порески систем даје одговоре на питања: која су то средства
која држави стоје на располагању, на које начине држава долази до
потребних средстава, како држава задовољава опште друштвене потре98

бе. Пред пореским системом су два кључна задатка: прикупити довољно средстава за финансирање друштвених потреба, и извршити
правичну расподелу пореског терета на пореске обвезнике. У јавним
финансијама преовладава став, да се ова два циља најбоље остварују
применом директних пореза и прогресивних пореских стопа.
Пореска политика је политика коришћења пореских инструената ради остваривања економско-политичких, социјалних и укупних
друштвених – јавних циљева. Ова политика даје одговоре на питања:
колико држава квантитативно захвата друштвеног производа и националног дохотка, те како је распоређена пореска пресија на поједине
фискалне субјекте.
Из ових идентификација, следе два разграничења. Пореском
политиком се делује на привредну стабилност, привредни раст и развој, односно на прерасподелу дохотка у корист одређених категорија
становништва или одређених привредних сектора. Порески систем у
односу на пореску политику, јавља се као институционална основа и
средство њеног деловања. Односно, пореска политика у свом економском значењу, део је опште привредне политике. Она је у остваривању
својих циљева, детерминисана циљевима економске политике. Односно успешно остваривање циљева пореске политике, уско је повезано с
координацијом пореске политике и других компонената економске
политике: буџетске политике, монетарно-кредитне политике, спољнотрговинске и девизне политике, политика доходака.
У савременим јавним финансијама и пореским политикама,
прво питање је: висина учешћа јавних прихода у друштвеном
производу, односно у националном дохотку земље у току једне године.
Ради се о тзв. фискалном оптерећењу, које актуелизује питање јавних
прихода, а не јавних расхода. Наиме, укупна маса јавних расхода
обично садржи тзв. бруто јавне расходе који се често вишеструко
исказују јер није могуће искључити све трансферне издатке, а и јавни
расходи се често покривају методама антиципиране јавне потрошње,
односно путем јавних зајмова преношењем дела те потрошње на
будуће генерације, што се објективно не може довести у вези са годишњом вредношћу друштвеног производа.
Савремене пореске системе и пореске политике, углавном
карактеришу две тенденције: тенденције које се односе на пореске
системе, те и тенденције које се односе на поједине пореске облике.
Тенденције које се односе на пореске системе, углавном се
означавају као: централизације пореских законодавстава и убирања
пореских прихода код централних органа власти; равнотежа између
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директних и индиректних пореза и пореских облика у овом смислу, и
поједностављење пореског материјалног права, тј. обавезе разреза и
убирања пореза, односно избегавање увођења нових и компликовање
са старим пореским облицима.
Тенденције које се односе на поједине пореске облике, углавном су евидентне по хармонизацији пореских облика. Доминирају три
најважнија пореска облика: порез на промет, порез на добит, те порез
на добит приватних и јавних предузећа.
2.2. Класификације пореза
У финансијској теорији наилазимо на читав низ покушаја да се
изврши добра класификација пореза. Већ према томе што се узима као
база класификације, можемо разликовати и различите групације пореза. Тако, порезе можемо класификовати на: порезе у новцу и натури,
редовне и ванредне порезе, субјектне и објектне порезе, непосредне и
посредне порезе, и др.
Класификација пореза на порезе у новцу и порезе у натури је
данас искључиво историјског значаја, будући да су у савременим условима порези у натури готово потпуно потисли порезе у новцу. Међутим, ипак у одређеним случајевима појављују се и порези у натури, али
ово је ограничено само на изузетке. Као карактеристичан пример
пореза у натури можемо навести месни самодопринос који се може
плаћати како у новчаном облику, тако и у раду, материјалу, и др.
Уколико порезе посматрано са временске тачке гледишта, можемо разликовати редовне и ванредне порезе. Редовне порезе представљају оне пореске облике који се редовно наплаћују за један период
времена, обично за годину дана. Насупрот овом, ванредни порези се не
наплаћују у редовним размацима времена, већ само у ванредним
ситуацијама. Потребно је истаћи да у правилу ванредни порези служе
за покриће ванредних потреба.
За основу класификовања пореза на субјектне и објектне порезе узима се метод утврђивања пореске способности.
Полазећи од тога како се утврђује пореска способност према
овој класификацији, као објектни или тзв. реални порези појављују се
они порези који се утврђују према објективним елементима, не водећи
рачуна о личности пореског обвезника. Код ове категорије пореза
опорезивање се врши тако што се опорезивању сваког извора прихода
прилази одвојено, без вршења повезивања са другим. То значи да се
доходак пореског обвезника не посматра у целини, већ се врши
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рашчлањавање на поједине изворе из којих је он састављен (приходи
од земљишта, зграда, рада, и др.).
Код субјективних пореза пак, опорезивањем се приступа
обухватању свих прихода пореског обвезника у једну целину, и при
томе се води рачуна о факторима који су били од утицаја на утврђивање пореске обавезе. То значи да ће се код субјектних пореза узимати
у обзир као неопорезиви минимум (породичне обавезе, број деце,
здравствено стање, и сл.). Чињеница је да се данас у пореским системима савремених држава у све мањој мери срећу објектни порези у правом смислу речи. Наиме, због процеса субјективизације, највећи број
чисто објективних пореза, еволуирао је у правцу субјектних пореза.
Класифицирању пореза на непосредне или посредне може се
прићи на бази различитих критерија. Основ за поделу пореза на
непосредне и посредне, треба, може се рећи тражити у томе како се
манифестује пореска снага. Уколико се пореска снага манифестује
поседовањем имовине или дохотка, реч је о непосредним или директним порезима. Односно, ако се пореска снага манифестује у виду
потрошње, ради се о посредним или индиректним порезима. Разликовању пореза на непосредне и посредне може се прићи и на основу
административно-техничког поступка при утврђивању пореске обавезе. Уколико се класификовању пореза приђе са ових позиција, онда се
непосредни порези утврђују према чињеничном стању које је раније
утврђено и наплаћују према катастру. Насупрот овом, посредни порези
се утврђују на бази чињеница које унапред нису предвиђене, и које се
наплаћују на основу тарифе.
Непосредни или директни порези представљају углавном
правичне порезе. то проистиче из чињенице да се порески терет код
ових пореза утврђује на бази економске снаге пореског обвезника. При
томе је ипак, потребно истаћи, да се ова предност може приписати
непосредним порезима углавном када се захтевају путем прогресивних
стопа. Међутим, уколико се опорезивање врши на бази пропорционалних стопа, ове предности нема.
2.3. Облици непосредних пореза
У оквиру непосредних (директних) пореза треба разликовати
следеће основне групације: објектне и субјектне порезе. Објектни порези представљају такве порезе који терете поједине приходе пореског
обвезника (порез на зграде, на земљиште, из личног рада, и др.). За ове
порезе је карактеристично да се приликом њиховог разреза не води
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рачуна о личним моментима пореског обвезника, одакле им уосталом и
потиче назив „објектни порези“ за разлику од субјектних пореза.
Од објектних пореза најраније се појавио порез на земљиште.
Овај порески облик је кроз дуги период времена био главни извор
државних прихода. Касније, се јављају порез на приход од радњи,
заната и слободних професија, а и тзв. рентни порез (пореза на приходе
од позајмљеног капитала, што је у директној вези са развојем финансијског капитала и финансијског тржишта).
За разлику од објективних пореза, субјектним порезима се не
врши опорезивање појединих прихода пореског обвезника, већ се они
обухватају као целина (главарина, порез на укупни доходак, и др.).
Приликом опорезивања овим порезима, води се рачуна о личној ситуацији пореског обвезника, па се стога субјектни порези сматрају као
много савршенији у односу на објектне порезе.
Главни облици непосредних пореза су: порези на имовину,
порези на добит корпорација, порези на приходе, порези на приходе
физичких лица.
Порези на имовину за порески објекат третирају имовину односно имовинско стање пореског обвезника. Сама имовина као категорија опорезивања идентификује и категоризацију ових пореских облика.
Две су главне врсте ових пореза. Порези на имовину у статици,
под којим подразумевамо периодичне порезе на непокретности,
периодичне порезе на нето имовину и једнократне (ванредне) порезе из
имовине. И порези на имовину у динамици који обухватају: порезе на
пренос имовине уз накнаду (порези на финансијске и капиталне
трансакције, односно порезе на пренос права на непокретностима и
хартијама од вредности, као и права интелектуалне својине), те порезе
на пренос имовине без накнаде (порези на наслеђа, порези на оставину
и порези на поклоне).
Порези на приходе су у основи објектни порези који за основицу опорезивања имају одређене приходе искључиво идентификованим
према његовим стварним вредностима. Овде се не узимају у обзир
обвезникови лични и породични приходи, нити укупна економска
снага пореског обвезника. Обично се опорезивање врши пропорционалним стопама, јер представљају порезе који појединачно погађају
различите врсте прихода пореског обвезника, тј. само један од елемената пореског догађаја. Иначе, ови порези имају све више значаја у
структури пореских прихода савремених држава, а јављају се као:
порези на приходе од земљишта.
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Порези на доходак физичких лица су значајни инструменти
сваког пореског система и пореске политике. Поред његове
издашности, карактеристичне су и његове могућности у решавању
конфликтних пореских циљева као што су: вертикална и хоризонтална
правичност, те ефикасност деловања. Због тога овај порески облик има
у структури пореских прихода савремених држава доминантан положај. За опорезивање се узима доходак, односно збир прихода који је у
одређеном временском периоду (из једног или више извора) притекао
неком лицу. Односно, доходак се дефинише као новчана вредност
економске снаге лица у датом периоду, или као сума потрошње и
акумулације које је лице остварило у датом временском периоду. Само
опорезивање дохотка може бити: цедуларно опорезивање, када се свака
врста прихода пореског обвезника опорезује посебним (пропорционалним) порезом, или глобално опорезивање, по концепцији која све
приходе пореског обвезника које он оствари у одређеном (годишњем)
периоду, опорезује свеобухватним, такође пропорционалним порезом.
Дакле, цедуларни порези су објектни, а глобални порез на доходак је
субјектни порез који води рачуна о укупној економској снази пореског
обвезника и о његовим личним и породичним приликама. Постоји и
треће решење, тзв. мешовито опорезивање, које се заснива на цедуларном опорезивању појединих прихода током године (преко комплементарних прогресивних пореза који се истеком године примењују на
укупан доходак физичког лица).
2.4. Врсте посредних пореза
Основу пореских пореза чине порези на потрошњу, који идентификују пореску снагу преко употребе и трошења приноса, односно
имовине пореског обвезника. Ови порези имају високо учешће у структури пореског прихода савремених држава. Њихове карактеристике су
у томе да су: издашни (погађају потрошњу која је обично потенцијално
боља основица од дохотка или имовине, посебно у земљама у развоју),
еластични су (прате кретање јавних расхода у дужем периоду), а и
повећавају склоност ка штедњи, а могу и ефикасно послужити у
концепцијама стабилизационе макроекономске политике (дејство на
цене). Исто тако, одбојност према плаћању ове врсте пореза је мања
(скривен је у цени), а и административни трошкови његове наплате су
лакши и једноставнији.
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Порези на потрошњу јављају се у два кључна блока: порези на
промет, и порези на појединачне потрошне артикле, односно порези на
појединачна добра и услуге.
Порез на промет (са порезом на наслеђе и поклоне), постојао је
још у системима старог Египта, Византије и Рима. Затим, у средњем
веку је нагло нестао из пореских система у свету. До поновне појаве
пореза на промет долази тек после I светског рата, када је уведен у
већем броју земаља. Основни узрок поновној појави пореза на промет
треба тражити у потреби прибављања нових прихода за решавање
финансијских проблема насталих у току и после I светског рата.
Разликују се три основне варијанте пореза на промет: једнофазни порез на промет, свефазни порез на промет и порез на додатну
вредност. Основни критеријум на бази кога је извршена ова подела
представља саму технику наплате, односно број поменутих фаза у
којима се порез наплаћује.
Једнофазни порез на промет представља такву варијанту пореза на промет код кога се захтевање врши само у једној тачно одређеној
фази при кретању робе од произвођача до потрошача. Захватање
пореза код ове варијанте се може извршити у следећим стадијумима: у
стадијуму продаје код произвођача, у стадијуму продаје гросисте детаљисти и продаје детаљисте финалном потрошачу. Потребно је истаћи
да последња могућност наилази на највеће одобравање савремене
финансијске теорије.
Свефазни порези на промет представљају такву варијанту
пореза на промет где се врши опорезивање промета роба и услуга при
свакој прометној фази. Услед овог, робе и услуге у промету ће бити у
већој мери терећење овим порезом, што је већи број прометних фаза
кроз које пролазе. Свефазни порез на промет се у принципу јавља у две
основне варијанте, и то као свефазни бруто-порез на промет и као
свефазни нето-порез на промет.
Код свефазног бруто-пореза на промет обрачун пореза се врши
на основици у коју су ушли порески износ из ранијих опорезованих
фаза. Услед овог, ова варијанта пореза на промет се одликује кумулативним ефектима, и стога је добила у литератури назив лавина.
Кумулативни карактер свефазног бруто-пореза на промет проузрокује
дискриминаторне ефекте који зависе од броја фаза кроз које производ
пролази. Ако, треба уочити, да постоји знатна разлика између пореског
оптерећења, између артикала који су прошли само кроз једну трансакцију и оних артикала чији је пут до финално конзумента много дужи.
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За разлику од свефазног бруто-пореза на промет, свефазни
нето-порез на промет представља такву варијанту где се плаћени порез
у претходној фази промета одузима из пореске основице у наредној
фази. Као најпознатији пример свефазног нето-пореза на промет узима
се порез на додатну вредност, који се пуним правом може издвојити у
посебну варијанту опорезивања промета.
Порез на додатну вредност (ПДВ) има доминантан положај у
фискалним системима савремених држава. То је у ствари, најновија
варијанта пореза на промет, која је нашла своју примену тек 1954. године у Француској. После Француске, и друге земље приступају
увођењу ове пореске варијанте, и то: СР Немачка, (1968. године), затим
Шведска (1969. год.), Луксембург, Норвешка и Холандија (1970. год.),
Аустрија и Италија (1973. год.) итд. Поред ових земаља, на опорезивање додатне вредности су пришле и Алжир, Мароко, Сенегал, Тунис.
Једноставно, може се сматрати, да је за објашњење додатне
вредности компетентна формулација француског извозног закона,
према којој је „подложна порезу само нова вредност, која је додана
производу, који је предмет продаје“. Према томе, порез на додатну
вредност представља порез чије је плаћање подељено на парцијална
плаћања, која се обављају у сваком стадијуму процеса производње и
дистрибуције на бази додатне вредности у одређеном стадијуму.
Порез на додатну вредност има предности у односу на порез
на промет у малопродаји. Његове предности се огледају у томе што је:
издашнији, ефикаснији у супротстављању пореској евазији, односно
што има могућности да од опорезивања изузме инпуте, а и да је неутралан у спољнотрговинским трансакцијама. Исто тако, овај порески
облик има способност да „покрије“ и сектор услуга, што је озбиљна
предност у односу на порез на промет у малопродаји.
Порези на појединачне артикле, односно порези на појединачна добра и услуге, појавили су се, временски посматрано, много
раније од пореза на промет. Ове порезе француска терминологија
познаје под називом les droits indirects, док се у англосаксонским
земљама ови порези појављују под називом excise. Данас су ови порези
познати као: акцизе, и порези на појединачне услуге.
У ову групу пореских облика спадају и царине и друге увозне
дажбине, али се оне, због посебног и специфичног значаја посебно
третирају.
Акцизе (често се називају и трошарином) су, у ствари, порези
који се наплаћују на потрошњу сваког појединачног добра или одређене услуге (игре на срећу). Ради се о порезима на потрошњу тачно
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одређених добара, која обезбеђују издашност пореских прихода: дуван
и прерађевине од дувана, алкохолна пића, нафта и нафтни деривати.
Често се акцизе јављају и на неке друге производе као што су: кафа,
шећер, со, моторна возила и др.
Карактеристике акциза су дакле: издашност, релативно мали
административни трошкови, те могућност да се утиче на смањивање
претеране потрошње добара (дуван, алкохол), односно и могућности да
се јавни трошкови настали опорезивањем добара пребаце на потрошаче таквих добара. Исто тако, акцизе ефикасно делују на прерасподелу
дохотка на штету потрошача луксузних артикала (то су по правилу,
лица са високим приходима), као и на могућности утицаја на рационалније коришћење појединих облика енергије и имплементације
принципа да онај који загађује околину, мора да плати порез (акцизу)
на потрошњу штетних материја.
Порески обвезници код акциза су: произвођачи који пусте у
промет акцизне производе, лица која ту врсту производа увозе, као и
лица која изврше неку од осталих трансакција ове врсте (давања акционих производа без накнаде, размена акциозних производа, коришћење
акцизних производа сопствене производње).
Пореска основица код акциза може бити цена акцизног производа (и то код тзв. аd valorem акциза), односно вредност производа
утврђена по царинским прописима, увећана за износ царине и других
увозних дажбина, или цена која би се постигла продајом у тренутку
давања производа без накнаде у размену за други производ или услугу.
Пореска основица код акциза може бити и одређена јединица мере (и
то код тзв. специфичних акциза).
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3. ПАРАФИСКАЛНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ
3.1. Царине
Царине су индиректан порез који се плаћа на увоз, извор и
транзит робе преко државног, односно царинског граничног подручја.
Царине као државни приход налазимо већ у античким државама. Оне су се у разним облицима одржале и у свим каснијим друштвеним формацијама. Главна је карактеристика царина да се посебним
дажбинама оптерећује роба приликом преласка државне границе. По
свом основном обележју царине су дуго биле првенствено фискални
инструмент, те се на њих гледало као и на сваки други приход, тј. као
на облик и средство државе за прибављање финансијских средстава. У
том искоришћавању свих могућности за наплаћивање царина развили
су се разни облици царина по основицама, ефектима и циљевима.
С обзиром на смер кретања робе, царине се могу поделити на
увозне, извозне и транзитне. Увозне царине су најуносније и најчешће
коришћење, а наплаћују се када роба улази на царинско подручје
дотичне државе. Тај облик царине данас је једини. Извозне царине
могу се уводити само кад одређена земља има фактични монопол на
неку робу. Раније су се неке државе користиле тешкоћама у саобраћају,
односно скупоћама транспорта па су могле наплаћивати извозне
царине и због повољнијих географских услова. Транзитне царине
наплаћивале су се приликом превоза неке робе преко територија
односне државе.
3.2. Таксе
Појам и садржај такси. Под таксама се подразумевају они
јавни приходи које држава или друга јавна тела примају као противнакнаду од појединаца или група за учињене услуге својих органа и
установа. Код такса у основи лежи противнакнада за учињене услуге
државних органа, што их раздваја од других врста фискалних прихода,
на пример од пореза. Ова противнакнада код такса долази да изрази
лични карактер јавних услуга, који је могуће и новчано проценити, што
није случај са порезима. Код пореза не постоји директна против-
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накнада, пошто они служе за финансирање јавних услуга општег
карактера.
Друга карактеристика услуга државних органа и установа, које
се наплаћују као таксе, чежи у монополском праву ових органа.
Захваљујући том монополу, јавни органи врше и одређену принуду на
све оне који траже њене одређене услуге. На пример, забрањено је
возити аутомобил, ако се претходно не плати одређена такса.
Основни принципи таксе.
Постоји неколико принципа који извршавају циљеве такса као
и да обезбеде интересе и државе и корисника њених услуга, а то су:
– таксени ставови треба да буду општи и зависни једино од
врсте и величине услуга;
– таксена тарифа не треба да буде компликована, односно
такса по правилу, увек треба да обухвата услуге у целини с једне, и не
треба да се оставља арбитрарној оцени другог органа и другог јавноправног тела које чини услугу, с друге стране;
– таксена тарифа по правилу треба да буде иста за сваког обвезника, без обзира на његову економску снагу, изузетно, ако се ради о
случајевима у оквиру социјално угрожених случајева становништва
(посебно код судских такса).
Из наведених ових принципа може се закључити да се захтева:
једнаки третман свих грађана према државним услугама, те да се држи
до једноставности и јасности при наплати таксе.
3.3. Доприноси
Допринос као категорија јавних прихода по својим карактеристикама заузима место између такса и пореза. Доприносе плаћају
заинтересована лица или групе лица да би на тај начин реализовала
одређену корист. Међутим, корист о којој је реч, није само корист за ту
групу лица. Ради се о заједничким интересима, па се категорија доприноса знатно приближава порезима.
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4. ПОРЕСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
4.1. Значај надзора и контроле
У садашњем облику реч „контрола” преузета је из француског
језика од речи „controle” што значи преглед књига, надгледање, проверавање и сл.
У иностраној и домаћој литератури уложени су значајни
напори да се реч „контрола” што потпуније дефинише, обликује,
разграничи од других комплементарних метода надзора. Разлике у
погледима и ставовима су у великој мери уједначене што је омогућило
њено потпуније разумевање у свакодневном теоријском и практичном
раду.
У најопштијем смислу, контрола се дефинише на различите
начине. Међутим, за све облике контроле је карактеристично да је то
специфична активност којом се проверава правилност и отклања
неправилност у свим областима људског и механичког деловања.
Контрола у свим областима има јединствен општи циљ, мада су
евидентни и њени специфични циљеви, у специфичним случајевима и
ситуацијама.
У развоју друштвено-економских и пословних система од
њиховог настанка па до данас, у њиховом функционисању предузимане су различите превентивне и репресивне мере надзора, чији је циљ
да се обезбеди нормално функционисање привредних и других
система. Па и поред арсенала мера које се предузимају, не могу се
избећи извесне појаве које превазилазе границе дозвољеног у унапред
дефинисаној концепцији понашања. Услед одступања стварног од
прописаног или на други начин утврђеног мерила понашања, настају
већа или мања одступања која могу имати за последицу угрожавање
нормалног функционисања система.
Да би се спречило одступање стварног од прописаног или
утврђеног мерила понашања, свака државна или локална заједница или
пословни системи у њеном саставу уводе различите мере самозаштите
и финансијске контроле, које представљају њихов одбрамбени
механизам. То су различите методе и поступци превентивног и
репресивног карактера, који се третирају као надзор или, финансијска
контрола, без чега се ниједно друштвено уређење нити било који
привредни и пословни систем не могу замислити.
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Кад се говори о финансијској контроли, битно је имати у виду
да се она често поистовећује са надзором, јер се за идентичне
случајеве, зависно од аутора, каткад употребљава реч надзор а каткад
финансијска контрола што код оних који проучавају ову материју
изазива недоумице. Ради изучавања финансијске контроле и ревизије
битно је који је од ова два појма исправнији, садржајнији и
целисходнији. Међутим, у радовима објављеним протеклих година
није било значајних покушаја да се ови термини разграниче и ближе
објасне. Мада, уколико се анализира овај феномен, може се слободно
констатовати да се у разне финансијске сврхе у стручној литератури
најчешће користи термин „финансијска контрола”.
Разграничење између термина „надзор” и „финансијска контрола” има, за наше услове, фундаменталан значај. Ово због тога што
се термин „надзор” веома често употребљава у нашем законодавству,
при чему се, обично у већини закона, у завршним одредбама каже да
надзор над спровођењем дотичног закона врши одређена институција
(државни орган, Служба за платни промет и сл). Нажалост, наше
управно право до сада није дало адекватан одговор шта је то надзор, а
шта контрола и да ли између њих има разлике.
Надзор се у енциклопедијској и другој правној литератури
дефинише на различите начине. Према једном схватању надзор је
специфична делатност посебних, тачно одређених, државних органа на
утврђивању незаконитости и примени санкција које врше извршни и
управни органи.
Посебан облик надзора је рачуноводствени надзор који обављају лица запослена на рачуноводственим пословима. Према рачуноводственим начелима, донетим од стране Савеза рачуновођа и
ревизора Србије, рачуноводствени надзор подразумева утврђивање
исправности и испостављање налога за отклањање неисправности у
свим деловима рачуноводства. Рачуноводствени надзор се остварује
као контрола, инспекција и ревизија.
Према начелима о рачуноводственом надзору, сврха рачуноводственог надзора је добијање поузданих рачуноводствених обрачуна
и предрачуна заједно са оценама и постизање веће усаглашености
пословања са интерним и екстерним прописима.
Не упуштајући се шпире у разматрање схватања о појмовима
„надзор” и „финансијска контрола”, могло би се рећи да ти појмови
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нису идентични али да су комплементарни. Контрола је сегмент
надзора. Надзор обухвата више метода којима се служи контрола. 11
Европска пореска законодавства определила су се за
утврђивање пореских обвезника путем подношења пореских пријава од
стране пореских обвезника, које пореским администрацијама представљају релевантан извор података. Такво опредељење подразумева и
широка контрола овлашћења пореске администрације, као и примену
оштрих санкција за неправилности у вођењу пореских књига и
евиденцији које су утврђене у поступку пореског обвезника, али и
право пореског обвезника на неслагање са чињеницама утврђеним у
поступку контроле. Своје неслагање, порески обвезник може
покретањем поступка инстрационе управе контроле (контрола поводом
жалбе пореског обвезника), као и поступка за судску заштиту. Пореске
норме позитивног законодавства упућују на обавезу сталне контроле
законитости и правилности вођења пореских књига, исказивања
прихода у књиговодству, тачности исказаних података, правилности
примена закона и плаћања са жиро-рачуна, што значи да се пореска
контрола врши и пре него што је порески поступак покренут. Остваривањем контролне функције обезбеђују се и докази о пореској способности пореских обвезника пре самог формалног покретања поступка за
утврђивање пореске обавезе. Порески поступак је иначе покренут
самим чином истека рока за подношење пореске пријаве и утврђивања
аконтационог и годишњег пореза. Поступак утврђивања аконтационог
пореза на нето приходе од самосталних делатности се фактички
покреће 1. априла текуће године за коју се утврђује порез. Код пореза
на доходак грађана и пореза на добит корпорација обично се узима 1.
мај наредне године за претходну годину. После покретања пореског
поступка, односно после подношења пореске пријаве, порески орган
подразумева низ радњи у циљу утврђивања пореске обавезе. Он врши
контролу података исказаних у пореској пријави и пореском билансу,
преглед пословних књига и документације о пословању и других
прописаних евиденција, пријављивања имовине, имовинских права и
непокретности подложних опорезивању, тачности исказаних података
о праву на пореске олакшице и ослобађања, и низ других контрола које
се односе на састављање пореске пријаве и пореског биланса, утврђивање основице за опорезивање по одбитку, састављање обрачуна
пореза на промет и сл. За то се обично користе исправе, фотокопије
11

Видети шире: Милојевић, С.Д.: Финансијска ревизија и контрола, Београдска пословна
школа, Београд, 2007.
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исправа, репродукције „папира“, микрофилмови, сведоци, изјаве
странака, вештачења и увиђаја.
У вези са вршењем пореске контроле, пореским обвезницима
се пружају одређене гаранције. Савремена пореска законодавства
развијених земаља Европе предвиђају тзв. Повељу о правима
контролисаних пореских обвезника коју пореска администрација
доставља пореском обвезнику у виду штампане брошуре. У том смислу
у Француској се, на пример, гарантују права у вези са вршењем контроле и у вези са поновним разрезивањем пореза. Прво, у вези са
вршењем контроле пореског обвезника постоје следеће обавезе пореске администрације: да пре почетка контроле обавести пореског
обвезника коју ће врсту пореза контролисати и за коју пословну
годину; да обвезнику достави Повељу о правима контролисаних
пореских обвезника; и да контрола у просторијама пореског обвезника
не може трајати дуже од три месеца. Друго, у вези са поновним
разрезом, пореском обвезнику се пружају гаранције: да се не може
користити право на поновно разрезивање пореза, ако се разлог за то
заснива на тумачењу које је друкчије од оног које је претходно
администрација формално одобрила (овде се ради о случају кад је
претходно тумачење дато на основу тада важећег прописа, односно о
забрани ретроактивне примене нових пореских прописа); да се једном
извршена контрола не може поновити ако се ради о истој врсти пореза
и истом периоду контроле под условом да је спроведена уз разматрање
свих релевантних докумената – чињеница. Контрола се може вршити
само у односу на документа која у време спровођења прве контроле
нису била доступна пореским органима, ако се дође до сазнања да је
постојала искључива намера пореског обвезника да сакрије предметна
документа; ако дође до поновне – допунске контроле понавља се цео
поступак контроле, али само за нова документа; да се пореском обвезнику омогући да, пре него што одговори на предлог администрације о
повећању пореза, обави консултацију са пореским саветником.
4.2. Начела контроле
У временском развоју контроле, јачању њене улоге и ефикасности, изграђивала су се и извесна начела која се морају уважавати у
процесу успостављања и функционисања контролних метода и
поступака.
У постојећој стручној литератури се могу пронаћи бројна
начела или принципи контроле који чине елеменат надзора.
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Међутим, мора се уважавати чињеница да контрола не може
дати резултате који се од ње очекују уколико у своме деловању не уважава следећа начела: законитост, изненадност, истовременост, континуитет, раздвајање оперативног рада од евиденције, документованост и
одговорност.
Контрола се мора заснивати на одређеним законским нормама.
Исто тако, контрола мора да полази од важећих законских норми и да
упоређује законске норме са стварним понашањем.
Шире посматрано, у начело законитости спада и ослањање
контроле на интерна општа акта којима је регулисан пословни процес
пословног система, као и донете одлуке, упутства, планови, програми и
др. На првом месту је захтев да контролори познају интерна општа
акта и друге норме донете на основу тих аката. С друге стране,
контрола испитује да ли се поштује оно што је предвиђено интерним
актима и нормама.
Када се ради о изненадности, треба водити рачуна да текуће
контроле које се обављају на свим нивоима државне и пословне
структуре немају изненадни карактер. Ове контроле и контролни
поступци морају бити познати свима који обављају контролу и који ће
бити контролисани. Међутим, контроле делују пост фестум, тј. после
завршеног одређеног посла, имају накнадни карактер и делују
најчешће изненадно. Ове накнадне и изненадне контроле, по правилу,
треба да испитују и оцене како су деловале текуће контроле.
Начело истовремености се у основи примењује када у пословном систему постоји више рачунополагача новца и других новчаних
вредности, како би се избегао ризик да између њих дође до позајмљивања новца ради покрића мањка у каси, док контрола не обави свој
посао.
Начело документованости је проистекло из захтева теорије и
праксе, као и законодавства, да се само документоване пословне промене могу сматрати ваљаним. Дакле, свако књижење које се спроводи
у књиговодству пословног система мора да се базира на одговарајућем
уредном документу. Поштовање начела документованости мора да
обезбеди текућа контрола која мора да води рачуна да се за сваку
пословну промену обезбеди одговарајући документ и да се достави
књиговодству ради евидентирања.
Накнадна контрола, односно екстерна и интерна ревизија,
испитују и оцењују да ли је ово начело поштовано у процесу рада, а то
је истовремено и оцена успешности интерних контрола.
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Начело одговорности се односи како на оне који врше контролу, тако и на оне који су контролисани, односно чији је рад подвргнут
контроли.
Контролори су одговорни за своје поступке. То се првенствено
односи на примену технике и методологије контроле која је прописана
или утврђена за дотичне пословне трансакције, као и на савесно и
објективно доношење закључака и предузимање мера у процесу
контроле.
У контексту наведених начела контроле битно је имати у виду
да су од значаја и начело истинитости, савесности, независности, економичности и др.
4.3. Подела контроле
Контрола се, у домаћој и иностраној литератури из области
контроле и ревизије, дели по различитим критеријумима. Та подела
има за циљ да читав систем контроле и контролних поступака објасни
како би се што потпуније разликовала у пракси, а истовремено дао
одговарајући допринос изграђивању теорије контроле као сегмента
надзора. Према томе, контрола се дели на следеће сегменте: самоконтрола, лична и механичка контрола, директна и индиректна, претходна,
текућа и накнадна, екстерна и интерна, рачуноводствена, управљачка,
прогресивна и ретроградна, превентивна и репресивна, формална и
материјална.
Самоконтролу обављају сви запослени као саставни део
својих радних обавеза. Ову контролу треба јачати, јер сваки појединац
брине о тачности посла кога обавља.
Лична или персонална контрола је такав облик контроле коју
обављају физичка лица било у виду самоконтроле или контроле над
другим физичким лицима и материјалним предметима. По свом обиму
ова контрола је најобимнија и најмасовнија и њу не може да замени
било који други облик контроле.
Механичку контролу обављају разни аутомати који имају
сопствени управљачки механизам, или њима рукује човек. Овај облик
контроле се спроводи у свим механизованим процесима, процесу
производње, прераде, АОП и сл. Ове контроле су уграђене у процес
аутоматизације и оне делују самостално док се одвија процес рада, јер
су конципиране одговарајућим програмима.
Директна контрола представља такав вид контроле при чијем
се обављању контролише сваки изворни докуменат. То значи да лице
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које спроводи контролу проверава сваку трансакцију директним
увидом у све њене битне састојке. Таква се контрола може обављати
само код мањег обима пословних промена, она захтева више времена и
изазива веће трошкове.
Индиректна контрола се огледа у томе што за предмет свога
проверавања узима нумеричке показатеље, али не за сваку трансакцију
или пословну промену, већ настоји да до оцене о исправности материје
коју испитује дође преко збирних података, кореспондирајућих
података, узорака и сл.
Претходна контрола може бити лична, односно персонална,
или аутоматска. Она се назива претходном зато што се обавља пре него
што ће настати пословна промена. Она се, уствари, обавља током
припреме за обављање неке трансакције или пословне промене. Ова
контрола треба да делује превентивно како не би дошло до погрешне
пословне промене и материјалних последица. Зато се за ову контролу с
правом каже да има корективни карактер.
Текућа контрола се одвија за време текућег процеса рада. Она
се спроводи на конкретном предмету који може да буде производ, део
производа, средство за рад, материјална вредност, докуменат о
пословној промени, итд.
Накнадна контрола делује увек након завршетка пословне
трансакције или промене. Она има репресивни карактер јер треба да
утврди да ли је дотична пословна промена у складу са утврђеном или
прописаном нормом која показује како би требало нешто да буде. Ако
се овом контролом утврди одступање од норме, обавештава се надлежни орган како би се предузеле потребне мере да се пропусти више не
понове.
Рачуноводствену контролу обављају лица запослена у рачуноводству пословног система. По својој суштини и методологији
деловања, рачуноводствена контрола је увек текућа јер рачуноводствени радници обављају послове контроле за време одвијања текућег
процеса рада.
Прогресивна контрола је такав облик контроле која спроводи
контролу од првог радног поступка и креће се до завршетка циклуса
пословања, односно до последње пословне промене. Креће се путем
којим се кретао пословни процес.
Ретроградна контрола се одвија обрнутим редом у односу на
прогресивну контролу. Пословне промене код ове контроле се контролишу почев од завршеног циклуса пословања, односно завршене
пословне промене.
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Прогресивна и ретроградна контрола је увек накнадна контрола, јер су предмет испитивања завршене пословне промене. У
превентивне контроле спадају лична, механичка, самоконтрола, претходна и текућа контрола, рачуноводствена контрола и управљачка
контрола.
Управљачка контрола обухвата све текуће контроле које не
спадају у рачуноводствену контролу. Назив „управљачка” потиче од
тога што овај комплекс текућих контрола обухвата све текуће контроле
које се обављају у области управљања пословним системом.
Формална контрола представља проверу да ли пословне
трансакције садрже све формалне захтеве који се траже у поступку обраде и контроле. То је, у ствари, појединачна и укупна оцена уредности
пословних промена и књиговодства у целини.
Формалном контролом се проверава да ли се поштују сва начела уредности документације, да ли су документа за пословне трансакције комплетирана, да ли садрже све формалне захтеве и састојке и
друго. Другим речима, формална контрола је позната као контрола
уредности.
Материјалној контроли или суштинској увек претходи
формална контрола, јер је неуобичајено да се контролише материјална
страна пословних трансакција, документација и сл., а да се претходно
није спровела формална контрола. Материјална контрола је присутна у
свим пословним трансакцијама. Материјалном контролом се врши
провера садржинске и суштинске тачности пословних трансакција.
Материјална контрола може да се односи како на протекле тако и на
будуће трансакције, како би се предупредиле негативне последице.
Материјална контрола проверава узрочно последичне аспекте
трансакција, односно пословних промена, настојећи да делују превентивно и репресивно, како би се избегли губици и штете за пословни
систем. Ове се провере врше и са аспеката поштовања прописа и
интерних правила понашања.
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5. ВРСТЕ КОНТРОЛЕ
Контрола може бити интерна и екстерна.
5.1. Интерна контрола
Интерну контролу обављају лица запослена у дотичном
пословном систему. Ову контролу сачињавају сви облици интерних
контрола у које не улази интерна ревизија. Овде спадају, такође,
механичке контроле, претходна, текућа и накнадна интерна контрола,
односно интерна инспекција уколико је уведена у пословни систем.
Превентивна контрола је, такође, интерног карактера, јер нема екстерних превентивних контрола. У интерне контроле спадају и рачуноводствена и управљачка контрола.
Контрола коју обављају државни органи преко својих овлашћених лица прописана је законом, јер нема државне контроле без њене
претходне законске регулативе. Неке од ових контрола се могу
обављати и на основу захтева органа управљања пословног система,
али су то ређи случајеви.
5.2. Екстерна контрола
Под екстерном контролом се подразумевају све контроле и
контролни поступци које обавијају државни органи преко својих
овлашћених лица. Овај облик контроле се обавља по службеној
дужности, као саставни део осталих функција државе и њених органа.
Екстерну контролу обављају страна лица која нису у радном
односу са пословним системом. Ову контролу обављају надлежни државни органи, најчешће у облику инспекције. То је, у ствари, накнадна
контрола пошто испитује завршене пословне промене. Битно је знати
да у ову контролу не спада ревизија која је посебан метод надзора и о
којој ће бити речи касније.
Свака контрола, па и државна, има своје циљеве које треба
постићи спровођењем контроле. Циљеви екстерне контроле проистичу
из делокруга рада органа контроле и предмета који се контролише. Ово
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ради тога што циљеве контроле унапред предодређује материја која је
објекат контроле, њена величина, значај, ризичност посматрана са
аспекта друштвене заједнице и сл.
Општи циљ екстерне контроле коју обављају државни органи
јесте да се испита и оцени поштовање законитости. На овај начин се
предузимају репресивне мере како би се законодавне девијације
прекинуле и спречило њихово понављање у динамици пословања. Поред тога, битно је да се има на уму да екстерна контрола у савременим
условима пословања пословних система не контролише ефикасност
пословања, јер је то надлежност интерног система надзора и екстерног
надзора по захтеву пословног система. Овај посао најчешће обавља
независна екстерна ревизија или друге организације за експертизу
пословања.
Мада је екстерна контрола репресивног карактера, не може се
негирати њен превентивни значај. Јер, довољно је да екстерна контрола постоји, да се она повремено ангажује у контроли законитости, па
да се у пословном систему више води рачуна о поштовању законитости. Ако екстерна контрола коју спроводе државни органи не би
била институционализована, већ се формирала ad hoc, тада би имала
само репресивни значај, с обзиром да може али и не мора уследити у
динамици пословања,
Екстерна контрола ретко када делује за време одвијања текућег процеса рада у смислу контроле посла који је у току. Она је
најчешће накнадна, јер испитује завршене пословне промене, мада се
не искључује могућност да извесни облици контроле проверавају и оно
што је предмет дневног рада.
Једна од битних одлика екстерне контроле је то што она има
знатно мању фреквенцију од интерних контрола које делују свакодневно у пословном систему.
Екстерна контрола има јавна овлашћења, на основу којих се
може тражити довођење у пређашње стање, забрана даљег кршења
правних норми и изрицање одговарајућих правних санкција.
Екстерни облици контроле су по природи деловања хетерогени. Најмасовнији облик контроле екстерног карактера су инспекцијске
контроле на различитим нивоима државне структуре, судови, тужилаштва, банке и др.
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5.3. Инспекцијске контроле државних органа
Не треба посебно доказивати да су различити облици
инспекција код нас врло значајан сегмент система државног надзора
над пословањем пословних система. Инспекције су формиране у
оквиру појединих државних и парадржавних органа, које по одређеним
питањима контролишу рад пословних система.
Први ниво инспекцијских контрола успостављен је на нивоу
Србије у оквиру одговарајућих министарстава.
Други ниво инспекцијског надзора налази се у општинама у
којима се, у зависности од степена развијености појединих послова,
оснивају поједине инспекције. Једним делом се послови у општинама
контролишу од стране инспекцијског надзора републике, с обзиром да
је фреквенција ових контрола ређа, па би било нерационално за мали
број контролних поступака имати посебну инспекцију. Поједине
општине могу да оснују заједничке инспекцијске службе.

119

6. ОРГАНИ ЕКСТЕРНОГ НАДЗОРА
Различити државни органи, у складу са својим уставним и
законским овлашћењима, могу да спроводе екстерни надзор над
пословним субјектима. У органе екстерног надзора спадају:
- скупштина (републике и општине),
- органи државне управе (републички и општински),
- судски органи и јавна тужилаштва,
- Народна банка Србије.
Скупштина републике и општине спроводи екстерни надзор
над пословним субјектима у складу са уставним овлашћењима и
законским актима. Овај надзор има општеправни карактер и састоји се,
пре свега, у доношењу одређених правних норми којих се пословни
системи морају придржавати, као и у прописивању санкција које се
примењују за случај да се те норме не поштују.
У спровођењу функције надзора, скупштина републике и
општине, никада не врши непосредни надзор над законитошћу рада
пословних система, већ преко надлежних органа управе и других
управних организација и тела.
Надзор који врше скупштине различитих нивоа је хетероген и
веома масован, с обзиром да се односи на све пословне системе. Поред
тога, надзор органа управе и управних организација одвија се на нивоу
републике, преко одговарајућих министарстава, а у оквиру њих преко
инспекција за одређене области. И овај надзор је значајан и масован,
јер се њиме покривају све области друштвеног и привредног карактера.
Поред надзора кога обављају скупштине општина доношењем
разних одлука, овај надзор се спроводи и преко општинских органа
управе (разни секретаријати), у складу са статутом општине и другим
законским актима републичких органа којима су утврђене ингеренције
општина.
Када се ради о надзору судских органа, битно је имати у виду
да у нашој државној структури имамо Уставни суд, Врховни суд
Србије, окружне судове и општинске судове.
Начелно посматрано, судови су правосудни органи екстерног
карактера чији је циљ да обезбеде уставност и законитост, друштвено120

економски систем земље, да штите права грађана и пословних
субјеката и др.
Надзор који спроводе редовни судски органи је значајан и
специфичан. То се, углавном, односи на статусне промене и отклањање
извесних неправилности, имовинско-правне односе, решавање по
управно-рачунским споровима, изрицање санкција по привредним и
другим преступима (привредни судови), и др.
Јавна тужилаштва имају значајно, али ограничено подручје
деловања у систему надзора. Као државни органи, она спроводе
извиђајне поступке по разним основама, а када се ради о пословним
системима учињена кривична дела из области привредних преступа, на
основу тога се подносе надлежним судовима оптужнице и захтевају
изрицање одговарајуће казне.
Народна банка Србије врши послове надзора предвиђене
Законом о Народној банци Србије.
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7. ПОРЕСКА УТАЈА
Заштита фискалних интереса модерне државе јесте генерална
редукција пореских утаја, која директно генерише буџетске губитке у
јавној каси. У Европи је ЕУ, ради заштите својих финансија, основала
Директорат за превенцију од пореске утаје и иновираним техникама
откривања фискалне евазије, пошто је утаја пореза постала проблем
број 1 у области функционисања заједничког система индиректних/посредних пореза (који је у 1995. години „одувао“ 1,4% буџетских прихода ЕУ). Проблем је, у ствари, никао из основа прелазног
заједничког система пореза на додату вредност земаља ЕУ којима је
омогућена обустава царина, акциза и пореза на додату вредност, који
се плаћају у земљи порекла, земљи одредишта и трећој земљи
(нечланици) при транспорту производа кроз територију подручја ЕУ.
„Након укидања граничних контрола и преласком на прелазни
заједнички систем пореза на додату вредност, појавили су се нови
облици пореске утаје, с обзиром на то да још увек није извршена
хармонизација висине пореских стопа пореза на додату вредност
земаља чланица. Заједница је превидела штете од нарушавања слободе
конкуренције које настају као последица усвојеног прелазног система
пореза на додату вредност, којим је сачуван дестинациони принцип.
Пошто примена прелазног система углавном зависи од статуса купца,
тиме је дата могућност за пружање погрешних изјава о статусу купца.
Услед укидања граничних контрола, концепт опорезивања увоза је
измењен у трговинској размени између земаља чланица. Набавка
производа из друге земље чланице је додатно опорезив догађај, док
испорука производа из једне у другу земљу чланицу је ослобођена
плаћања пореза на додату вредност уз право на умањење пореске
обавезе за износ обрачунатог, односно плаћеног пореза на додату
вредност при набавци производа и услуга. С тим у вези, утаја се
појављује када се избегава плаћање пореза на додату вредност на
набавке производа из друге земље чланице у којој је та испорука из
друге земље чланице. На тај начин порески обвезник остварује добит
на име неплаћеног пореза на додату вредност. Најједноставнији вид
пореске утаје настаје када се не пријави набавка производа из друге
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земље чланице. Купац набавља производе из друге земље чланице, али
ову набавку не евидентира и не приказује у својој пореској пријави. На
тај начин избегава плаћање пореза на додату вредност. У овом случају
извршена трансакција је нелегална, а производи се продају на црном
тржишту. Тиме је избегнуто не само плаћање пореза на додату
вредност, већ пореза на доходак корпорације и пореза на доходак
грађана.
До 1992. године, непријављен увоз је био једино могућ кријумчарењем преко границе. Пошто је укинута гранична контрола, више не
постоји ни претња откривања непријављених набавки производа
пореских обвезника од стране царинских органа при преласку границе.
Зато је Уредба ЕУ 218/92/ЕЕЦ установљена нова врста контроле, којом
се налаже да се пореском пријавом пореза на додату вредност мора да
буде упознат и оператор Централне службе за комуникације (CLO –
Central Liaison Office). Ова служба је оформљена у свакој земљи
чланици као део пореске администрације. Домаћи трговци су обавезни
да Централној служби за комуникацију квартално обезбеде преглед о
извршеним испорукама производа у друге земље чланице који садржи
детаљне податке о купцима и њиховим адресама. Централна служба за
комуникацију има надлежност да комуницира са купцем из друге
земље чланице у којој се налази његово седиште. Информације и
пореци се размењују путем Извештаја VIES (Vat Information’ Ecchange
Statement) и Извештаја INTRASTAT“.
У пракси, међутим, откривени су и сложенији механизми утаје
пореза, нарочито када порески обвезник – купац, односно набављач
употреби „погрешан број“ другог домаћег трговца, као пореског
обвезника.
Овај метод обично прати пореску утају која се користи онда
када се порески обвезник – купац „споразуме“ о фиктивној набавци са
пореским обвезником – домаћим продавцем, као да је трансакција извршена од стране домаћег продавца, уместо пријаве набавке производа
по нижој пореској стопи или по тзв. нултој стопи. „Поред тога, порески
обвезник – купац може да пријави ту набавку као да је извршена од
стране домаће компаније – посредника из групе компанија чији је члан.
На тај начин је избегнуто плаћање пореза на додату вредност и
пријављивање компаније из друге земље чланице из које је стварно
извршена набавка производа. У тој ситуацији порески обвезник – купац производа остварује право на умањење своје пореске обавезе за
износ пријављеног наводно обрачунатог, односно плаћеног пореза на
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додату вредност по вишој пореској стопи при набавци производа од
домаћег трговца – пореског обвезника, који у суштини није платио.
Међутим, порески обвезник – продавац може да фактурише
трансакцију својој другој независној компанији која се појављује као
посредник у земљи чланици пореског обвезника – купца. Порески
обвезник – продавац је ослобођен плаћања пореза на додату вредност
на испоруку производа у другу земљу чланицу, док та компанија
такође не плаћа на додату вредност у ситуацији када је набавка тих
производа у другој земљи чланици ослобођена плаћања пореза на
додату вредност.
Пореска утаја постоји и у случају испоруке производа у друге
земље чланице у којима се дотични производи опорезују са нижим
стопама пореза на додату вредност или су пак ослобођени плаћања
истог пореза. „Уколико су пореске стопе пореза на додату вредност у
једној земљи чланици за неке производе ниже него у другој земљи
чланици, ти производи се купују у земљи чланици по нижим стопама, а
набавка тих производа се пријављује као да је извршена од домаћег
добављача. Уколико се компаније – порески обвезници удружују у
таквим радњама, оне не пријављују трансакције о набавци и испоруци
производа између земаља чланица, и деле остварену добит као
резултат разлика у различитим висинама пореских стопа пореза на
додату вредност између земаља чланица. Ти производи могу да буду
продати и на црном тржишту, без њихове евиденције, без коришћења
права на порески одбитак за наводно плаћени порез на додату вредност
и без плаћања пореза на додату вредност на испоруку – продаја тих
производа. Сложенији вид пореске утаје се појављује и при захтеву за
повраћај наводно плаћеног пореза на додату вредност по вишим
пореским стопама за фиктивно извршену испоруку производа у другу
земљу чланицу. На тај начин порески обвезник стиче известан износ
добити на име повраћаја пореза на додату вредност при набавци производа и услуга које је наводно употребио у циљу испоруке производа у
другу земљу чланицу.
Купци – порески обвезници набављају производе у земљи
чланици у којој је нижа стопа пореза на додату вредност.
Набавку тих производа пријављују као да је извршена од домаћег трговца – пореског обвезника и користе право на порески одбитак
или повраћај по вишој стопи пореза на додату вредност у својој земљи.
У прелазном заједничком систему пореза на додату вредност,
испоруке производа другој земљи чланици су ослобођене плаћања
пореза на додату вредност и на те испоруке порески обвезник има
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право на порески одбитак или повраћај обрачунатог, односно плаћеног
пореза на додату вредност који терети набавку производа или услуга. С
обзиром на то да су укинуте граничне контроле појављују се фиктивне
испоруке у трговинској размени између земаља чланица. Основни
концепт пореске утаје је да се производ набави од пореског обвезника
домаћег продавца и фиктивно прода пореском обвезнику у другој
земљи чланици. На тај начин се не плаћа порез на додату вредност, а
производ се продаје на црном тржишту без плаћања пореза на додату
вредност. Испорука се евидентира и фактурише фиктивно. Порески
обвезник – прималац производа у другој земљи чланици не пријављује
ту набавку, чиме се отвара истрага поводом недостатка података или
неслагања података у прегледу пореских обвезника о испорукама и
набавкама у трговинској размени између земаља чланица.
Међутим, истрага постаје компликована и пореска утаја остаје
неоткривена уколико порески обвезник – купац из друге земље
чланице ту набавку производа прикаже као испоруку у трећу земљу
изван Заједнице, односно у земљу – нечланицу или у ситуацији када се
таква испорука појављује као ланчана и обухвата више земаља што
захтева дуже време истраге о трагу тих трансакција“.
У случају када је и пријављена испорука или набавка
производа у потпуности фиктивна (односно да роба чак и не постоји),
тада се фиктивна трансакција користи за повраћај већ плаћеног пореза
за набавку производа након извршене испоруке у земљу нечланицу или
у другу земљу чланицу ЕУ. Међутим, производ је фиктивно купљен и
продат својој компанији или компанији – посреднику у другој земљи
чланици или земљи нечланици, а поводом те трансакције се тражи
повраћај наводно плаћеног пореза на додату вредност који терети
набавку производа и услуга. Фиктивне испоруке могу да буду успешне
путем коришћења бројних групних компанија или чланица компанија у
групи или компанија посредника, стварајући илузију да су производи
испоручени у другу земљу чланицу или набављени из друге земље
чланице и поново испоручени у ту земљу. Предност пореске утаје је
базирана на серији фиктивних испорука из једне у другу земљу
чланицу и vice versa чиме се омогућава захтевање повраћаја кроз
коришћење разних чланица групних компанија или компанија посредника без плаћања пореза на додату вредност. У овој ситуацији производи не морају ни да постоје нити да се транспортују, а повраћај пореза
на додату вредност се врши безброј пута. Досадашња искуства показују да конструкција извршења ове утаје обично обухвата четири
компаније у групи или четири компаније посреднике.
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Увођењем овог заједничког система пореза на додату вредност
на принципу порекла у трговинској размени између земаља чланица
ЕУ, односно на принципу дестинације у размени са земљама нечланицама, стварају се услови за ефикасније сузбијање пореских утаја, јер
је плаћање пореза (ТВА) при испорукама производа из једне у другу
земљу чланицу фактички предуслов за право на повраћај пореза који
оптерећују исту набавку у другој земљи чланици. Унификација
пореских стопа у земљама чланицама ЕУ (са елиминацијом постојећих
разлика у висини пореских стопа), исто тако, доприноси редукцији
пореских утаја, осим трговинске размене са земљама нечланицама.
У новом заједничком систему пореза на додату вредност већ
не постоји разлика између третмана домаће трговине и трговине
између земаља чланица, па, према томе, ни мотивације за креирање
фиктивних трансакција у размени између земаља чланица ЕУ. Па и
трговац, као порески обвезник, по тзв. принципу порекла мора да
плати ВАТ/ТВА/ПДВ у својој земљи, али без права на повраћај пореза
на испоруку производа у другу земљу чланицу. „У новом заједничком
систему пореза на додату вредност ће бити важно где се плаћа и убире
приход од пореза на додату вредност. По садашњем систему са
принципом дестинације, порески обвезник – извозник не плаћа порез
на додату вредност и има право на повраћај обрачунатог, односно
плаћеног пореза на додату вредност који терети набавку производа и
услуга. Порез на додату вредност на испоруку тих производа се плаћа
у земљи одредишта.
Према новом систему са принципом порекла, порески обвезник ће да плаћа порез на додату вредност у земљи у којој је резидент,
односно у којој има стално седиште.
Пошто порез на додату вредност остаје општи порез на потрошњу, монетарне промене ће бити избалансиране кроз компензациони механизам. Расподела наплаћених прихода од пореза на додату
вредност између земаља чланица би требало да буде еквивалентна
квантификација потрошње у сагласности са принципом дестинације.
Будући систем предвиђа да се постигне расподела прихода од пореза
на додату вредност између земаља чланица која би по учешћу
одговарала садашњој. Пореско подручје Заједнице би било тако
уређено да се напусти примена директне припадности прихода од
пореза на додату вредност земљама чланицама. Расподела прихода од
пореза на додату вредност између земаља чланица не би била на бази
пореских пријава пореских обвезника, већ на бази статистичких података о потрошњи према обрачунима друштвеног производа (нацио126

налним билансима). Производи и услуге који нису предмет
опорезивања или који су ослобођени од плаћања пореза на додату
вредност не би били укључени у ово израчунавање.
Претпоставља се да ће исход бити задовољавајући само ако се
узму у обзир и промене акумулиране услед црног тржишта и штета
кроз фалсификате у захтевима за повраћај у вези са фиктивним
трансакцијама.
Према новом заједничком систему пореза на додату вредност,
захтев за повраћај ће се вршити према месту где је плаћен порез на
додату вредност. Мотивација за фалсификовање испорука производа у
другу земљу чланицу ће нестати јер ће бити укинуто право на повраћај
пореза на додату вредност на те испоруке. Плаћање пореза на додату
вредност и коришћење права на порески одбитак, као и одобравање
повраћаја ће бити ексклузивно право сваке земље чланице. Порески
обвезници у једној земљи чланици ће имати право на повраћај пореза
на додату вредност који терети набавку производа из друге земље
чланице, али само уз доказ да је у тој другој земљи чланици претходно
плаћен порез. Уколико се испостави да је повраћај пореза био везан за
пореску утају чланица – земаља, исплатилац повраћаја ће кроз
механизам компензације имати право на надокнаду исплаћеног износа
повраћаја из земље чланице из које је унесен производ. Другим речима,
према новом заједничком систему пореза на додату вредност пореска
утаја се из земље одредишта, према досадашњем систему, сели у
земљу порекла“.
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8. РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ РАСХОДА
Ревизија јавних расхода и прихода у индустријски развијеним
земљама ОЕЦД репрезентује високо рангирану финансијску активност,
која битно утиче на финансијску и буџетску дисциплину и на
стабилност јавног сектора. Ревизија јавних расхода (и прихода) спроводи се, по правилу, преко независних институција у САД (Supreme
Audit Institution – SAI), у Шведској (National Audit Bureau – NAB) и В.
Британији (National Office – NO). То су највише државне институције
јавног ранга са јавним угледом, које контролишу централне владе,
локалне органе и јавна предузећа. Државно рачуноводство (или
буџетско књиговодство) традиционално се заснивало само на
евиденцији расхода, односно на евидентирању утрошка новца у
државним институцијама, али без новчаног мерења ефеката извршених
новчаних улагања из буџета и државних фондова. С тим у вези,
државна ревизија је првенствено проверавала наменско коришћење
средстава у складу са законом и усвојеним буџетом. Модерно поимање
државног рачуноводства, међутим, тежи ка поузданом пружању објективних рачуноводствених извештаја који су потребни руководиоцима у
јавној расправи све до министра финансија у извршавању јавних
функција. И пошто се државна ревизија битно разликује од комерцијалне ревизије, увођење ревизорских стандарда у раду државне
ревизије било је неопходно из разлога што се ревизија није смела
свести само на проверу нормативне усаглашености буџета.
Та новина се управо односила на потврђивање обрачуна јавних
расхода са аспекта остварених ефеката и на ВФМ ревизију (однос
користи и ефеката од утрошеног новца).
У савременом свету, државна ревизија се битно разликује од
тзв. комерцијалне ревизије, која се стриктно везује за законодавну и
професионалну контролу у складу са потребама инвеститора, банака и
зајмодавца. Професионалне организације рачуновођа и ревизора, стога,
избегавале су пријем државних ревизора за своје чланове из разлога
што је форсиран развој приватних независних рачуноводствених и
ревизорских фирми. Једино је В. Британија прибегла оснивању посебне
асоцијације ревизора јавних сектора (CIPFA). Тиме је фактички
128

отворен пут преношењу позитивних искустава у развоју комерцијалне
ревизије на развој државне ревизије. Удружење овлашћених ревизора
највише је, у том контексту, и допринело приближавању комерцијалне
и државне ревизије. АЦЦА, као водећа професионална организација у
обуци кадрова (врхунских ревизора), чак је разрадила специјалан
програм за потребе ревизије јавних расхода чиме су ревизорске
процедуре постале идентичне за обе ревизије (тј. и за комерцијалну и
за државну ревизију). Подручје, предмет и циљеви су остали и даље
међусобно различити:
Подручје
ревизије
Документована
ревизија
Ревизија
нормативне
делатности
ВФМ ревизија

Комерцијална
ревизија
Потврђивање годишњих
рачуноводствених исказа
Провера усаглашености
са законодавном и
професионалном регулативом и
рачуноводственим стандардима

Државна
ревизија
Потврђивање обрачуна
расхода извршених од владе
Нормативна усаглашеност са
законским прописима и
регулативом
Штити ефикасност у јавним
расходима и чува уштеде у
државном буџету

–

ВФМ ревизија није саставни део комерцијалне ревизије, која
се посвећује проблемима унутрашње контроле, као значајном механизму за оцену поузданости рачуноводственог система. Код тзв.
државне ревизије примена ВФМ ревизије је у експанзији, нарочито код
NAO (National Audit Office), као највише ревизорске институције
Парламента, која финансијски контролише активност Владе и која
директно извештава Парламент. У В. Британији то се врши значајним
контролним механизмом који је допринео растућем тренду буџетских
уштеда, стабилизацији фискалног оптерећења и повећању користи за
пореске обвезнике. Но, ревизија јавних расхода и комерцијална
ревизија се међусобно све више преклапају иако су им форме
рачуноводствених исказа различите.
Наиме, ревизорске куће за комерцијалну ревизију често
пружају консалтинг услуге менаџменту фирме у погледу пореских
обавеза, пореских олакшица и пореских ослобођења. Таква савремена
ревизорска пракса подстакла је захтеве за увођење ревизорских
стандарда на пословима ревизије јавних расхода. Ревизиони стандарди
би осигурали квалитет интерне контроле и кредибилитета ревизије
према корисницима ревизорских извештаја. То је пак нагнало
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професионалне организације, рачуноводства и ревизоре да приступе
доношењу интернационалних ревизорских стандарда. Водеће
ревизорске организације основале су Координациони комитет за
усаглашавање примене међународних ревизорских стандарда, што је
било условљено потребом међународне хармонизације ревизорских
стандарда и за државну ревизију. Међународни комитет за ревизиону
праксу на основу истраживања групе експерата УН предложио је оснивање Међународне организације за координацију државне ревизије
(INTOSAI), као независну асоцијацију највиших националних институција државне ревизије (SAI), како би се ефикасније координирала
активност ревизије јавних расхода. Новооснована организација је
током 1992. год. припремала нацрт ревизионих стандарда за државну
ревизију. Октобра 1992. год. на конгресу INTOSAI усвојени су међународни ревизиони стандарди, који данас служе као оквир за доношење локалних ревизорских стандарда ревизије у процесу контроле
јавних расхода. Јавни сектор је тиме постао актуелно подручје за
примену међународних стандарда за ревизију јавних расхода државе.
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9. ПОРЕСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА У
ЗЕМЉАМА ОЕЦД 12
У готово свим земљама ОЕЦД, пореска ревизија је изузетно
развијена, будући да је оцена реалности финансијских извештаја важна
компонента пореске етике и пореског морала. Пореска ревизија
преиспитује чак и извршену пореску контролу, која проверава
поштовање законски утврђених пореских правила игре.
У Аустралији, ревизиона испитивања спроводе се на локалном
или регионалном нивоу пореске администрације. Централна ревизиона
група има за задатак да управља развојем обуке ревизора, да
координира националне системе ревизија, да прикупља међународне
пореске податке, да побољшава односе са пореским обвезницама и да
елаборира програме заштите од пореске евазије. Локалне и регионалне
ревизије имају за задатак да изврше примарну, пословну и сложену
пореску ревизију. У оквиру примарне ревизије проверава се доходак
грађана и извор одбитака. Тако прикупљени екстерни подаци
упоређују се са пореском пријавом у којој стоје информације о камати,
ренти, дивиденди, плати, надокнади. Пословна ревизија се, пак, односи
на пословне субјекте, који самостално обављају пословне и професионалне активности, на средње и велике компаније, и на трустове и
партнерства, а користи се методама укрштања компјутерских информација из многобројних извора података, компарирања пореских
обвезника истих активних или сличних трансакција, бирања података
из пореске пријаве и „вештог“ прикупљања информација о успешно
прикривеној пореској евазији. Коначно, сложена ревизија обухвата
велике компаније са интернационалним филијалама и сложена тела са
огранцима и кћеркама чији се подаци контролишу на бази добијених
информација од уговорних партнера, екстерних агенција и државног
центра за прикупљање података. Све три пореске ревизије обављају се
12

ОЕЦД - Основана Конвенцијом о Организацији за економску сарадњу и развој, која је
ступила на снагу 30.09.1961. године. Циљеви организације: унапређење високе стопе економског раста, запошљавање и финансијска стабилност земаља чланица; доприношење експанзији
светске привреде на недискриминаторској основи; координирање помоћи за развој. Седиште
ОЕЦД је у Паризу.
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у периоду од 1 до 6 година од дана поднете пореске пријаве или од
дана плаћања пореза. У просеку, узима се период од 2 године
пословања. Законско лимитирано време једино не важи код откривене
пореске евазије. Иначе, сваке године се подвргава 5–8% пореских
обвезника пореској ревизији.
У САД, пореску ревизију спроводе само локални порески
органи. У плану истраживања националне пореске службе се сваке
године утврђују критеријуми за избор пореских обвезника за пореску
ревизију. У начелу, постоје две пореске ревизије, које подразумевају
ревизију пореских пријава у вези са пословним активностима пореског
обвезника и ревизију пореских пријава које нису у вези са пословним
активностима пореског обвезника. Пореска ревизија се обавља искључиво у седишту пореског обвезника са компликованом процедуром
провере дохотка и одбитака у току обухваћеног период од 3 године од
момента подношења пореске пријаве. Специјално обучена група за
међународна пореска питања обавља пореску ревизију у америчким
мултинационалним компанијама са интернационалним пословним
везама једног годишње сваке фискалне године. Групе америчких корпорација обично подлежу пореској ревизији као једна пореска јединица. Код пореза на доходак грађана и пореза (доприноса) социјалног
осигурања запослених врши се само тзв. заједничка ревизија. Специјалисти за одређене групе или врсте пореза врше тзв. појединачно
испитивање. Пореској ревизији, у просеку, сваке године подлеже око
1,8–2,0% пореских пријава. На бази билатералних уговора врши се тзв.
симултана ревизија која проверава тачност података порески обвезника
који послују са различитим пореским јурисдикцијама и спроводи нове
технике за рано откривање пореске евазије.
У Јапану, регионални и локални органи пореске администрације јесу одговорни и надлежни за све послове пореске ревизије.
Локална пореска администрација, по истеку обрачунског периода,
обавезно проверава све поднете пореске пријаве ради утврђивања
поузданости наведених података пореских обвезника у пореским пријавама и тачности пореских исказа. Провера података има за задатак да
утврди чињенично стање у смислу да ли је одређени порески обвезник
изоставио (прикрио) одређени део дохотка за опорезивање. Сви
порески обвезници, који су „закинули“ на пореској основици постају
аутоматски предмет пореске ревизије, која подразумева детаљно
дубинско испитивање књиговодствене евиденције. На регионалном
нивоу пореске администрације обавља се ревизија пореза на добит
корпорација, пореза на доходак странаца и пореза на доходак физичких
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лица, које посебно номинује регионални комисионар. Пореска ревизија
обично обухвата пословни период од три године, а у случају утаје
пореза чак и до седам година. Пореска ревизија проверава тачност
података у пореској пријави, поузданост самоутврђеног пореског износа и веродостојност књиговодствене евиденције пореског обвезника.
Откривена евазија пореза аутоматски повлачи пореску ревизију и
корпорацију и банака, које су обављале пословне трансакције са
„утајивачем пореза“. У просеку, у Јапану, сваке године готово 9%
пореских пријава улази у процедуру пореске ревизије. Коначно, у
Јапану обавља се и заједничка ревизија (путем размене података) и
симултана ревизија (путем споразума са другим државама, а у првом
реду са САД).
У Данској локални органи пореске администрације обављају
послове пореске ревизије у складу са својим надлежностима, с тим што
је централна администрација за царине и порезе надлежна у надзору
поступка утврђивања величине пореске обавезе пореских обвезника.
Централна администрација директно учествује (једино) у процеској
ревизији компанија уз целокупни надзор укупне процедуре ревизорских активности. Регионална одељења централне администрације
једино учествују у пореској ревизији компанија са међународним
пословним односима. Пореском ревизијом је обично обухваћен период
од 3 године. У поступку ревизије сваки обвезник је дужан да пореском
органу достави финансијске извештаје о пословању за текућу и претходну годину. Дубинска ревизија се обично врши у пословним просторијама пореског обвезника. Заједничка пореска ревизија се, пак, врши
за директне порезе, порез на додату вредност и акције. Симултана
ревизија се врши, по правилу, са другим земљама, а у првоме реду са
нордијским земљама.
У Немачкој, у начелу, послове пореске ревизије обављају
локални органи пореске администрације, с тим што федерално пореско
одељење учествује у пореској ревизији мултинационалних компанија и
што један од директората савезне службе за финансије учествује као
координатор у пореској ревизији.
Ревизију малих и средњих фирми врше локални порески
органи, док ревизију великих фирми врше специјалне пореске службе.
Врста и техника ревизије, дакле, зависи од величине пореског обвезника. Пореском ревизијом се обухвата пословни период од 3 до 5
година. Мале фирме готово сваке године подлежу пореској ревизији.
Велике компаније дођу под удар пореске ревизије, у пореску, сваке
четврте године, док средње фирме сваке осме године бивају под133

вргаване пореској ревизији. Од укупног броја поднетих пореских
пријава, које подлежу пореској ревизији, јесте: 93% од укупног броја
пријава малих фирми, 62% од укупног броја пријава средњих фирми и
28% од укупног броја пореских пријава великих фирми. Коначно,
заједничка ревизија обухвата порез на доходак грађана, порез на
доходак корпорација, порез на капитал и порез на промет. Укрштањем
и разменом података о различитим врстама пореза обавља се тзв. Истовремена ревизија. Формално, симултана ревизија не постоји у Немачкој.
Коначно, у Шпанији, генерални директор за пореску ревизију
и финансијска истраживања руководи пореском ревизијом, посредством својих служби, које врше различите облике ревизије (Национална служба за пореску ревизију, служба за специјалну ревизију, служба
за координацију и служба за међународно опорезивање). Националним
планом ревизије обавља се свака пореска ревизија, која обухвата
период од пет година. По правилу, пореска администрација врши две
врсте ревизија:
1) делимичну и
2) генералну.
Делимична пореска ревизија усредсређује се на проверу
утврђене пореске обавезе и на испитивању књиговодствене евиденције.
Генерална пореска ревизија усредсређује се, пак, на све облике
пореских обавеза сваког пореског обвезника по било ком основу пословних трансакција. У просеку, од укупног броја пореских пријава
око 6% подлеже генералној ревизији, док 11% подлеже делимичној
пореској ревизији. Најзад, симултана ревизија се обавља између земаља чланица ЕЗ, а заједничка између свих пореских органа за све врсте
пореза у земљи.

134

10. ЕВРОПСКА УНИЈА И ПОРЕСКА
ХАРМОНИЗАЦИЈА ПОРЕСКЕ САРАДЊЕ
Порески систем и пореска политика представљају једно од
значајних обележја националне суверености једне земље и саставни
део укупне економске политике коју она води. Опорезивање је
инструменат економске регулације, који може да буде коришћен за
утицај на потрошњу, подстицање штедње, обликовање начина на који
ће се организовати компаније, стимулисање инвестиционе активности
и др. Значај који се придаје опорезивању је утолико већи, пошто оно
утиче и на друге сегменте економске политике, као што су: запосленост (нпр. од земаља – чланица се тражи да своје пореске системе
уреде тако да они могу да повећају ниво запослености), животна
средина (нпр. увођење еколошких пореза и накнади, пореза на угљендиоксид, пореза на моторна возила, посебних пореских подстицаја и
др.), здравство (нпр. порез на додату вредност и акцизе учествују у
малопродајној цени дуванских производа и алкохолних пића, што би
требало да има утицај на заштиту здравља људи), међународна
конкурентност (нпр. начин на који су порези структурирани може да
утиче на конкурентну позицију економија европских земаља) и др.
Активности и мере које предузме једна земља могу да имају утицаја не
само у њој, већ и у суседним и другим земљама. На јединственом,
унутрашњем тржишту Европске уније, земље – чланице треба да се
крећу у приближно истим правцима у погледу пореских политика које
воде. Европска унија, у том смислу, има само помоћну улогу, и њен
циљ није да „стандардизује“ националне системе пореза, већ да
осигура да они буду компатибилни не само једни са другима, већ и са
циљевима постављеним у Уговору о оснивању Европске заједнице.
Један од циљева формулисаних у Уговору о оснивању ЕУ
представља успостављање јединственог тржишта, које је праћено
постепеним усклађивањем економских политика земаља – чланица.
Јединствено тржиште подразумева слободно кретање добара, услуга,
људи и капитала у условима конкуренције. С обзиром на то да разлике
у пореским системима земаља – чланица ЕУ, као и у националним
пореским политикама које оне воде, изазивају дискриминацију у по135

гледу инвестиција између земаља – чланица, одређена пореска хармонизација постала је неопходан услов функционисања јединственог
тржишта Уније. У њеном одсуству, тржиште би се фрагментизовало
дуж националних граница.
Пореска хармонизација није, међутим, увек „хармоничан“
процес, пошто искуства показују да је није лако спровести у пракси.
Она представља врло сложен и комплексан процес. Једна од тешкоћа је
и у томе што често није до краја потпуно јасно шта се подразумева под
овим термином. Због тога је пре свега потребно указати на различита
могућа значења појма пореска хармонизација. Једно од значења је
Досеров (Dosser) став да пореска хармонизација подразумева „пореску
сарадњу између земаља у оквиру процеса интеграције у царинску унију
или економску унију“. Оваква дефиниција би, међутим, више
одговарала неким ранијим временима, пошто не узима у обзир развој
који се догодио последњих година. Други аутор, Прест (Prest) је
мишљења да „координација, односно сарадња суштински означава онај
најнижи степен хармонизације, јер би она могла да се схвати само као
одговарајући консултациони процес, у погледу организовања пореских
система на сличан начин“. Раундс (Rounds) сматра да се хармонизација
односи на „све ситуације у којима се разлике у опорезивању између
земаља смањују, и то, ии путем сарадње између земаља, или
посредством националне политике коју води централна власт у
држави“. У исто време, он признаје да „потпуно униформисан порески
систем не може да буде оптималан, нити практичан“. Пеги Масгрејв
(Peggy Musgrave) је мишљења да фискална хармонизација може да
буде схваћена као „поступак прилагођавања националних пореских
система, како би се они усагласили са сетом заједничких економских
циљева“. У финансијској литератури се може срести и одређење овог
појма, у смислу „поступка уклањања пореских баријера и разлика између пореских система различитих земаља“. Али, из наведене дефиниције није довољно јасно да ли такав поступак треба да се настави све
док се све такве баријере и разлике не уклоне, или, евентуално, може
да се оконча и пре тога. Потпуна хармонизација би могла да
претпостави да свака земља има потпуно идентичан порески систем
(тј. потпуно исте порезе, уведене на исту пореску основицу и по истој
пореској стопи). Међутим, хармонизација би могла да се схвати и као
поступак који укључује мању стандардизацију, односно пореске
системе који функционишу „у хармонији“, у смислу сачињавања
конзистентне и правилно уређене целине, а да, при томе, ниједан део
пореског система не мора да буде идентичан. Примера ради, нормално
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је да унутар једне земље локалне пореске власти могу да уводе
поједине порезе по различитим стопама, или, пак, да на локалним
нивоима у различитим земљама не постоје исти порески облици. Због
тога би било нереалистично очекивати „пуну хармонизацију“ у
наведеном значењу речи.
Пореска хармонизација има дугу историју у ЕУ, која датира
још од 1969. године, када је уведена такса од 1% на индиректно
повећање капитала компаније. Временом, наилазећи на отпоре код
земаља – чланица, Европска комисија је одлучила да преоријентише
своју пореску политику од првобитно амбициозно земљишног
програма хармонизације ка постепеним мерама у њеном спровођењу.
Пореска политика коју води Европска комисија може да се сагледа
кроз три основне, шире категорије: (1) циљеви ЕУ, (2) посебни порески
циљеви и (3) инструменти за постизање постављених циљева.
Када је реч о циљевима ЕУ, Европска комисија је
идентификовала три „узајамна подстичућа изазова“, који представљају
полазну основу за хармонизацију пореских система и пореских
политика у ЕУ, и то: (а) стабилизовање пореских прихода земаља –
чланица; (б) функционисање унутрашњег тржишта и остварење четири
основне слободе; и (ц) унапређење запослености. Посебни порески
циљеви се везују за поједине области опорезивања, односно фокусирају се на практичне проблеме са којима се суочавају појединци и
предузећа која послују на унутрашњем тржишту. Најзад, да би могла
да оствари наведене циљеве, Комисија је усвојила „прагматски приступ“, тј. морала је да обезбеди одговарајуће инструменте за њихово
остварење. У том контексту, поред правних аката, са обавезујућим
карактером или без њега (уредбе, директиве, одлуке, препоруке и мишљења), посебан значај има пракса Европског суда правде, која показује
у којем правцу треба развијати стратегију пореске хармонизације у
Унији. Треба, међутим, при томе имати у виду ограничавајући фактор,
тј. да одлуке Европског суда могу да се имплементирају на различите
начине од стране појединих земаља – чланица, што за последицу може
да има диференцирану пореску политику као одговор на исту одлуку, а
то може да угрози основне циљеве хармонизације.
Уколико земље – чланице пропусте да елиминишу фискалне
препреке, које спречавају европске компаније да се слободно шире и
обављају пословне активности широм територије ЕУ, компаније у
земљама – чланицама ЕУ неће бити у позицији да успешно конкуришу
америчким, јапанским и другим ваневропским компанијама. Америчке
компаније, на пример, суочене су са јединственим пореским системом,
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које функционише на унутрашњем тржишту САД и самим тим имају
значајну предност када доносе одлуке о свом глобалном деловању, у
односу на европске компаније које су, пре свега, суочене са препрекама оличеним у постојању 15, односно 25, а у наредним годинама и
више, различитих система пореза на добит на унутрашњем тржишту
Уније, пре него што уопште одлуче да предузму инвестицију на
светском тржишту. Штавише, могу се тек очекивати све већи изазови у
годинама које долазе, због планираног проширења ЕУ.
Веома је важно испитати различите фискалне димензије хармонизације. Оне укључују: уведене порезе, начин на који су одређене
пореске основице и пореске стопе, као и начине на које се врши
администрирање порезима. С једне стране, могуће је, као што је напред
поменуто, потпуно уједначавање пореза и њихових битних елемената у
пореским системима свих (односно одабраног круга) земаља. То би,
другим речима, значило да свака од земаља која је укључена у такав
поступак хармонизације има исти порески систем.
С друге стране, могуће је да нема никакве хармонизације у
наведеном смислу, већ да постоје различити порези у различитим
земљама, другачији методи администрирања, а да је сарадња између
пореских органа из различитих земаља поводом различитих питања
(нпр. борба против пореске евазије и др.) минимална. Битно је једино
да порески системи различитих земаља међусобно „не искључују“
једни друге.
Између ова два крајња гледишта, могуће је и неко средње,
компромисно решење, према којем постоје одређени порези који се
уводе на исти начин у свим земљама у ЕУ, али земље – чланице имају
слободу да, по свом избору, уведу и неке друге порезе. Другим речима,
то значи да би неки порези били хармонизовани, а други не. Примера
ради, у неким европским земљама постоје порези на нето имовину, а у
другим не. О обухватној форми хармонизације могло би се говорити у
вези са истим порезима, које имају све земље – чланице ЕУ. То је, на
пример, случај са порезом на додату вредност, порезом на добит који
плаћају компаније и порезом на доходак физичких лица, које у својим
пореским структурама имају све земље – чланице. Међутим, постоје
значајне разлике у погледу начина на који су ови порески облици
уређени у различитим земљама, што указује да, ипак, није могуће
говорити о потпуној хармонизацији.13

13

Илић-Попов Г.:Пореско право Европске уније, „Службени гласник“, Београд 2004“ стр. 15–19
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ЧЕТВРТИ ДЕО
ПОРЕСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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1. УСТАВНА ОДРЕЂЕЊА
1.1. Општа разматрања
Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, бр.
83/2006) садржи одредбе о порезима и буџету: Порези и други приходи.
Средства из којих се финансирају надлежности Републике
Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују се из пореза и других прихода утврђених законом.
Обавеза плаћања пореза и других дажбина је општа и заснива
се на економској моћи обвезника. (Члан 91.)
Република Србија, аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани сви приходи
и расходи којима се финансирају њихове надлежности.
Законом се утврђују рокови у којима буџет мора бити усвојен
и начин привременог финансирања.
Извршавање свих буџета контролише Државна ревизорска
институција.
Народна скупштина разматра предлог завршног рачуна
буџета по прибављеном мишљењу Државне ревизорске институције.
(Члан 92.)
Порески систем једне земље чини укупност свих облика
пореза, а Пореска управа Србије је једина надлежна за контролу и
наплату истог односно јавних прихода. У савременим привредним
системима јавни приходи имају значајну фискалну, економску и
социјалну улогу, и јављају се у веома различитим облицима као што
су: порези, доприноси, таксе, накнаде и сл. Јавни приходи служе за
подмиривање трошкова који имају општи карактер. Структура јавних
прихода, с обзиром на учешће појединих категорија прихода у укупним јавним приходима, знатно се разликује од земље до земље. На ту
структуру утиче знатан број фактора, у првом реду економско-социјалног карактера.
Порез као део јавних прихода представља најзначајнији инструмент прикупљања прихода у државној економији и доживљавају
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развој тек у капитализму. Порез представља најзначајнији облик
јавних прихода у савременим државама. Он представља инструмент
јавних прихода којим држава, укључујући политичко-територијалне
заједнице, од субјеката под својом пореском влашћу принудно узима
новчана средства, без непосредне против услуге, у сврху покривања
својих финансијских потреба и постизања других, првенствено
економских и социјалних циљева.14
Опште карактеристике пореза су да у основи лежи принуда,
да представља давање без директне накнаде. То је такав приход код
којег није унапред утврђена сврха у коју ће се употребити и наплаћује се искључиво у новцу (само изузетно у натури).
Без обзира што се ради о систему и што би однос између
елемената пореског система требало да буде складан, у пракси управо
није тако; опорезивање се разликује од једне до друге државе због
примене различитих пореских инструмената. Порески прописи се
разликују како у погледу циљева тако и у начину захватања њихове
економске снаге обвезника.
Најважније економско питање у једном систему је, у суштини, како утврдити економску снагу обвезника.
Порески систем савремених држава међусобно се разликује
не само у односу на саставне елементе, него и у погледу учешћа
појединих пореских облика у структури јавних прихода фискалног
карактера. Наведене разлике настају због различитих фактора, од
којих су најважнији следећи:
а) Развијеност привреде – У развијеним земљама веће учешће
у структури јавних прихода има порез на приход и порез на имовину, с
обзиром на висок прихода по глави становника. Учешће ових пореских
облика у мање развијеним земљама знатно је ниже. У овим земљама
знатно учешће имају порези који погађају потрошњу, односно порез на
промет и акцизе (а касније порез на додату вредност и акцизе).
б) Друштвено-економско уређење (са аспекта развијености
тржишне привреде). – У земљама са развијеним тржишним привредама
пореска политика се води на начин да се обезбеди оптималност у остваривању алокативних и редистрибутивних циљева. Порески подстицаји су релативно распрострањени и основ за њихово прописивање су
чврсто постављени критеријуми који су углавном економске, еколошке
или социјално-политичке природе. У неразвијеним тржишним
14

Поповић, Д.: Наука о порезима и пореска права, Београд, 1987. (по књизи Кулић, М.: Финансијски менаџмент, Београд, 1987.)
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привредама порези и други јавни приходи користе се као трансфер
средстава из државних предузећа у буџет. Код опорезивања промета
прописан је велики број различитих пореских стопа, као и бројна
пореска ослобађања. Удео пореза који се прикупи од становништва
углавном је безначајан.
ц) Флексибилност појединих пореза – Уз претпоставку да се
пореске стопе и пореске олакшице не мењају, на промене у структури
пореских система утичу промене у привредним кретањима, на пример
у условима инфлације која се у већој или мањој мери јавља у већини
земаља.
д) Структура радне снаге – Најефикаснији механизам за
наплату пореза на доходак физичких лица је наплата овог пореза у
моменту исплате, односно по одбитку. Међутим, то није могуће када
велики број лица обавља самостално своју делатност и у том случају
порез плаћа на основу решења надлежног пореског органа. У земљама
где је већи део лица који самостално обављају своју самосталну
делатност, удео пореза на доходак физичких лица је релативно мањи.
е) Степен отворености економије – У земљама које настоје да
остваре што веће учешће спољно трговинског сектора у друштвеном
производу води се рачуна о пореском систему (нарочито када су у
питању посредни порези), и то у смислу увођења пореских облика који
ће поспешивати извоз. Репрезентативни порески облик је порез на
додату вредност.
1.2. Циљеви пореске политике
Свака држава креира и спроводи макрофинансијску политику
чије су две главне полуге – пореска (фискална) политика и монетарна
кредитна политика. Пореска политика представља значајну сферу
дејства и компоненту економске политике која доприноси остварењу
постављених циљева.
Пореска политика је део економске и социјалне политике. Она
обухвата усклађено деловање државних институција кроз убирање
јавних прихода и расподелу, размену потрошњу и производњу у
одређеном националном простору и времену у складу са друштвено
прихватљивим циљевима и задацима. Субјект пореске политике је
држава, односно њени органи од централних до локалних. Субјект
пореске политике располаже правом увођења пореза и других јавних
прихода и одређивања њихових параметара. Колико ће бити нивоа
субјеката с пореским суверенитетом у једној држави зависи од
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друштвено-политичког уређења. У нашој земљи субјекти пореске политике се јављају од нивоа републике до нивоа општине. Мере пореске
политике ослањају се на порески систем под којим се подразумевају
све врсте пореза, такса, доприноса и других давања која чине јавне
приходе, с једне, и сви облике јавних расхода и прописа који их уређују, с друге стране. Субјекти пореске политике користе пореске
облике, као и њихове елементе из пореског система. Према томе,
порески систем пружа ширину, али и ограничења пореској политици.
Мере пореске политике примењују се паралелно са другим
мерама, посебно са мерама монетарно кредитне политике, с којима
сачињавају специфичан комплекс мера економске политике земље.
Комбиновањем инструмената из једне и друге сфере постижу се далеко
прихватљивији ефекти.
Мада су мере економске и монетарне политике међусобно
комплементарне по свом карактеру и дејству, њихово међусобно
усклађивање није ни лако ни једноставно.
Широк спектар утицаја инструмената пореске политике доприноси да се њиховом применом реализују три битне функције, односно
циљеви: стабилизациони, алокативни и редистрибутивни.
Стабилизациона функција (циљ) пореске политике огледа се у
њеном дејству на постизање и очување пуне запослености, односно на
смањење незапослености, затим стабилног нивоа цена и уравнотеженог
платног биланса земље. Ако је привреда у стању дефлаторне неравнотеже, тада је улога стабилизационе пореске политике да подстиче
тражњу привреди. То ће пореска политика остварити кроз бројна смањења у пореској прерасподели личне, а нарочито инвестиционе
тражње и потрошње. Ако је на делу инфлаторна неравнотежа; што значи да су ликвидирана новчана средства већа од реалне понуде добара и
услуга, стабилизациона пореска политика састојаће се у напорима да се
преко одговарајућих пореза и њихових параметара захватити један део
вишка тражње. Да би пореска политика остварила своју пуну
функцију, најпре треба да се утврди карактер инфлације и да се у
складу са тим планирају одређене мере.
Алокативна функција (циљ) фискалне политике огледа се у
алокацији и коришћењу производних фактора. Стимулисање инвестиционе активности држава може постићи смањењем пореске стопе на
добит предузећа одређених грана, остављајући тако већи део за
улагање у проширену репродукцију. У циљу стимулисања привредног
развоја, мерама пореске политике треба подстицати акумулацију као
примарну економску категорију, затим подстицати инвестиције по
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привредним гранама, областима и регионима. За остварење ових
циљева и задатака пореске политике уводе се разна пореска ослобађања и пореске олакшице, при чему те мере треба координирати са
осталим мерама економске политике.
Редиструбитивна функција (циљ) пореске политике често се
истиче као њена изворна функција зато што је садржана у карактеру
њених инструмената. Ова функција се остварује дејством инструмената пореске политике којим се постиже корекција односа из примарне
расподеле. Уз редистрибутивну функцију остварује се и социјална
функција која у савременим привредама има значајно место. Овом
функцијом врши се прерасподела националног дохотка између различитих друштвених слојева. Ако је пореска политика заснована на
социјалним принципима, онда ће се њене акције усмеравати у два
правца: да се оштрим прогресивним пореским мерама и стопама
захвати доходак имућних грађана, и да се пореским олакшицама
помогне сиромашним друштвеним слојевима.
Реализација стабилизационе алокативне и редистрибутивне
функције пореске политике указује да је поље њеног дејства широко, и
ча се простире од сфере општих потреба, преко расподеле дохотка и
имовине до ефекта стабилизације и структурних прилагођавања
привредног сектора. Наведени циљеви пореске политике реализују се
применом фискалних инструмената, при чему се јавља проблем односа
циљева и инструмената економске политике. У пракси се може десити
да инструменти пореске политике који су усмерени на реализацију
алокативног циља истовремено имају и редистрибутивна дејства, или
обрнуто. Да би се успоставила координација дејства инструмената и
реализовали циљеви који су приоритети, економска политика, односно
пореска политика, треба да реши проблеме унутрашњег застоја путем
благовременог уочавања поремећаја, затим доношења одлука (одређивање инструмената) и њиховом применом.
1.3. Класификација пореза
У теорији постоје две идеје о структури пореског система, и
то: порески монизам и порески плурализам.
Присталице пореског монизма су сматрале да треба да постоји
само један порез. Тако су физиократе у Француској (у другој половини
XVIII века) заступале идеју о завођењу само једног пореза на чист
приход од земљишне ренте, пошто су сматрали да вишак вредност на
стаје само у пољопривреди. Сличан став садржан је у монистичкој тези
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која почива на увођењу једног пореза са снажно израженом прогресијом којом би се опорезивао укупан доходак, као замена за
неправичне порезе на потрошњу.
Ове идеје нису биле прихваћене, јер би прихватање монизма
значило да стопа тог једног пореза мора бити врло висока, што би
изазвало отпор према његовом плаћању.
Порески плурализам представља такав порески систем који се
састоји из више пореских облика и нашао је примену у свим пореским
системима. У условима пореског плурализма класификација бројних
пореских облика врши се на различите начине.
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2. НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
2.1. Надлежност Пореске управе
Пореска управа:
1) врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и
води јединствен регистар пореских обвезника;
2) врши утврђивање пореза у складу са законом;
3) врши пореску контролу у складу са законом;
4) врши редовну и принудну наплату пореза и споредних
пореских давања;
5) открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у
вези са тим предузима законом прописане мере;
6) покреће и води првостепени порескопрекршајни поступак и
изриче казне и заштитне мере за пореске прекршаје;
6а) води другостепени порескопрекршајми поступак;
7) одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском поступку од стране организационих јединица Пореске управе;
7а) одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у
пореском поступку од стране надлежних органа јединица локалне
самоуправе;
8) стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;
9) развија и одржава јединствени порески информациони систем;
10) води пореско књиговодство;
11) планира и спроводи обуку запослених;
11а) врши надзор над применом закона и других прописа од
стране њених организационих јединица;
12) пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени
пореских прописа, у складу са кодексом понашања запослених у Пореској управи;
13) обезбеђује јавност у раду;
14) обавља друге послове у складу са законом.
За обављање послова из надлежности Пореске управе образују
се организационе јединице. Начин образовања, број, структура, мрежа
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и делокруг организационих јединица уређују се актом министра, на
предлог директора Пореске управе. Одређени послови Пореске управе
могу се вршити изван седишта организационе јединице, о чему одлучује директор Пореске управе.
2.2. Порески информациони систем
Пореска управа води пореско књиговодство. Пореско књиговодство води се на начин уређен актом који доноси министар. Исправа издата
на основу података из пореског књиговодства сматра се јавном исправом.
Информациони систем Пореске управе је јединствен. Програм
развоја информационог система Пореске управе доноси министар, на
предлог директора Пореске управе.
Програм садржи нарочито: стварање техничких претпоставки
за развијање јединственог информационог система Пореске управе;
развојне правце, динамику изградње и опремања; потребна средства и
начин њиховог обезбеђивања.
У оквиру свог информационог система, Пореска управа уређује и
обезбеђује стандарде, дефиниције, класификације и номенклатуре,
кодирање података, технику обраде, пренос и исказивање података.
2.3. Средства за рад
Средства за рад Пореске управе обезбеђују се у буџету Републике.
За стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених, пројектовање и изградњу информационог система, набавку
опреме за рад, изградњу и куповину пословног простора и стимулативно награђивање запослених, као и за финансирање свих осталих
апропријација утврђених буџетом Републике за текућу годину,
Пореској управи припада: 5% од наплаћених споредних пореских
давања, осим трошкова поступка принудне наплате пореза и трошкова
порескопрекршајног поступка; 10% од наплаћених опорезованих
непријављених прихода; посебна једнократна такса на принудну
наплату пореза; целокупни износ трошкова поступка принудне наплате
пореза и споредних пореских давања и трошкова порескопрекршајног
поступка за рефундацију ових трошкова који у пореском поступку
претходно падају на терет средстава Пореске управе.
Распоред ових средстава врши се финансијским планом Пореске управе.
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3. ПОРЕСКИ ПОСТУПАК
3.1. Начела пореског поступка
Начело законитости – Пореска управа је дужна да остварује
сва права и обавезе из порескоправног односа у складу са законом. У
случајевима када је Пореска управа овлашћена да делује на основу
дискреционих овлашћења, дужна је да делује у складу са сврхом тих
овлашћења и у оквиру закона, тако да утврђује све чињенице које су
битне за доношење законите и правилне одлуке, посвећујући једнаку
пажњу чињеницама које иду у прилог и на штету пореском обвезнику.
Начело временског важења пореских прописа – Пореска
обавеза утврђује се на основу прописа који су били на снази у време
њеног настанка, осим ако је, у складу с уставом и законом, за поједине
одредбе закона предвиђено да имају повратно дејство. Радње у
пореском поступку регулисане су прописима који су на снази у време
када се предузимају.
Начело омогућавања увида у чињенице – Пре доношења акта
којим се утврђују обавезе и права пореског обвезника, Пореска управа
је дужна да, на његов захтев, омогући пореском обвезнику увид у
правну и чињеничну основу за доношење акта.
Начело чувања службене тајне у пореском поступку – Службеном тајном у пореском поступку сматрају се и чувају као службена
тајна: сваки документ, информација, податак или друга чињеница о
пореском обвезнику до којих су службена лица и сва друга лица која
учествују у пореском поступку дошла у пореском, порескопрекршајном или судском поступку; подаци о техничким проналасцима или
патентима, као и сви други подаци о технолошким поступцима које
примењује порески обвезник, до којих су службена лица и сва друга
лица која учествују у пореском поступку дошла у пореском, порескопрекршајном или судском поступку.
Повреда службене тајне угрожава интерес пореских обвезника
и јавни интерес Републике, који претежу над интересом за приступ
информацијама од јавног значаја које представљају службену тајну, а
због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице.
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Начело поступања у доброј вери – Стране у пореском поступку дужне су да поступају у доброј вери. Учесталост и трајање
пореске контроле ограничавају се на нужну меру.
Начело фактицитета – Пореске чињенице утврђују се према
њиховој економској супштини. Ако се симулованим правним послом
прикрива неки други правни посао, за утврђивање пореске обавезе
основу чини дисимуловани правни посао.
Када су на прописима супротан начин остварени приходи,
односно стечена имовина, Пореска управа ће утврдити пореску обавезу
у складу са законом којим се уређује одговарајућа врста пореза.
3.2. Странке у пореском поступку
Садржина порескоправног односа – Порескоправни однос је
однос јавног права који обухвата права и обавезе у пореском поступку
Пореске управе с једне и физичког, односно правног лица, с друге
стране, којим се уређује: обавеза плаћања пореза, обавеза обезбеђења
пореске обавезе и обавезе плаћања споредних пореских давања од
стране физичког, односно правног лица и право Пореске управе да
захтева испуњење ових обавеза; обавеза физичког, односно правног
лица да, у складу са законом, утврди порез, односно по одбитку, наплати порез у име пореског обвезника, води прописано књиговодство,
подноси пореске пријаве, доставља Пореској управи тражену документацију и податке, не обавља плаћања на начин друкчији од прописаног,
дозволи преглед свог пословања службеном лицу Пореске управе и
друге законом утврђене обавезе чињења, нечињења или трпљења, у
циљу благовременог и правилног плаћања пореза, као и право Пореске
управе да захтева испуњење ових обавеза.
У порескоправном односу физичко, односно правно лице има
право: на повраћај више или погрешно наплаћеног пореза, односно
споредних пореских давања; на пореску рефакцију; да користи порески
кредит у односу на пореску обавезу, односно обавезу по основу
споредних пореских давања. Ако се неко лице определи за повраћај више или погрешно наплаћеног пореза, односно споредних пореских
давања, као и за рефакцију пореза, Пореска управа има обавезу да по
захтеву донесе решење без одлагања.
Порески кредит је износ за који се умањује пореска обавеза.
Порески обвезници и други порески дужници – Порески
обвезник односно порески дужник је физичко или правно лице који је
обавезан да плати порез, односно споредно пореско давање.
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Други порески дужници су: порески јемац који одговара за
плаћање обвезниковог пореског дуга, за случај да порески обвезник тај
дуг не плати о доспелости; исплатилац прихода пореском обвезнику
(порески платац) који је дужан да обрачуна и по одбитку плати
прописани порез на тај приход, у име и за рачун пореског обвезника,
на одговарајући уплатни рачун: порески посредник који је дужан да са
рачуна пореског дужника (пореског обвезника или пореског плаца) на
основу њиховог налога за пренос средстава обустави и по одбитку
уплати утврђени порез, у своје име, а за рачун пореског обвезника,
односно пореског плаца, на одговарајући уплатни рачун.
3.3. Пореска обавеза
Појам и настанак пореске обавезе – Обавеза плаћања пореза
(пореска обавеза) представља дужност пореског обвезника да плати
утврђени порез, под условима прописаним законом. Порески обвезник
одговара за испуњење пореске обавезе од момента када су настале
чињенице за које је пореским законом прописано да стварају пореску
обавезу.
Испуњење пореске обавезе – Испуњење пореске обавезе
састоји се у плаћању, о доспелости, дугованог износа пореза. Пореску
обавезу испуњава непосредно порески обвезник, осим у случају када је
законом прописано да је друго лице одговорно за испуњење пореске
обавезе пореског обвезника.
Испуњење пореске обавезе у случају ликвидације или стечаја –
Пореску обавезу правног лица у ликвидацији испуњава ликвидациони
управник из новчаних средстава правног лица, укључујући приходе од
продаје имовине. Пореску обавезу пословне јединице правног лица у
ликвидацији непосредно испуњава правно лице чији је део та јединица,
а ако је у ликвидацији и правно лице, пореску обавезу испуњава
ликвидациони управник.
Ако правно лице у ликвидацији нема довољно новчаних средстава да испуни пореску обавезу у целости, укључујући и приходе од
продаје имовине, преостали порески дуг платиће оснивачи, односно
чланови правног лица, ако су, у складу са законом, статутом или оснивачким актом правног лица солидарно одговорни за обавезе правног
лица.
Испуњење пореске обавезе у случају статусних промена –
Пореску обавезу правног лица које престаје да постоји у статусној
промени испуњава правни следбеник, без обзира да ли је пре окончања
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поступка статусне промене знао да правни претходник није испунио,
делимично или у потпуности, своју пореску обавезу. Споредна пореска
давања у вези са неиспуњеном пореском обавезом правног лица које
престаје да постоји у статусној промени падају на терет правног
следбеника.
Рок за испуњење пореске обавезе правног лица које престаје да
постоји у статусној промени не мења се ако је испуњење те обавезе
прешло на правног следбеника.
Испуњење пореске обавезе у случају смрти физичког лица,
пословне неспособности или проглашења физичког лица за нестало –
Пореску обавезу преминулог лица испуњавају наследници, у оквиру
вредности наслеђене имовине и у сразмери са уделом појединог
наследника, у моменту прихватања наследства. Ако оставилац нема
наследника или се ниједан од наследника не прихвати наследства.
оставиочева пореска обавеза се отписује. Пореску обавезу пословно
неспособног физичког лица или одсутног физичког лица коме се не зна
пребивалиште испуњава заступник из имовине пореског обвезника.
Ако његова имовина није довољна да се намири дуг по основу
пореза и споредних пореских давања, ненамирени део дуга се отписује.
Престанак пореске обавезе – Пореска обавеза престаје: наплатом пореза, застарелошћу пореза; отписом пореза; на други законом
прописани начин.
3.4. Права и обавезе пореских обвезника
Права пореских обвезника – Порески обвезник има право да:
од Пореске управе бесплатно добије информације о пореским
прописима из којих произлази његова пореска обавеза, а ако је неук и
основну правну помоћ, што омогућује да пријави и плати порез и
обрачуна и плати споредна пореска давања; у писменом облику добије
одговор на питање које је у таквом облику поставио Пореској управи, а
тиче се његове пореске ситуације; захтева да се Пореска управа и њени
службеници опходе према њему са поштовањем и уважавањем; се о
њему прикупљени подаци у пореском поступку од стране Пореске
управе чувају као службена тајна и користе, односно чине доступним
другим лицима, односно органима или организацијама; Пореска управа
поштује његову приватност; оствари увид у податке о утврђивању и
наплати пореза који се о њему воде код Пореске управе и захтева
измену непотпуних или нетачних података; заступа властите интересе
пред Пореском управом непосредно или путем пуномоћника: на
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прописан начин и у прописаним роковима добије рефакцију, односно
повраћај више или погрешно наплаћеног пореза; присуствује током
теренске пореске контроле; добије образложење аката донетих у поступку пореске контроле; даје обавештења пореским органима у пореском поступку; користи правна средства у пореском поступку; користи
и друга права утврђена овим законом и другим пореским законима.
Порески обвезник чија су наведена права повређена има право
на судску заштиту.
Обавезе пореског обвезника – Порески обвезник, у складу са
законом, обавезан је да: у прописаном року поднесе пријаву за
регистрацију Пореској управи и пријави све касније измене података у
пријави; поднесе пореску пријаву Пореској управи на прописаном
обрасцу, у року и на начин уређен пореским прописима; поднесе
документацију и пружи информације које захтева Пореска управа, у
складу са пореским прописима; води прописане пословне књиге и
евиденције ради опорезивања; у законским роковима тачно обрачунава
порез, када је дужан да то сам чини; плаћа порез на начин, под условима и у року прописаном законом; не омета и не спречава службена
лица која учествују у пореском поступку у обављању законом утврђене
дужности; извршава друге обавезе утврђене законом.
3.5. Идентификација и регистрација пореских обвезника
Порески идентификациони број – У циљу идентификације
пореских обвезника, Пореска управа додељује физичким лицима,
предузетницима, правним лицима и сталним пословним јединицама
нерезидентног правног лица порески идентификациони број ПИБ.
ПИБ је јединствени и једини број физичког лица, предузетника
и правног лица за све јавне приходе и задржава се до престанка статуса
пореског обвезника.
ПИБ се користи у пореском поступку и обавезно се уноси у:
акт који порески обвезник подноси Пореској управи, организацијама
обавезног социјалног осигурања, другим државним органима и
организацијама и органима територијалне аутономије и локалне
самоуправе; акт који Пореска управа доставља пореском обвезнику;
документ којим порески обвезник плаћа порез и споредна пореска
давања; налог којим се банци налаже плаћање пореза и споредних
пореских давања; акт који порески обвезник подноси органима и
организацијама надлежним за вођење регистра и свог рачуна.
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Одредбе о регистрацији – Регистрација пореских обвезника
врши се код Пореске управе.
ПИБ су дужни да имају: резидентно правно лице; државни
орган и организација, орган и организација територијалне аутономије
или локалне самоуправе, без својства правног лица; резидентни предузетник; резидентно физичко лице (осим резидентног предузетника)
које остварује приходе или поседује имовину који подлежу опорезивању; стална пословна јединица нерезидентног правног лица.
Место и време регистрације – Резидентно правно лице и орган
или организација подносе пријаву за регистрацију Пореској управи
према месту седишта. Стална пословна јединица нерезидентног правног лица подноси пријаву за регистрацију Пореској управи према
месту седишта те сталне пословне јединице. Резидентно физичко лице
и резидентни предузетник подносе пријаву према месту пребивалишта,
односно седишта радње.
Правно лице, стална пословна јединица нерезидентног правног
лица и предузетник, подносе пријаву за регистрацију у року од пет
дана од дана уписа у судски или други регистар. Физичко лице подноси пријаву за регистрацију у року од пет дана од дана почетка остваривања прихода, односно стицања имовине, који подлежу опорезивању.
Ако порески обвезник не поднесе пријаву за регистрацију,
Пореска управа ће по службеној дужности доделити ПИБ, па основу
расположивих података, односно фактичких околности.
Обавезе органа и организација надлежних за упис у регистар –
Агенција за привредне регистре доставља обавештење Пореској управи
о извршеном упису у Регистар привредних субјеката (оснивање, повезивање и престанак привредног субјекта, статусне промене и промене
облика организовања тог субјекта, подаци о привредном субјекту од
значаја за правни промет, подаци у вези са стечајним поступком, као и
о сваком другом решењу којим се врше промене оснивача, облика
организовања, назива, делатности, висине основног улога и места седишта, или којим се врши било која друга промена од значаја за
утврђивање пореза.
3.6. Утврђивање пореза
Утврђивање пореза – Утврђивање пореза је делатност Пореске
управе, односно пореског обвезника, која се састоји у издавању управних аката, односно у предузимању прописаних радњи, којима се
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установљава постојање појединачне пореске обавезе и одређују
порески обвезник. пореска основица и износ пореске обавезе.
Утврђивање пореза обавља: сам порески обвезник (самоопорезивање); Пореска управа, доношењем пореског решења, и то: у
поступку пореске контроле – ако порески обвезник, супротно закону,
не обави утврђивање пореске обавезе или га изврши нетачно или
непотпуно; у случајевима када је законом прописано да се не спроводи
самоопорезивање или када је законом прописано да се, упркос самоопорезивању, пореско решење мора донети.
Пореско решење о утврђивању пореза поред елемената уређених законом, садржи налог пореском обвезнику да порез плати у
прописаном року на прописане уплатне рачуне јавних прихода. То се
односи на утврђивање споредних пореских давања.
Пореско решење о утврђивању пореза Пореска управа доноси
на основу пореске пријаве и података из пословних књига и евиденција
пореског обвезника и чињеничног стања утврђеног у поступку
контроле.
Ако се у поступку доношења решења утврди да подаци из пореске пријаве, пословних књига и евиденција не одговарају стварном
стању, пореско решење о утврђивању пореза донеће се на основу
процене пореске основице.
Процена пореске основице може се утврдити применом једног
од следећих метода: методом парификације; методом унакрсне процене.
Процена пореске основице методом парификације врши се
наједан од следећих начина: проценом на бази расположиве уредне
пословне документације о пословању у одређеном периоду краћем од
периода опорезивања (дневном, недељном или месечном) тако што се
на основу података о том делу пословања процењује пореска основица
за период за који се утврђује порез; проценом на бази података и
чињеница о оствареном промету (дневном, недељном или месечном),
утврђеним увиђајем или контролом, тако што се на основу тих података и чињеница процењује пореска основица за период за који се
утврђује порез; упоређивањем са подацима других пореских обвезника
који обављају исту или сличну делатност на истој или сличној локацији, под приближно једнаким условима.
Метода унакрсне процене пореске основице утврђује се као
разлика између вредности имовине на крају и на почетку календарске
године умањена за износ пријављеног дохотка и за вредност имовине
прибављене средствима стеченим наслеђем, поклоном или на други
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законит бестеретан начин, као и за износ прихода који подлежу опорезивању порезом на доходак грађана а који не улазе у опорезивање
годишњим порезом на доходак грађана, за коју то порески обвезник,
односно друго лице истиче и о томе пружи одговарајуће материјалне
доказе. Наведену имовину чине: непокретности (стан, кућа, пословна
зграда и просторије, гаража, земљиште и др.); акције и удели у правном лицу; опрема за обављање самосталне делатности; моторна возила,
пловни објекти и ваздухопловни; штедни улози и готов новац; друга
имовинска права.
Уколико порески обвезник, односно друго лице истиче да су
одређена имовина, односно средства стечена наслеђем, поклоном или
на други законит бестеретан начин, дужни су да о томе пруже одговарајуће материјалне доказе.
Пореска управа одлучује које ће методе и начине користити за
процену пореске основице.
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4. НАПЛАТА ПОРЕЗА
Врсте наплате пореза – Наплата пореза је, у смислу овог закона, редовна или принудна. Редовна наплата пореза врши се о доспелости пореске обавезе. Принудна наплата предузима се кад доспела
пореска обавеза није благовремено намирена.
Привремене мере обезбеђења наплате пореза – Ради обезбеђења наплате пореза који није доспео за наплату али који није утврђен
или је покренут поступак утврђивања или контроле, а постоји опасност
да порески обвезник осујети, онемогући, односно учини неефикасном
његову наплату, Пореска управа може решењем установити привремене мере за обезбеђење наплате.
Привремене мере се односе на заложна права на покретним
стварима, непокретностима, новчаним средствима и потраживањима
пореског дужника. Привремене мере трају до наплате пореза ради
чијег су обезбеђења установљене или до момента када порески обвезник пружи одговарајуће обезбеђење за измирење пореске обавезе.
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5. ПОРЕСКА КОНТРОЛА
5.1. Облици пореске контроле
Пореска контрола је поступак провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе, који врши
Пореска управа. Ако се у пореској контроли утврде неправилности или
пропусти у извршавању обавеза из порескоправног односа, пореском
обвезнику се налаже да их отклони.
У поступку пореске контроле у Србији Пореска управа обавља: канцеларијску контролу; теренску контролу; радње у циљу
откривања пореских кривичних дела.
Канцеларијска контрола – Канцеларијска контрола представља
скуп радњи којима Пореска управа проверава тачност, потпуност и
усклађеност са законом, односно другим прописом података исказаних
у пореској пријави, као и пореском билансу, рачуноводственим
извештајима и другим евиденцијама пореског обвезника, упоређивањем са подацима из пореског књиговодства и других службених
евиденција које води, односно којима располаже Пореска управа.
У поступку канцеларијске контроле пријема и обраде, проверава се математичка тачност, формална исправност и потпуност
пореске пријаве и других извештаја, које порески обвезник доставља
Пореској управи. Ако се у поступку обраде пореске пријаве и других
извештаја утврди да постоји математичка грешка, Пореска управа ће
донети решење којим се пореском обвезнику налаже да плати разлику
или утврђује износ повраћаја пореза. Ако се у поступку обраде пореске
пријаве и других извештаја утврди да су формално неисправни,
погрешно попуњени или непотпуни, порески инспектор ће закључком
наложити пореском обвезнику да отклони грешке, односно допуни
пријаву или друге извештаје.
Теренска контрола – Теренска контрола представља скуп радњи којима Пореска управа проверава законитост у раду и правилност
испуњавања пореских обавеза од стране пореских обавезника. Теренску контролу обавља порески инспектор на основу налога за контролу.
Теренска контрола врши се у пословним просторијама пореског обвезника или на другом месту, у зависности од предмета
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контроле. Порески обвезник дужан је да, ако се теренска контрола
врши у његовим пословним просторијама, обезбеди одговарајуће место
за рад пореског инспектора.
Порески обвезник је дужан да учествује у утврђивању чињеничног стања и даје обавештења и изјаве на захтев пореског инспектора. Порески обвезник је дужан да пореском инспектору омогући
увид у стање сировина, репродукционог материјала, полупроизвода,
готових производа и робе и опреме, као и да омогући увид у пословне
књиге, евиденције и другу документацију или исправе.
5.2. Мере у току пореске контроле
У току пореске контроле порески инспектор одузеће робу у
случајевима:
1) када постоји сумња да су роба или сировине, односно репродукциони материјал, употребљени, набављени без обрачунатог пореза
или на неки други, супротан прописима, начин, а порески обвезник
нема доказа да их је набавио у складу са прописима и уз плаћање
пореза, ако је ово прописано;
2) када робу ставља у промет лице које није регистровано,
односно овлашћено за обављање те делатности;
3) када се врши производња робе ради стављања у промет, односно када се врши промет робе, а роба није прописно евидентирана у
пословним књигама и другим прописаним евиденцијама;
4) када се врши транспорт робе без прописане документације
(отпремница, товарни лист, рачун и сл.);
5) када се роба продаје ван регистрованих пословних просторија или другог места одређеног за продају од стране надлежног органа. У овом случају порески инспектор одузеће и превозно или друго
средство којим се роба транспортује, односно ставља у промет, ако је
вредност робе већа од једне трећине вредности тог средства. Превозно
или друго средство одузеће се и када вредност робе није већа од једне
трећине вредности тог средства, ако је оно, после фабричке израде,
додатно опремљено посебним простором за скривање или тајно транспортовање робе.
У току пореске контроле порески инспектор може, уз потврду,
привремено одузети пословне књиге, евиденције, другу документацију
или исправе, до окончања поступка пореске контроле. Ако порески
обвезник пословне књиге и евиденције води на средствима за
аутоматску обраду података, порески инспектор може, уз потврду,
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привремено одузети и средства за аутоматску обраду података, до
окончања поступка пореске контроле.
У току пореске контроле порески инспектор може пореском
обвезнику изрећи забрану вршења делатности у трајању од 60 дана ако
утврди да се: делатност обавља тако да робу и услуге не прати веродостојна документација од значаја за утврђивање пореза (отпремника,
фактура, изјава купца и др.); избегава утврђивање и плаћање пореза
тако што се не уплаћује дневни пазар, у складу са прописима; избегава
утврђивање и плаћање пореза радним ангажовањем лица која немају
закључен уговор о раду или други акт о радном ангажовању донет у
складу са прописима о радним односима, као и ако та лица нису, у
складу са прописима, пријављена надлежној организацији обавезног
социјалног осигурања; промет од продаје роба или пружања услуга не
региструје преко фискалне касе или на други прописани начин.
Забрана вршења делатности пореском обвезнику изриче се за
пословне просторије пореског обвезника у којима су у току пореске
контроле утврђене наведене неправилности.
Ако се у поступку пореске контроле констатује повреда прописа, односно неправилност у њиховој примени, Пореска управа налаже
пореском обвезнику да у одређеном року отклони утврђене повреде
закона, односно неправилности у примени прописа.
Ако порески обвезник не поступи по решењу у остављеном
року, Пореска управа предузима мере: забране располагања средствима на рачуну, осим у сврху измирења обавеза по основу пореза; привремене забране обављања делатности; привремене забране обављања
појединих послова; привремене забране отуђења ствари у случају
основане сумње да ће порески обвезник осујетити, односно онемогућити измиривање пореске обавезе.
Ове мере порески инспектор наређује решењем. Дејство наведених мера траје док порески обвезник не отклони утврђене повреде
закона, односно неправилности у примени прописа.
5.3. Поступак са стварима одузетим у поступку контроле
Кад порески инспектор нареди меру одузимања ствари дужан
је да утврди вредност одузетих ствари и да предузме мере за њихово
ускладиштавање.
Вредност ствари утврђује се у висини набавне цене одузете
ствари, односно цене коштања тих или сличних ствари у моменту
одузимања. Продаја ствари врши се по поступку који се примењује у
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принудној наплати пореза. Јавна продаја одузетих ствари врши се
путем усменог јавног надметања на коме се одузете ствари не могу
продати по цени нижој од 80% од њихове утврђене вредности, а
кварљива роба по цени нижој од 50% од њихове утврђене вредности.
Средства остварена продајом ствари, по одбитку трошкова, уплаћује се
у буџет Републике.
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6. ПОРЕСКА КРИВИЧНА ДЕЛА
Према Закону о пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 86/05,
62/06, 63/06 и 61/07)
6.1. Уводна напомена
Сва правна и физичка лица дужна су да доприносе својим
средствима извршавању задатака државе сразмерно својим способностима. Функционисање државе немогуће је замислити без пореза.
Порез као део јавних прихода представља значајан инструмент прикупљања прихода у државној економији. Он представља инструмент
јавних прихода којим држава, укључујући територијалне јединице, од
субјеката под својом пореском влашћу, принудно узима новчана средства без непосредне противуслуге. Порез је према томе вишеструко
значајна категорија јер се помоћу њега као инструмента даљи или
виши циљеви у име и за потребе целе друштвене заједнице и
представља изразито ефикасан механизам социјалне политике.
Отуда државни органи, у тежњи да спрече неплаћање и избегавање плаћања пореза, предузимају одређене мере превентивног
карактера. Међутим, поред ових мера, државе су принуђене да
предузимају и репресивне мере. Тако се противправна понашања
обавезника пореза квалификују као привредни преступи и прекршаји,
док се најтежи облици ових деликвентних понашања инкриминишу
као кривична дела.
Судовима припада контрола наплате пореза која је по правилу
репресивна контрола. Остварује се вођењем судског поступка и
изрицањем казни за пореска кривична дела и пореске прекршаје.
6.2. Пореска кривична дела
У Закону о пореском поступку и пореској администрацији
прописана су кривична дела којима се штите јавни приходи. Закон
садржи пет кривичних дела, и то:
- неплаћање пореза по одбитку – члан 173
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- неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески
кредит – члан 173а
- угрожавање наплате пореза и пореске контроле – члан 175
- недозвољени промет акцизних производа – члан 176
- недозвољено складиштење робе – члан 176а
Кривично дело избегавања плаћања пореза према члану 172 и
кривично дело састављања или подношења фалсификованог документа
од значаја за опорезивање, укинути су изменама и допунама наведеног
закона, јер су ти чланови престали да важе.
Пореска кривична дела гласе:
Неуплаћивање пореза по одбитку – Одговорно лице у правном
лицу – пореском плацу, као и предузетник – порески платац који, у
намери да не плати порез, не уплати на прописани уплатни рачун
јавних прихода износ који је обрачунат на име пореза по одбитку,
казниће се затвором до три године и новчаном казном.
Ако износ обрачунатог, а неуплаћеног пореза из става 1. овог
члана прелази 1.500.000 динара, учинилац ће се казнити затвором од
шест месеци до пет година и новчаном казном.
Ако износ обрачунатог, а неуплаћеног пореза из става 1. овог
члана прелази 7.500.000 динара, учинилац ће се казнити затвором од
једне године до десет година и новчаном казном.
Предузетнику и одговорном лицу у пореском обвезнику за
кривично дело из ст. 1-3. овог члана изриче се и мера безбедности
забране вршења самосталне делатности, позива, делатности или дужности од једне године до пет година.
Неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески
кредит – Ко у намери да оствари право на неоснован повраћај пореза
или порески кредит, поднесе пореску пријаву неистинитог садржаја, у
којој искаже износ за повраћај већи од 150.000 динара казниће се
затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.
Ако је исказани износ за повраћај и порески кредит већи од
7.500.000 динара учинилац ће се казнити затвором од једне до десет
година и новчаном казном.
Предузетнику и одговорном лицу у пореском обвезнику за
кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана изриче се и мера безбедности
забране вршења самосталне делатности, позива, делатности или
дужности од једне до пет година.
Састављање или подношење фалсификованог документа од
значаја за опорезивање (Престао да важи)
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Угрожавање наплате пореза и пореске контроле – Ко у
намери да угрози наплату пореза који није доспео за наплату или који
није утврђен, али је покренут поступак утврђивања или контроле,
односно пореза који је утврђен њему или другом лицу, по установљавању привремене мере за обезбеђење наплате пореза у складу са
законом, односно у поступку принудне наплате или пореске контроле
отуђи, сакрије, оштети, уништи или учини неупотребљивом ствар на
којој је установљена привремена мера за обезбеђење наплате, односно
ствар која је предмет принудне наплате пореза или пореске контроле,
казниће се затвором до једне године и новчаном казном.
Казном затвора из става 1. овог члана казниће се и ко даје
лажне податке о чињеницама које су од значаја за спровођење принудне наплате пореза, односно пореске контроле.
Недозвољен промет акцизних производа – Ко ставља у промет,
односно продаје производе који нису посебно обележени прописаним
контролним акцизним маркицама, у складу са законом, казниће се
затвором од шест месеци до пет година. Предузетник, односно
одговорно лице у правном лицу које се бави производњом или увозом
производа који, у складу са законом, морају бити посебно обележени
контролним акцизним маркицама, а не предузме мере да ови производи пре стављања у промет буду обележени контролним акцизним
маркицама, казниће се затвором од шест месеци до три године.
Предузетнику се за кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана
изриче и мера безбедности забране вршења позива, делатности или
дужности од једне године до пет година.
Одговорном лицу у правном лицу се за кривично дело из ст. 1.
и 2. овог члана изриче и мера безбедности забране вршења позива,
односно дужности у трајању од једне године до пет година.
Производи који нису посебно обележени прописаним
контролним акцизним маркицама и имовинска корист остварена
кривичним делом, одузеће се.
Недозвољено складиштење робе – Ко складишти робу на коју
се плаћа порез у просторији која није регистрована за ту намену или ко
дозволи да се у његовој просторији складишти роба а просторија није
за то регистрована, казниће се затвором од три месеца до три године и
новчаном казном.
Казном из става 1. овог члана казниће се и ко у регистрованој
просторији за складиштење робе ускладишти робу на коју се плаћа
порез за коју не постоји прописана документација о пореклу робе и
плаћеном порезу.
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За кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана одговорном лицу у
правном лицу и предузетнику изриче се и мера безбедности забране
вршења позива, делатности или дужности у трајању од једне до пет
година.
Роба из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се.
6.3. Откривање пореских кривичних дела
Да би се обезбедило успешно спровођење Закона о пореском
поступку и пореској администрацији и на основу одлука заснованих на
закону и у вези са откривањем пореских кривичних дела, а у вези са
наплатом пореза у оквиру пореске управе, формирана је посебна
служба под називом пореска полиција, са посебним овлашћењима у
извршавању задатака предвиђених законом.
Према наведеном закону откривање пореских кривичних дела
и њихових извршилаца обавља Пореска полиција.
Пореска кривична дела су кривична дела утврђена законом,
која као могућу последицу имају потпуно или делимично избегавање
плаћања пореза, сачињавање или подношење фалсификованог документа од значаја за опорезивање, угрожавање наплате пореза и пореске
контроле, недозвољен промет акцизних производа и друге назаконите
радње које су у вези са избегавањем и помагањем у избегавању
плаћања пореза.
Ради откривања пореских кривичних дела и њихових
извршилаца Пореска полиција у предкривичном поступку поступа као
орган унутрашњих послова и овлашћена је да, у складу са законом,
предузима све потражене радње, изузев ограничења кретања.
Пореска полиција, у складу са одредбама закона којим се
уређује кривични поступак, може позивати и саслушавати осумњиченог укључујући и његово принудно довођење, пре покретања
кривичног поступка извршити претресање стана, пословних или
других просторија, превозних средстава и лица када постоје основи
сумње да је извршено пореско кривично дело и извршити принудно
одузимање предмета који могу послужити као доказ у кривичном
поступку за пореска кривична дела. Претресање стана и других
просторија може се вршити само на основу одлуке суда и уз присуство
два сведока. Ова овлашћења Пореска полиција предузеима самостално,
а уколико се приликом спровођења тих овлашћења основано очекује
отпор, на захтев Пореске полиције, Министарство унутрашњих
послова пружиће помоћ ради омогућавања спровођења извршења тих
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овлашћења. Са Министарством унутрашњих послова Пореска полиција
остварује и друге облике сарадње. Облик и начин остваривања сарадње
споразумно ће својим актом ближе уредити министар финансија и
министар унутрашњих послова.
Достављање извештаја Пореској полицији – Ако порески
инспектор у поступку пореске контроле утврди да Чињенице и
околности указују на постојање основа сумње да је извршено пореско
кривично дело, дужан је да о томе састави извештај и да га, заједно са
прибављеним доказима, одмах достави надлежном руководиоцу Пореске управе.
Руководилац Пореске управе дужан је да у року од 24 сата од
пријема извештаја, тај извештај са доказима проследи руководиоцу
Пореске полиције.
Подношење кривичне пријаве – На основу прикупљених
обавештења Пореска полиција саставља кривичну пријаву, у којој
наводи доказе за које је сазнала приликом прикупљања обавештења и
подноси је државном тужиоцу. Уз кривичну пријаву доставља се и
документација, прибављени извештаји, изјаве и други материјали који
су релевантни за успешно вођење поступка.
Ако Пореска полиција, после подношења кривичне пријаве,
сазна за нове чињенице, доказе или трагове кривичног дела, дужна је
да прикупи потребна обавештења и извештај о томе, као допуну
кривичне пријаве, достави државном тужиоцу. Пореска полиција у
кривичном поступку сарађује са судом и тужилаштвом.
Државни тужилац дужан је да узме у разматрање кривичну
пријаву у року од три дана од дана пријема. Државни тужилац дужан је
да о својој одлуци по кривичној пријави обавести руководиоца
Пореске полиције у року од осам дана од дана доношења одлуке.
Ако се у поступку утврди да у радњама лица нема елемената
кривичног дела, већ оне представљају друга кажњива дела, инспектор
Пореске полиције ће поднети одговарајућу пријаву надлежном органу.
6.4. Елементи за одговорност
За свако кривично дело опредељујуће је да је то дело човека и
да се састоји из радње и последице између којих постоји узрочна веза
противправност, што указује на противност праву, односно правним
нормама које одређују правила понашања у друштву, а одређеност
кривичног дела у закону изражава да кривично дело мора бити
законом одређено као кривично дело. Овим елементима кривични
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законик додаје и субјективним елементима - скривљеност дела, који
указује даје кривично дело скривљено учињено дело, јер само ако оно
што је тако скривљено учињено може бити третирано као кривично
дело. Ово практично значи да код сваког учињеног кривичног дела
постоји одговорно лице.
Кад је реч о пореским кривичним делима као посебан субјект
појављује се одговорно лице. Појам одговорног лица законски је
одређен, тако да се под „одговорним лицем сматра власник предузећа
или другог субјекта привредног пословања или лице у предузећу,
установи или другом субјекту, коме је, с обзиром на његову функцију,
уложена средства или на основу овлашћења поверен одређен круг
послова у управљању имовином, производњи или другој делатности
или у вршењу надзора над њима или му је фактички поверсно
обављање појединих послова; одговорним лицем сматра се и службено
лице кад су у питању кривична дела код којих је као извршилац
означено одговорно лице а нису предвиђена у глави о кривичним
делима против службене дужиости, односно као кривична дела
службеног лица”. Под „субјектом привредног пословања сматра се
предузеће, друго правно лице које обавља привредну делатност и
предузетник. Правно лице које поред своје редовне делатности обавља
и привредну делатност сматра се субјектом привредног пословања
само када врши ту делатност” (чл. 112, ст. 21 КЗ).
Као посебно питање у кривичном праву је питање да ли
субјект кривичног дела може бити и правно лице. О том питању проф.
др Мирослав Ђорђевић у књизи „Кривично право”, Пројурма, 2005, на
страни 44. наводи:
Посебан проблем у кривичном праву је питање да ли субјект
кривичног дела може бити и правно лице. Схватања у теорији о томе
су подељена а у кривичном законодавству појављују се различита
решења. У неким периодима историје кривичног права кривична
одговорност правних лица је потпуно одбацивана, а у неким у мањој
или већој мери прихватана. У савременим кривичним законицима
најчешће се кривична одговорност правних лица не предвиђа, али се
она ипак у мањој или већој мери уводи у кривично законодавство
неких земаља, па чак и уноси у кривични законик (на приме Кривични
законик Француске). Наш Кривични законик не предвиђа кривичну
одговорност правних лица за кривична дела, али према Закону о
привредним преступима правна лица одговарају за привредне преступе
који у нашем праву представљају једну посебну категорију кажњивих
дела која је и уведена у систем деликата у нашем праву да би се
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конституисала одговорност правних лица за теже повреде прописа о
привредном и финансијском пословању. Поред тога у нашем правном
систему правна лица могу бити одговорна за поједине прекршаје код
којих је то прописано.
Као што је наведено кривично дело је скривено учињено дело,
тако да Кривични законик Републике Србије посебно одређује појам
кривице одређујући да је за кривицу учиниоца потребно да је учинилац
урачунљив, да је кривично дело учинио са умишљајем (или из нехата,
ако је то законом изричито прописано) и да је био свестан или је био
дужан и могао бити свестан да је његово дело забрањено. Умишљај и
нехат, иначе, представљају облике виности за учињено кривично дело.
Дакле, може се рећи да кривица има своја три елемента: урачунљивост,
виност и свест односно дужност и могућност свести о забрањености
учињеног дела. Урачунљивост је психичко стање учиниоца у време
извршења кривичног дела које показује да је он свестан онога што
чини и да је у могућности да управља својим поступцима, због чега он
може да буде крив за оно што чини.
Виност је психички однос учиниоца према делу које чини. а
који указује на свест и вољу учиниоца да учини кривичну дело, што
даје основа да му учињено дело стави на терет тј. да му се припише у
кривицу. Свест о забрањености дела је свест о противправности и
предвиђености дела у закону.
За постојање кривице потребно је да постоје сва три њена
елемента – и урачунљивост и виност и свест или могућност свести о
забрањености дела. Постојање само урачунљивости није довољно за
постојање кривице учиниоца кривичног дела ако он према учињеном
делу није имао такав однос да му се дело може приписати у кривицу, а
исто тако постојање само виности у односу према делу није довољно за
постојање кривице ако учинилац није урачунљив, јер психички односи
неурачунљивог човека не могу бити основ кривице за учињено
кривично дело. У сваком случају потребна је и свест о забрањености
дела или дужност и могућност постојања те свести.
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7. ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ
7.1. Правна регулатива
Више закона регулише материју пореских прекршаја, и то:
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05,
62/06, 63/06 и 61/07);
- Закон на добит привредних друштава („Службени гласник
РС”, БР. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06);
- Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”
, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06);
- Закон о порезу на имовину („Службени гласник РС”, бр.
26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07);
- Закон о порезу на додатну вредност („Службени гласник
РС”, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07), и
- Закон о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 55/04,
135/04, 46/05, 61/07).
7.2. Прекршајна одговорност
1) Субјекти прекршајног дела према Закону о прекршајима
(„Службени гласник РС”, бр. 35/04, 101/05)
Из природе пореско-прекршајног дела произлази да је субјект
прекршајног дела физичко лице као појединац, предузетник или правно лице. Пасивни субјект пореско-прекршајног дела је увек Пореска
управа, као управна организација којој су пренета овлашћења у вези са
јавним приходима од стране Републике Србије, која овлашћења врши у
име Републике Србије.
Према радњи прекршајног дела, субјекат прекршајног дела
може бити учинилац прекршајног дела, подстрекач или помагач.
Учинилац пореско-прекршајног дела је оно лице које се послужило чињеницом да обавља одговарајућу делатност, да изврши радњу
која је пореско-прекршајном нормом забрањена. Учинилац порескопрекршајног дела је и лице које поседује одговарајућу имовину или
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приход који су предмет опорезивања, и изврши радњу која је порескопрекршајном нормом забрањена.
Правно лице као носилац правног субјективитета уписаног у
Регистар Агенције за привредне субјекте не може само извршити
прекршајну радњу, већ ту радњу у име правног лица врши одговорно
лице у правном лицу.
Сагласно изнетом постоји потреба разликовања субјеката
прекршајног дела и субјеката прекршајне одговорности. Зато је за прекршајну одговорност, поред чињенице да је извршено прекршајно дело
потребно да се утврди и прекршајна одговорност конкретног лица.
Пореско-прекршајно дело је само објективни услов за утврђивање
прекршајне одговорности.
Да би неко одговарао за порески прекршај потребно је да се
утврди: његова урачунљивост, као субјективни основ прекршајне
одговорности; и његова виност (кривица), као субјективни услов
прекршајне одговорности.
Прекршајно дело може бити извршено чињењем и нечињењем,
као општим обележјима прекршаја, с тим што су посебним прописима
одређена конкретна обележја сваког пореског прекршаја, којима се
остварује биће прекршаја (неподношење пореске пријаве; необрачунавање пореза; неплаћање пореза, и др.).
Чињење као опште обележје пореског прекршаја подразумева
предузимање конкретне радње која има за циљ избегавање обрачуна
пореза у конкретној пореској управној ствари, док сама намера да се
изврши прекршај не представља радњу у прекршајном смислу.
Прекршај који се врши нечињењем – омисивни прекршај је
чест у пореско-прекршајном поступку, пошто су пропусти чест начин
избегавања пореске обавезе (непријављивање имовине; неподношење
пореске пријаве; неевидентирање промета и сл.).
2) Одговорност правног лица, одговорног лица и предузетника
Правно лице, одговорно лице у правном лицу и предузетник
могу бити одговорни за порески прекршај само када је та одговорност
прописом о прекрашају изричито предвиђена и када се стекну
одређени услови, које је прописао Закон о прекршајима, и то: да је
одговорност правног лица изричито прописана пореским нормама; да
је до извршења пореског прекршаја дошло радњом или пропуштањем
дужног надзора одговорног лица у правном лицу и другог лица које је
било овлашћено да поступа у име правног лица; да је одговорно лице у
правном лицу и друго лице које је било овлашћено да поступа у име
правног лица радило у оквиру редовног пословања правног лица.
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Поред правног лица, порески закон предвиђају и одговорност
одговорних лица у правним лицима и предузетника. У прекршајном
праву се сматра да је прекршај повреда закона коју врши правно лице,
а да је одговорност одговорног лица у правном лицу акцесорне
природе. Одговорност одговорног лица и предузетника постоји ако је
до извршења прекршаја дошло његовом радњом, односно његовим
пропуштањем уколико је то лице дужно да у оквиру своје обавезе
изврши конкретну радњу, односно уколико је предузетник.
Одговорним лицем у правном лицу сматра се оно лице коме су
у правном лицу поверени послови који се односе на управљање,
пословање или процес рада, као и лице које у државном органу или
органу локалне самоуправе врши одређене дужности.
Одредбама члана 17. новог Закона о прекршајима прописана
су правила о одговорности којим се прецизирају Субјекти одговорности на прецизнији начин:
Физичко лице, правно лице, одговорно лице у правном лицу,
одговорно лице у државном органу, органу територијалне аутономије и
јединице; локалне самоуправе и предузетнику могу бити одговорни за
прекршај само кад је то прописом о прекршају предвиђено.
Физичко лице је одговорно за прекршај ако је у време извршења прекршаја било урачунљиво и прекршај извршило са умишљајем
или из нехата. Под овим условима (који важе за физичко лице) за
прекршај одговара одговорно лице у правном лицу, одговорно лице у
државном органу и предузетник.
Правно лице је одговорно за прекршај учињен скривљено
предузетом радњом или пропуштањем дужног надзора од стране органа управљања или одговорног лица или скривљеном радњом другог
лица које је у време извршења прекршаја било овлашћено да поступа у
име правног лица.
Република Србија, државни органи, органи територијалне аутономије, град или јединица локалне самоуправе не могу бити
одговорни за прекршај.
Одговорност одговорног лица у правном лицу је прецизирана
одредбама члана 26. новог Закона о прекршајима на следећи начин:
„Одговорним лицем, у смислу овог закона, сматра се лице
коме су у правном лицу поверени одређени послови који се односе на
управљање, пословање или процес рада, као и лице које у државном
органу, органу територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе врши одређене дужности.
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Законом се може прописати да за прекршај одговара
одговорно лице у државном органу, органу територијалне аутономије
или органу јединице локалне самоуправе.
Није одговорно за прекршај одговорио лице које је поступало
на основу наређења другог одговорног лица или органа управљања и
ако је предузело све радње које је на основу закона, другог прописа
или акта било дужно да предузме да би спречило извршење прекршаја.
Одговорност одговорног лица не престаје зато што му је
престао радни однос у правном лицу, државном органу или органу
локалне самоуправе нити зато што је настала немогућност кажњавања
правног лица услед његовог престанка”.
Одговорност страног физичког лица, правног и одговорног
лица уређена је одредбом члана 27. новог Закона о прекршајима на
начин који следи:
„Страно физичко лице, страно правно лице и одговорно лице
одговарају за прекршаје једнако као и домаће физичко, правно и
одговорно лице.
Страно правно лице и одговорно лице кажњавају се за прекршај учињен на територији Републике Србије ако страно правно лице
има пословну јединицу или представништво у Републици Србији”.
Основ сваке прекршајне одговорности јесте урачунљивост
извршиоца пореског прекршаја. За одговорност извршиоца дела
потребно је: да је лице извршило дело које је прописано као прекршај и
које је у стању да одговара за своје поступке; да је то лице могло бити
свесно значаја своје радње и последице која ће наступити извршењем
радње; као и друштвеног значаја извршеног пореског прекршаја.
Није урачунљив учинилац који у време извршења прекршаја
није могао схватити значај своје радње или пропуштања, или није
могао управљати својим поступцима, услед трајне или привремене
душевне болести, привремене душевне поремећености или заосталог
душевног развоја.
Околност да је прекршај учињен под утицајем алкохола или
других омамљујућих средстава не искључује одговорност учиниоца.
Упркос чињеници да је обављање делатности предузетника
условљено постојањем опште здравствене и пословне способности,
може се десити да у току обављања делатности код предузетника дође
до трајне или привремене душевне болести, привремене душевне
поремећености или промене код душевног развоја. Ако такве промене
доведу до извршења пореских прекршаја, код утврђивања прекршајне
одговорности, треба узети у обзир ову чињеницу.
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Урачунљивост као основ прекршајне одговорности не постоји
код правних лица, већ само код одговорних лица у правном лицу.
За прекршајну одговорност, поред урачунљивости, потребно је
да постоји и одређени психички однос између учиниоца прекршаја и
радње коју је предузео, као и последице која је тиме настала. У стварности сваки извршилац прекршаја није одговоран, упркос чињеници да
су се у његовим радњама стекла обележја конкретног прекршаја.
За постојање одговорности за прекршај потребно је да постоји
одговарајући однос свести и воље према прекршајном делу, који се
зове виност (кривица).
За прекршајну одговорност довољан је нехат учиниоца, ако
прописом о прекршају није одређено да ће се казнити само ако је
прекршај учињен са умишљајем.
Прекршај је учињен са умишљајем када је учинилац био
свестан свог дела и хтео његово извршење или када је био свестан да
услед његовог чињења или нечињења може наступити забрањена
последица или је пристао на њено наступање.
Прекршај је учињен из нехата када је учинилац био свестан а
услед његовог чињења или нечињења може наступити забрањена
последица али је олако држао кад ће је моћи спречити или да она неће
наступити, или када није био свестан могућности наступања забрањене
последице, иако је према околностима и према својим личним
својствима био дужан и могао бити свестан те могућности.
И за пореско-прекршајну одговорност је потребно да постоји
умишљај и нехат да би се утврдила виност (кривица) извршиоца
прекршаја, као субјективни услов прекршајне одговорности.
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Прилог бр. 1

МЕЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДРЖАВНЕ РЕВИЗИЈЕ – INTOSAI
Настанак и развој INTOSAI
INTOSAI је основан 1953. године и имао је 34 чланице које су
и биле оснивачи. Временом број чланова се повећао на 170 крајем
2000. године.
INTOSAI подржава своје чланице у остварењу своје мисије уз
могућност размене информација и искустава које су стекли приликом
вршења ревизије у својим земљама.
Основни мото којим се води ова организација гласи: „Узајамно
искуство свима користи“ (лат. „Ehperimentia mutua omnibus prodest“).
Године 1992. на Конгресу у Вашингтону усвојен је Статут
INTOSAI, где је описана структура, чланство, мандат и правила деловања. Такође тада су усвојени и Стандарди ревизије јавног сектора и
Смернице за стандарде интерних контрола. INTOSAI издаје смернице
за финансијски менаџмент и остала сродна подручја.
Чланство је отворено свим Врховним ревизорским институцијама земљама које су чланице Организације уједињених нација.
Организациона структура INTOSAI
Основна тела у INTOSAI су: међународни конгреси; главни
одбор; генерални секретаријат; регионалне радне групе; комитети и
радне групе.
Међународни конгрес INTOSAI
Конгрес INTOSAI је врховни орган ове организације кога чине
њене чланице. Свака чланица има по један глас независно од броја
чланова који учествују у раду Конгреса. О питањима о којима се води
дискусија на Конгресу одлучује се већинским бројем гласова, осим
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доношења одлука везаних за Статут где се одлуке доносе на основу две
трећине гласова. Одржава се сваке три године. На Конгресу редовно
присуствују представници Уједињених нација и Светске банке.
На Конгресу се усвајају важна документа за рад и развој ревизије јавног сектора. Поред тога на Конгресу се одлучује и о задацима
Управног одбора и Генералног секретаријата, усваја и мења Статут,
усваја трогодишњи буџет INTOSAI, одобрава годишњи извештај,
именује ревизоре организација на иницијативу Управног одбора и
решава многа друга питања.
Главни одбор INTOSAI
Главни одбор има 16 чланова који се састаје једном годишње.
Чланови се бирају из сваке регионалне радне групе ради равномерне и
равноправне заступљености. Чланови су такође и:
– шефови SAI земаља у којима су одржана задња три конгреса;
– шеф земље у којој ће бити одржан наредни Конгрес;
– шеф SAI у којој су издате важне публикације.
Задаци Управног одбора су прописани статутом и обухватају
велики број питања на пр.: формирање финансијског комитета, преглед
и достављање годишњих извештаја Генералног секретаријата Конгресу, усвајање годишњег буџета, одређивање услова под којим нове SAI
могу да буду чланице INTOSAI итд.
Генерални секретаријат INTOSAI
Генерални секретаријат извршава административне послове,
управља буџетом, помаже Управном одбору и Конгресу, организује семинаре, специјалистичке студије и подстиче комуникацију међу
чланицама.
Генерални секретаријат има седиште у Аустрији, у Бечу.
Регионалне радне групе
Организоване су на регионалном принципу и обухватају државне ревизије које имају своје регионалне специфичности. INTOSAI
има седам регионалних радних група које извештавају Конгрес о
својим активностима у току три године.
Комитети и радне групе
Комитети и радне групе обављају техничке послове за
INTOSAI. Оне издају професионалне стандарде, смернице, методологију, библиографије и друге практичне материјале.
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ЛИМСКА ДЕКЛАРАЦИЈА
Увод
Лимска декларација представља један од најважнијих докумената, који регулише област државне ревизије. Усвојена је у октобру
1977. године на IX Конгресу у Лими.
Основни смисао Лимске декларације је став према независности државне ревизије. SAI које нису у складу са захтевом независности
не могу постићи постављене циљеве. Независност такође треба да буде
и регулисана законски.
Смернице и правила ревизије у декларацији су структурирани
у седам делова а то су:
• опште одредбе;
• независност;
• однос са Парламентом, Владом и администрацијом;
• овлашћења SAI;
• методе ревизије, ревизијско особље, међународна размена
искустава;
• извештавање;
• предмет државне ревизије.
Опште одредбе
Државна ревизија је нужан облик контроле. Она представља
незамењив део регулаторног система који има за циљ да открива одступање од прихваћених стандарда и кршења принципа легалитета,
ефикасности, ефективности и економичности у финансијском управљању јавним средствима.
Државна ревизија може да буде претходна и накнадна. Претходна представља преглед пре настанка догађаја или преглед који
претходи административним и финансијским активностима. Има
велику улогу при провери управљања јавним фондовима. Узроци који
могу да изазову настанак штете могу да се отклоне раније. Накнадна
ревизија је обавезна без обзира на вршење претходне ревизије. У
државној ревизији постоје интерне и екстерне ревизије. Интерна
ревизија се успоставља као организациона јединица у оквиру државних
одељења. Екстерна ревизија представља активност SAI која испитује
ефикасност интерне ревизије.
Традиционални задатак SAI је да изврши ревизију легалности
и регуларности финансијског менаџмента и рачуноводства.
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Сви циљеви ревизије коју проводе SAI су: законитост, економичност, ефикасност и ефективност.
Независност
Врховне институције за ревизију морају бити независне и
заштићене од било каквих утицаја. SAI су саставни дио државе тако да
не могу имати апсолутну независност. Али поред тога, неопходно је да
имају организациону и функционалну зависност.
Ниво независности државне ревизорске фирме је одређен
Уставом. Независност SAI је неодвојива од независности руководилаца
и осталих чланова.
Нарочито је значајна финансијска независност. SAI мора
имати обезбеђена потребна финансијска средства која ће јој помоћи
при остварењу задатака.
Однос са Парламентом, Владом и администрацијом
SAI врши ревизију активности Владе и њених административних тела и институција, што значи да је Влада потчињена SAI.
Влада одговара за своје поступке и пропусте и не може бити
ослобођена одговорности. Веза између SAI и Парламента треба бити
уређена Уставом у складу са захтевима сваке државе.
Овлашћења SAI
SAI треба да има приступ свим записима и документима који
се односе на финансијско управљање као и право да затражи било коју
информацију која јој је неопходна. Путем закона требају бити
одређени временски рокови за достављање тражених информација,
записа, докумената као и рачуноводствених извештаја.
Организација у којима је ревизија извршена требају дати објашњења у вези са налазима SAI и које су мере предузете по том
питању.
SAI могу пружити услуге свог професионалног знања у форми
експертског мишљења, везане за нацрте закона и друге финансијске
прописе.
Методе ревизије, ревизорско особље и међународна размена искуства
SAI треба да врши ревизију по самосталном утврђеном програму. Ревизија може да се користи ревизијским узорковањем, где
узорак мора бити изабран на основу датог модела и треба бити довољ180

но велик да омогући формирање мишљења о квалитету и регуларности
финансијских извештаја.
Ревизорско особље мора имати: одговарајуће квалификације,
морални интегритет, велико знање, вештине и професионално
искуство. Чланови морају усавршавати своја знања кроз разне интерне,
универзитетске и међународне програме.
Међународна размена идеја је ефикасно средство које помаже
SAI да испуни своје задатке. То се постиже путем учешћа на
конгресима, семинарима и обукама организованих са УН и другим
институцијама.
Извештавање
SAI мора да обавештава Парламент о годишњим резултатима
свог рада. Извештај који је сачињен од стране SAI мора бити објављен.
Годишњи извештај треба да обухвати све активности SAI.
Мора се водити рачуна о питањима који представљају државну тајну и
изоставити их од обавезе публиковања.
Чињенице у извештајима требају бити приказане на јасан и
објективан начин, са усмерењем само на битне елементе.
Предмет државне ревизије
Све јавне финансијске операције требају бити предмет државне ревизије. SAI треба бити овлаштена да врши ревизију наплате пореза. Ревизија пореза је првенствено ревизија легалности и регуларности.
Предмет државне ревизије може да буде прикупљање средстава путем јавних тендера и избора оптималних понуда.
Државна ревизија може да врши ревизију јавних радова које
обухватају регуларност плаћања, ефикасност управљања изградњом и
квалитет радова.
Велики део средстава се троши за опрему за електронску обраду података. Та ревизија треба бити заснована на системском
приступу.
Надлежност SAI треба укључити и међународне и наднационалне организације финансиране доприносима земље чланице.
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Прилог бр. 2

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ
("Сл. гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон,
66/2005, 101/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закона, 85/2006 и 86/2006 испр.).
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Садржај и делокруг закона
Члан 1.
Овим законом уређује се планирање, припрема и доношење
буџета Републике Србије (у даљем тексту: Република), као и буџета
територијалних аутономија и локалних самоуправа (у даљем тексту:
локалне власти).
Овим законом се, кроз оснивање трезора Републике, односно
локалне власти, уређује и извршење буџета, задуживање, издавање
гаранција, управљање дугом, буџетско рачуноводство и извештавање.
Овим законом уређује се и контрола и ревизија буџета
Републике и буџета локалне власти, као и контрола и ревизија јавних
установа и других индиректних корисника буџетских средстава, јавних
предузећа и правних лица основаних од стране јавних предузећа,
односно правних лица над којима Република, односно локална власт,
имају директну или индиректну контролу над више од 50% капитала
или више од 50% гласова у управном одбору.
Овим законом уређује се и припрема и доношење финансијских планова, задуживање, рачуноводство, извештавање, контрола и
ревизија финансијских планова Републичког завода за здравствено
осигурање, републичких фондова пензијског и инвалидског осигурања
и Републичког завода за тржиште рада (у даљем тексту: организације
обавезног социјалног осигурања).
Министар надлежан за послове финансија и економије (у даљем тексту: министар) доноси акте за спровођење овог закона, у
складу са законом.
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Дефиниције
Члан 2.
Термини који се користе у овом закону имају следеће значење:
1) Закон о буџету јесте закон којим Народна скупштина
Републике Србије (у даљем тексту: Народна скупштина) за сваку
годину одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања,
задуживање и друге финансијске трансакције Републике;
2) Одлука о буџету јесте акт којим скупштина аутономне
покрајине, односно скупштина општине, града или града Београда (у
даљем тексту: локална скупштина), за сваку годину одобрава расходе и
друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге
финансијске трансакције локалне власти;
3) Допунски буџет јесте републички закон, односно одлука
локалне скупштине о измени и допуни буџета;
4) Финансијски план јесте акт директног или индиректног
корисника буџетских средстава, као и акт организације обавезног
социјалног осигурања, који садржи процену обима текућих прихода и
осталих примања и обим текућих расхода и осталих издатака за период
од једне године;
5) Средњорочни финансијски план јесте финансијски план
из тачке 4. овог члана за буџетску годину и следеће две фискалне
године;
6) Директни корисници буџетских средстава су органи и
организације Републике, односно локалних власти;
7) Индиректни корисници буџетских средстава су правосудни органи, установе основане од стране Републике, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских
средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и
финансирања, као и буџетски фондови;
8) Апропријација је од стране Народне скупштине, односно
локалне скупштине, годишњим законом, односно одлуком о буџету,
дато овлашћење Влади Републике Србије (у даљем тексту: Влада),
односно надлежном извршном органу локалне власти, за трошење
јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене, за период
од годину дана;
9) Задуживање представља уговарање кредита или емитовање
обвезница или сродних хартија од вредности;
10) Задуживање због текуће ликвидности представља уговарање краткорочних кредита, односно емитовање краткорочних обвезница или сродних хартија од вредности за финансирање привремене
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неликвидности буџета, настале услед неуравнотежених кретања у
приходима и расходима током извршења буџета;
11) Преузимање обавезе представља ангажовање средстава по
основу уговора или другог обавезујућег правног акта од стране директног корисника буџетских средстава, за која се, у моменту ангажовања, оправдано очекује да представљају готовински издатак,
непосредно или у будућности;
12) Плаћања означавају све финансијске трансакције које
имају за резултат смањење салда на банковном рачуну;
13) Јавна средства су средства под контролом и на располагању Републике, локалних власти или организација обавезног
социјалног осигурања;
14) Консолидовани рачун трезора представља један или
више рачуна, отворених код организације надлежне за послове платног
промета, на које се уплаћују буџетска примања, на којима се она држе
и са којих се врше плаћања буџетских издатака;
15) Главна књига трезора је главна књига двојног књиговодства, у којој се евидентирају све промене на рачунима;
16) Порески расходи су олакшице и ослобођења у односу на
уобичајену пореску структуру, која умањују износ наплаћених прихода.
Буџетски систем
Члан 3.
Буџетски систем чине буџет Републике, буџети локалних
власти и финансијски планови организација обавезног социјалног
осигурања.
Интегритет буџетског система обезбеђује се заједничким правним основом, јединственом буџетском класификацијом, употребом
јединствене буџетске документације за израду нацрта буџета и финансијских планова, јединственим системом буџетског рачуноводства, јединственим критеријумима за буџетску контролу и ревизију, преносом
статистичких извештаја и података са једног нивоа буџета на други и
принципима на којима се заснива буџетски поступак, у складу са овим
законом.
Буџетски циљ
Члан 4.
Буџетски циљ у припреми и извршењу буџета јесте макроекономска стабилност, одрживи и стабилни економски развој и смањење
финансијског ризика Републике.
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Буџетска апропријација користи се за финансирање функција
органа Републике и локалне власти, извршавање њихових задатака и
остале намене у складу са уставом, законом и прописима локалне
власти.
Приликом припреме и извршења буџета морају се поштовати
принципи ефикасности и економичности, потпуности, тачности и
јединствене буџетске класификације.
Обим буџета
Члан 5.
Буџетска примања, која припадају Републици или локалним
властима, распоређују се и исказују по изворима у буџету.
Буџетски издаци Републике или локалних власти одређују се по
појединачној намени у буџету.
Примања се исказују у укупно оствареним износима, а издаци у
укупно извршеним износима.
Буџетска примања и издаци морају бити у равнотежи.
У току године Влада, односно надлежни извршни орган локалне
власти, може располагати средствима која су у буџету остварена до
истека текуће године.
Директни корисници буџетских средстава могу стварати обавезе и користити буџетске апропријације до износа утврђених за поједину намену у буџету.
Наплата прихода није ограничена износима исказаних прихода
у буџету.
Одговорност за доношење буџета и финансијског плана
организације обавезног социјалног осигурања
Члан 6.
Народна скупштина доноси закон о буџету Републике.
Локална скупштина доноси одлуку о буџету локалне власти.
Финансијски план организације обавезног социјалног осигурања доноси надлежан орган организације, у складу са законом и другим
прописима.
Ако законом није друкчије прописано, орган одговоран за доношење буџета и финансијског плана из ст. 1-3. овог члана самостално
врши распоред укупних примања и издатака, у складу са законом.
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Одговорност за извршење буџета и финансијског плана
организације обавезног социјалног осигурања
Члан 7.
За извршење буџета Републике одговоран је министар. Народној
скупштини за извршење буџета Републике одговара Влада.
За извршење буџета локалне власти надлежни извршни орган
локалне власти одговара локалној скупштини.
За извршење финансијског плана организације обавезног
социјалног осигурања надлежан орган организације одговара Влади.
Извештај о извршењу буџета Народној скупштини, односно
локалној скупштини, подноси се на начин одређен овим законом.
Министар, односно локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише Владу, односно надлежни извршни орган локалне
власти.
Надлежни министри обавезни су да редовно прате извршење
финансијског плана организације обавезног социјалног осигурања и
најмање два пута годишње информишу Владу и министра.
Консолидовани рачун трезора и главна књига трезора
Члан 8.
Министар, односно локални орган управе надлежан за финансије, отвара консолидовани рачун трезора.
Новчана средства буџета депонују се на консолидовани рачун
трезора.
Новчана средства организације обавезног социјалног осигурања
депонују се на одговарајући консолидовани рачун трезора Републике.
Новчана средства из ст. 2. и 3. овог члана обухватају средства
буџета и финансијских планова организација обавезног социјалног
осигурања, дефинисана у члану 12. став 1. овог закона.
Са консолидованог рачуна трезора не може се вршити плаћање
које није одобрено у буџету, односно финансијском плану организације
обавезног социјалног осигурања.
Министар, односно локални орган управе надлежан за финансије овлашћен је да одобри отварање подрачуна, односно других рачуна,
као интегралног дела консолидованог рачуна трезора.
Министар, односно локални орган управе надлежан за финансије ближе уређује начин коришћења рачуна из става 6. овог члана.
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Министар, односно локални орган управе надлежан за финансије управља консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и
другим рачунима.
Министарство финансија и економије (у даљем тексту: Министарство), односно локални орган управе надлежан за финансије води
главну књигу трезора.
Трансакције и пословни догађаји, укључујући приходе и примања, расходе и издатке, као и стање и промене на имовини, обавезама и
изворима финансирања, евидентирају се у главној књизи трезора, у
складу са контним планом и на нивоима буџетске класификације прописане у члану 11. овог закона.
У главној књизи трезора води се посебна евиденција за сваког
директног корисника буџетских средстава.
Трансакције и догађаји у главној књизи директног корисника
буџетских средстава морају, у сваком тренутку, бити у складу са трансакцијама у главној књизи трезора.
Финансијска служба директног корисника буџетских средстава
Члан 9.
Директни корисник буџетских средстава образује службу која
припрема и извршава буџет и извршава задатке који се односе на
управљање имовином државе, за коју је одговоран директни корисник (у
даљем тексту: финансијска служба).
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, финансијска служба
директног корисника буџетских средстава може да обавља послове и за
друге директне кориснике буџетских средстава.
Министар прописује заједничке основе, критеријуме и задатке за
рад финансијске службе, које директни корисници буџетских средстава
ближе уређују.
Директни корисник средстава буџета локалне власти образује
финансијску службу која припрема и извршава буџет и извршава задатке
који се односе на управљање имовином коју користе локалне власти, за
коју су директни корисници одговорни, у складу са одредбама ст. 2. и 3.
овог члана.
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II. ПРИПРЕМА И ДОНОШЕЊЕ БУДЏЕТА
И ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
Припрема буџета и финансијских планова директних корисника
буџетских средстава и организација обавезног социјалног
осигурања
Члан 10.
Буџет се састоји из општег и посебног дела.
Општи део буџета обухвата:
1) преглед текућих прихода и текућих расхода;
2) преглед очекиваних примања из иностраних и домаћих
кредита и отплата главнице и камате дуга Републике и активираних
гаранција;
3) предлог за коришћење суфицита, а у случају дефицита изворе за његово финансирање;
4) процену укупног новог задужења, односно раздужења Републике у току буџетске године;
5) процену укупног износа нових гаранција Републике током
буџетске године;
6) преглед и структуру укупно неизмиреног дуга и гаранција,
са проценом ризика издатака који могу настати из неактивираних
гаранција, као и план Владе за финансирање активираних гаранција;
7) процену других могућих обавеза и њихов утицај на буџет;
8) опис и процену пореских расхода;
9) сталну и текућу буџетску резерву.
Посебан део буџета обухвата финансијске планове директних
корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на
законодавну, извршну и судску.
Финансијски планови укључују издатке директног корисника
буџетских средстава, у складу са економском и функционалном класификацијом и класификацијом према рачуноводственим фондовима,
дефинисаним у члану 11. овог закона.
Општи и посебан део буџета садржи:
1) процењене приходе и примања и расходе и издатке за текућу фискалну годину;
2) планиране приходе и примања и расходе и издатке за буџетску годину;
3) процењене приходе и примања и расходе и издатке за
наредне две фискалне године.
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Финансијски план организације обавезног социјалног осигурања састоји се од општег и посебног дела, утврђен на начин који
прописује министар.
Буџетска класификација
Члан 11.
Буџет се припрема и извршава на основу система јединствене
буџетске класификације.
Буџетска класификација обухвата економску класификацију
прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака,
организациону класификацију, функционалну класификацију и класификацију према рачуноводственим фондовима, и то:
1) економска класификација прихода и примања исказује приходе и примања на основу прописа или уговора који одређују изворе
прихода, односно примања;
2) економска класификација расхода и издатака исказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања;
3) организациона класификација исказује издатке по директним корисницима буџетских средстава, са расподелом апропријација
између корисника;
4) функционална класификација исказује издатке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која
ту функцију спроводи;
5) класификација издатака према рачуноводственим фондовима исказује примања и издатке према потребама обављања одређених активности или остваривању одређених циљева, у складу са
посебним прописима (издвојено приказивање средстава добијених по
основу међународних споразума, средстава од доплатне поштанске
марке за одређене хуманитарне сврхе и др).
Инострани и домаћи извори финансирања, као и отплата иностраног и домаћег дуга, чине елементе класификација из става 2. овог
члана.
Министар ближе уређује буџетску класификацију, коју примењује Република и локалне власти, директни и индиректни корисници
буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања у
припремању финансијских планова.
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Примања и издаци
Члан 12.
Примања се састоје од:
1) текућих прихода, и то:
(1) пореза;
(2) доприноса за обавезно социјално осигурање;
(3) донација и трансфера;
(4) осталих прихода (таксе, накнаде за коришћење добара од
општег интереса, новчане казне, пенали и одузета имовинска корист,
приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга и др);
2) прилива из домаћих и иностраних позајмљивања;
3) прилива од продаје основних средстава;
4) прилива од продаје финансијских средстава и наплате датих
зајмова.
Издаци се састоје од:
1) текућих расхода за запослене, добара и услуга, плаћања камате, субвенција, буџетских трансфера другим нивоима власти,
социјалних трансфера и других расхода;
2) издатака за набавку основних средстава;
3) издатака за набавку финансијских средстава, за дате зајмове
или купљене хартије од вредности;
4) отплате главнице дуга.
Буџетски суфицит и дефицит
Члан 13.
Уколико су текући приходи већи од текућих расхода настаје
суфицит.
Уколико су текући расходи већи од текућих прихода настаје
дефицит.
Годишњим буџетом, односно допунским буџетом одређује се
начин коришћења суфицита, односно начин финансирања дефицита.
Ако у извршењу буџета дође до прекорачења лимита дефицита
дефинисаног годишњим законом о буџету, привремено се обуставља
извршење буџета, у складу са одредбом члана 42. овог закона.
Министар, односно локални орган управе надлежан за финансије, овлашћен је за пласирање ликвидних резерви на консолидованом
рачуну трезора Републике, односно локалне власти, у складу са актом
Владе, односно надлежног извршног органа локалне власти.
Приходи од пласмана из става 5. овог члана уплаћују се на
консолидовани рачун трезора Републике, односно локалне власти.
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Финансирање дефицита путем иностраног или домаћег задуживања уређено је на начин предвиђен у чл. 52-60. овог закона.
Буџетски календар
Члан 14.
Поступак припреме и доношења буџета извршава се према
буџетском календару, и то:
1) Календар републичког буџета:
30. април - министар у сарадњи са органима надлежним за
економски развој, припрема Меморандум о буџету, који садржи
податке о економској и фискалној политици и процену за буџетску
годину и две наредне фискалне године;
15. мај - Влада усваја Меморандум о буџету;
1. јун - министар доноси упутство за припрему нацрта буџета
Републике;
1. јун - министар доставља Меморандум о буџету локалним
властима и организацијама обавезног социјалног осигурања, као и
предлог оквира у којем локалне власти могу учествовати у приходима
од републичких пореза;
1. август - директни корисници буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања достављају предлог финансијског плана Министарству;
1. октобар - министар ревидира Меморандум о буџету, узимајући у обзир после 30. априла, ажурирани макроекономски оквир;
15. октобар - министар доставља Влади нацрт буџета Републике и финансијске планове организација обавезног социјалног осигурања;
1. новембар - Влада усваја предлог буџета Републике и доставља га, заједно са Меморандумом о буџету и финансијским плановима
организација обавезног социјалног осигурања, Народној скупштини;
15. децембар - Народна скупштина доноси буџет Републике.
2) Календар буџета локалне власти:
15. јун - локални орган управе надлежан за финансије издаје
упутство за припрему нацрта буџета локалне власти;
15. јул - директни корисници локалних буџетских средстава
достављају предлог финансијског плана локалном органу управе
надлежном за финансије;
15. септембар - локални орган управе надлежан за финансије
доставља нацрт буџета надлежном извршном органу локалне власти;
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5. октобар - надлежни извршни орган локалне власти доставља
предлог буџета локалној скупштини и Министарству;
15. децембар - локална скупштина доноси буџет локалне власти;
25. децембар - локални орган управе надлежан за финансије
доставља буџет локалне власти министру.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок у
буџетском календару.
Предлог буџета Републике и буџета локалне власти
Члан 15.
Влада доставља Народној скупштини:
1) Меморандум о буџету;
2) предлог буџета Републике;
3) план продаје републичке нефинансијске имовине и основних средстава, за буџетску годину;
4) предлоге финансијских планова организација обавезног
социјалног осигурања;
5) предлоге закона за извршење буџета Републике.
Надлежни извршни орган локалне власти доставља локалној
скупштини:
1) предлог буџета локалне власти;
2) план продаје нефинансијске имовине и основних средстава
које користе локалне власти, за буџетску годину;
3) предлоге одлука потребних за извршење буџета локалне
власти.
Меморандум о буџету
Члан 16.
Министар припрема Меморандум о буџету о економској и
фискалној политици за буџетску годину и наредне две фискалне
године и доставља Влади на разматрање и усвајање.
Меморандум о буџету садржи:
1) средњорочни макроекономски и фискални оквир који дефинише претпоставке и пројекције према којима се буџет припрема;
2) преглед економске и фискалне политике Владе и утицај на
буџет;
3) препоруке у погледу буџетске стратегије и опредељења;
4) предложени распоред средстава према функционалној класификацији из члана 11. став 2. тачка 4) овог закона за буџетску годину
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и наредне две фискалне године, у складу са средњорочним фискалним
оквиром.
Упутство за припрему буџета Републике
Члан 17.
По доношењу Меморандума о буџету, Министарство доставља
директним корисницима буџетских средстава упутство за припрему
буџета Републике.
Упутство из става 1. овог члана садржи:
1) основне економске претпоставке и смернице за припрему
буџета Републике;
2) процене примања и издатака буџета Републике за буџетску
годину и наредне две фискалне године;
3) предлог обима средстава у финансијским плановима директног корисника буџетских средстава за буџетску годину и наредне
две фискалне године;
4) поступак и динамику припреме буџета Републике и финансијских планова директних корисника буџетских средстава.
Препорука локалним властима, организацијама обавезног
социјалног осигурања и индиректним корисницима буџетских
средстава
Члан 18.
Министарство доставља локалним властима и организацијама
обавезног социјалног осигурања Меморандум о буџету.
Надлежна министарства обавештавају индиректне кориснике
средстава буџета Републике о основним економским претпоставкама и
смерницама за припрему буџета Републике.
Локални орган управе надлежан за финансије обавештава директне кориснике средстава буџета локалне власти о основним економским претпоставкама и смерницама за припрему буџета локалне
власти, а надлежан орган локалне власти индиректне кориснике
средстава буџета локалне власти.
Предлог финансијског плана директних
корисника буџетских средстава
Члан 19.
На основу упутства за припрему нацрта буџета Републике, директни корисници буџетских средстава израђују предлог финансијског
плана.
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Предлог финансијског плана из става 1. овог члана састоји се
из три дела, и то:
1) Захтев за текуће издатке, са подацима о постојећим активностима и услугама директног корисника буџетских средстава;
2) Захтев за додатна средства, за текуће активности које не
могу бити усклађене са ограничењем средстава за текуће издатке, са
предлогом приоритета, које треба размотрити у поступку доношења
буџета;
3) Захтев за основна средства, за набавку опреме, додатна
средства за капиталне пројекте започете у претходним фискалним годинама и за нове капиталне пројекте, као приоритете које треба размотрити у поступку доношења буџета.
Делови из става 2. овог члана састоје се из писменог објашњења и финансијског захтева.
Писмено објашњење захтева из става 2. тачка 1) овог члана
обавезно садржи податке о организационој структури директног
корисника буџетских средстава, активностима и услугама, преглед
средстава и запослених, неопходних за активности и услуге у оквиру
текућих издатака.
Писмено објашњење захтева из става 2. тачка 2) овог члана
обавезно садржи опис и разлоге активности за које се траже додатна
средства и нови запослени.
Писмено објашњење захтева из става 2. тачка 3) овог члана
обавезно садржи, за сваки појединачни захтев, разлоге, опис, план
реализације и процену трошкова у вези са коришћењем и одржавањем
основног средства.
Припрема предлога и достављање финансијских планова
организација обавезног социјалног осигурања и индиректних
корисника средстава буџета Републике
Члан 20.
Организације обавезног социјалног осигурања и индиректни
корисници средстава буџета Републике обавезни су да припреме предлог финансијског плана на основу смерница за припрему буџета
Републике.
Надлежна министарства су обавезна да, у складу са смерницама и у роковима које прописује министар, траже од организација
обавезног социјалног осигурања и индиректних корисника средстава
буџета Републике, за које су одговорни, да доставе податке потребне за
припрему предлога финансијског плана министарства.
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Министар може да тражи од организација обавезног социјалног осигурања и индиректних корисника средстава буџета Републике
непосредно податке у вези са њиховим финансирањем, неопходне за
припрему буџета Републике.
Надлежно министарство обавезно је да предлог финансијског
плана организације обавезног социјалног осигурања достави министру,
који тај план, заједно са нацртом буџета Републике, доставља Влади.
Влада финансијски план из става 4. овог члана доставља
Народној скупштини, са предлогом буџета Републике.
Финансијски план организације обавезног социјалног осигурања доноси се у складу са чланом 6. став 3. овог закона.
Надлежан орган индиректног корисника средстава буџета Републике доноси финансијски план у складу са законом, другим
прописом или статутом.
Разматрање буџетских захтева
Члан 21.
Министарство разматра захтев корисника буџетских средстава
имајући у виду:
1) циљеве у погледу примања и издатака;
2) податке и објашњења у складу са чланом 19. овог закона.
Пре израде нацрта буџета, министар извештава директне
кориснике буџетских средстава о предложеним износима примања и
издатака.
Директни корисници буџетских средстава достављају примедбе министру на висину средстава из става 2. овог члана.
Влада одлучује у случају непостизања сагласности из става 3.
овог члана.
Припрема предлога буџета локалне власти
Члан 22.
По добијању Меморандума о буџету, локални орган управе
надлежан за финансије доставља директним корисницима средстава
буџета локалне власти упутство за припрему буџета локалне власти.
Упутство из става 1. овог члана садржи:
1) основне економске претпоставке и смернице за припрему
нацрта буџета локалне власти;
2) опис планиране политике локалних власти;
3) процене примања и издатака буџета локалне власти за буџетску годину и наредне две фискалне године;
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4) предлог обима средстава у финансијским плановима директних корисника средстава буџета локалне власти за буџетску
годину и наредне две фискалне године;
5) поступак и динамику припреме буџета локалне власти и
предлога финансијских планова директних корисника средстава буџета
локалне власти.
На основу упутства за припрему предлога буџета локалне
власти, директни корисници средстава буџета локалне власти израђују
предлог финансијског плана и достављају локалном органу управе
надлежном за финансије.
Припрема и достављање финансијских планова индиректних
корисника средстава буџета локалне власти
Члан 23.
Индиректни корисници средстава буџета локалне власти
обавезни су да припреме предлог финансијског плана на основу
смерница које се односе на буџет локалне власти.
Директни корисници средстава буџета локалне власти обавезни су да, у складу са смерницама и у роковима које прописује надлежан извршни орган локалне власти, траже од индиректних корисника
буџетских средстава за које су одговорни, да доставе податке неопходне за израду предлога финансијског плана директног корисника
буџетских средстава.
Локални орган управе надлежан за финансије може да тражи
непосредно од индиректних корисника буџетских средстава податке о
финансирању корисника, који су неопходни за припрему предлога
буџета локалне власти.
Финансијске планове индиректних корисника средстава
буџета локалне власти доноси надлежан орган одређен прописом
локалне власти, у складу са тим прописом.
Утврђивање предлога буџета и достављање Народној скупштини,
односно локалној скупштини
Члан 24.
Министар доставља Влади нацрт буџета Републике.
Влада може да тражи од министра да достави додатне
информације или објашњења која се тичу нацрта буџета Републике.
Влада одлучује о изменама нацрта буџета Републике, утврђује
предлог буџета Републике и доставља Народној скупштини, заједно са
Меморандумом о буџету.
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Локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт
буџета локалне власти надлежном извршном органу локалне власти.
Надлежни извршни орган локалне власти може да тражи од
локалног органа управе надлежног за финансије додатне информације
или објашњења која се односе на нацрт буџета локалне власти.
Надлежни извршни орган локалне власти одлучује о изменама
нацрта буџета, утврђује предлог буџета локалне власти и доставља га
локалној скупштини.
Доношење буџета и давање сагласности на финансијске планове
организација обавезног социјалног осигурања
Члан 25.
Народна скупштина, односно локална скупштина, доноси буџет Републике, односно буџет локалне власти.
Народна скупштина даје сагласност на финансијски план
организације обавезног социјалног осигурања.
Ограничења у доношењу буџета
Члан 26.
Измена предлога буџета коју врши Народна скупштина, односно локална скупштина, мора бити у оквиру максимума дефицита
утврђеног у предлогу буџета Владе, односно надлежног извршног
органа локалне власти.
Предлог за повећање издатака у буџету мора садржати и мере
за увећање прихода или умањење других издатака за исти износ.
Објављивање буџета
Члан 27.
Буџет Републике, буџет локалне власти и финансијски планови
организација обавезног социјалног осигурања објављују се у "Службеном гласнику Републике Србије".
Фискална година и привремено финансирање
Члан 28.
Буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за
годину за коју је донет.
Фискалном годином сматра се период од дванаест месеци, у
раздобљу од 1. јануара до 31. децембра календарске године.
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У случају да Народна скупштина, односно локална скупштина,
не донесе буџет пре почетка фискалне године, врши се привремено
финансирање у времену од најдуже прва три месеца фискалне године.
Привремено финансирање, у смислу става 3. овог члана, врши
се сразмерно средствима коришћеним у истом периоду у буџету претходне године, а највише до једне четвртине износа укупних прихода
распоређених у буџету претходне фискалне године.
Влада, односно надлежан извршни орган локалне власти, доноси одлуку о привременом финансирању.
Измене и допуне буџета и финансијских планова организација
обавезног социјалног осигурања
Члан 29.
Ако се у току фискалне године донесе закон или други пропис
који за резултат има смањивање планираних прихода или примања,
или повећање планираних расхода или издатака, доноси се одлука којом се утврђују додатни приходи или примања, или умањење расхода
или издатака, у циљу уравнотежења буџета.
Ако у току фискалне године дође до повећања расхода или
издатака, или смањења прихода или примања, буџет се уравнотежује
смањењем планираних расхода или издатака, или увођењем нових
прихода или примања.
Уравнотежење буџета се врши путем допунског буџета, који се
доноси по поступку за доношење буџета.
Не може се донети закон или други пропис који предвиђа
трошење јавних средстава ван буџета.
Одредбе ст. 1-4. овог члана сходно се примењују на финансијске планове организација обавезног социјалног осигурања.
Финансијски ефекти закона и других прописа
Члан 30.
Образложење закона или другог прописа достављеног Влади
или надлежном извршном органу локалне власти ради утврђивања
предлога, односно усвајања, садржи процену финансијских ефеката
које ће такав закон, односно други пропис, имати на буџет.
Процена из става 1. овог члана мора садржати податке о томе
да ли се предложеним законом, односно другим прописом, повећавају
или смањују буџетска примања или издаци.
Процена из ст. 1. и 2. овог члана обавезно садржи:
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1) предвиђене промене у примањима и издацима за буџетску
годину и наредне две фискалне године;
2) предлоге за обезбеђење средстава за повећане издатке;
3) предлоге за обезбеђење извора финансирања за смањење
примања;
4) мишљење министарстава, односно локалног органа управе
надлежног за финансије.
III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Наплата примања буџета
Члан 31.
Примања буџета Републике и буџета локалне власти прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте примања.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава
обавезни су да обезбеде потпуно и правовремено, на дан реализације,
уплаћивање на прописани рачун одговарајућег консолидованог рачуна
трезора примања буџета из оквира њихове надлежности, за потребе
распоређивања у буџету, у складу са законом.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се и у периоду
привременог финансирања.
Додељивање апропријација
Члан 32.
По доношењу буџета Министарство, односно локални орган
управе надлежан за финансије, обавештава директне кориснике
буџетских средстава о одобреним апропријацијама.
Директни корисници буџетских средстава који су, у буџетском
смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава,
врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација директних корисника.
Планирање буџетске ликвидности
Члан 33.
Министарство, односно локални орган управе надлежан за
финансије, планира буџетску ликвидност готовинских токова буџета
на основу примања и издатака, у оквиру планова за извршење буџета,
које припрема директни корисник буџетских средстава, у складу са
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методологијом и у роковима које прописује министар, односно локални орган управе надлежан за финансије.
План извршења буџета представља преглед планираних примања директног корисника буџетских средстава према извору
финансирања и преглед планираних издатака.
Одређивање обима расхода директних корисника буџетских
средстава у одређеном периоду
Члан 34.
Директни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине издатака које, за тромесечни или неки други период,
одреди министар, односно локални орган управе надлежан за финансије (у даљем тексту: квота).
Приликом одређивања квоте за директне кориснике буџетских
средстава, министар, односно локални орган управе надлежан за
финансије, имају у виду средства планирана у буџету за директног
корисника буџетских средстава, план извршења буџета директног
буџетског корисника и ликвидне могућности буџета.
Министарство, односно локални орган управе надлежан за финансије, обавештава директне кориснике буџетских средстава о квотама, најкасније у року од 15 дана пре почетка периода на који се односи.
Министар прописује поступак и услове за одређивање квота из
ст. 1. и 2. овог члана, као и мере у случајевима непоштовања квота.
Одговорност за преузете обавезе и расходе
Члан 35.
Обавезе које преузима директни корисник буџетских средстава
морају бити у складу са прописаним квотама за свако тромесечје или
други период, који одреди министар, односно локални орган управе
надлежан за финансије.
Директни корисник буџетских средстава може преузети обавезу која се може пренети у наредну фискалну годину под условом да
је у текућој фискалној години обезбеђен цео износ за измирење
обавезе, у оквиру квота прописаних за текућу фискалну годину.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе државе морају
бити плаћене искључиво у готовини са консолидованог рачуна трезора.
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Управљање преузетим обавезама
Члан 36.
Приликом преузимања обавеза, директни корисници буџетских средстава дужни су да се придржавају смерница о роковима и
условима плаћања, које одређује министар, односно локални орган
управе надлежан за финансије.
Директни корисници буџетских средстава преузимају обавезе
на основу уговора у писменој форми, уколико законом није друкчије
прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом, или које су настале у супротности са овим законом
или неким другим прописом, не могу се извршавати на терет
консолидованог рачуна трезора Републике, односно локалне власти.
Резервисана финансијска средства, која преостају на консолидованом рачуну трезора на крају фискалне године, задржавају се за
плаћање обавеза за које су резервисана у наредној фискалној години,
осим ако се обавеза не поништи или постане неважећа.
Министар утврђује поступак за спровођење одредбе става 4.
овог члана.
Финансијска средства резервисана за обавезу која је отказана,
по истеку фискалне године у којој је обавеза настала остају на консолидованом рачуну трезора и укључују се у примања буџета наредне
године.
Преузете обавезе отказане у току фискалне године, за које су
првобитно средства била предвиђена, могу поново бити преузете од
стране директног корисника буџетских средстава за сврхе за које су
раније била предвиђена.
Министар ближе уређује поступак отказивања и поновног
преузимања обавеза.
Овлашћење за преузимање обавезе и одговарајућа финансијска
средства која преостану на крају фискалне године у којој су била
предвиђена за одређеног директног корисника буџетских средстава, на
захтев директног корисника буџетских средстава, остају на
располагању том кориснику у наредној години, за сврхе за које су била
предвиђена, под условом да се искажу у буџету наредне године.
Додељивање уговора
Члан 37.
Уговори о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници
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буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања,
морају бити додељени у складу са прописима који регулишу јавне
набавке.
Плаћање из буџета
Члан 38.
Издатак из буџета заснива се на књиговодственој документацији.
Правни основ и износ преузетих обавеза, који проистичу из
изворне књиговодствене документације, морају бити потврђени у
писменој форми пре плаћања обавезе.
Министар ближе уређује начин настанка обавезе, извештавање
о преузетим обавезама и начин плаћања, које се врши из републичког,
односно буџета локалне власти.
Одредбе ст. 1-3. овог члана сходно се примењују на обавезе
организација обавезног социјалног осигурања.
Повраћај средстава у буџет
Члан 39.
У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао
правни основ, директни корисник буџетских средстава обавезан је да
одмах затражи повраћај средстава у буџет.
Ако се средства врате у истој фискалној години у којој је
плаћање извршено, сразмерно се умањује расходна страна финансијског плана корисника буџетских средстава.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се примењују на повраћај
средстава организација обавезног социјалног осигурања.
Повраћај више или погрешно наплаћених буџетских прихода
Члан 40.
Ако је од обвезника наплаћено више текућих прихода из члана
12. став 1. тачка 1. подтачка (1) овог закона, односно ако је основ за
наплату био погрешан, извршиће се повраћај у складу са законом којим је уређена наплата јавних прихода.
Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на терет
уплатног рачуна текућег прихода.
Ако на уплатном рачуну текућег прихода из става 1. овог
члана нема довољно средстава да би се извршио повраћај, а у питању
је текући приход који у целини припада буџету Републике или буџету
локалне власти, односно који се дели између савезног буџета и буџета
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Републике или између буџета Републике и буџета локалне власти,
носилац платног промета надлежан за повраћај текућих прихода
обавезан је да тражи од корисника тог прихода да на уплатни рачун
јавног прихода са којег треба извршити повраћај пренесе износ средстава која ће се вратити обвезнику, сразмерно прописаном корисниковом учешћу у расподели тог текућег прихода.
Ако корисник текућег прихода из става 4. овог члана не
пренесе средства на уплатни рачун у року од 15 дана од дана пријема
захтева, надлежни носилац платног промета издаће налог да се
средства пренесу са рачуна корисника текућег прихода на уплатни
рачун текућег прихода са којег се повраћај врши.
Одредбе ст. 1-4. овог члана сходно се примењују на прописани
евидентни рачун Савезне управе царина за уплату акциза и пореза на
промет при увозу.
Одредбе ст. 1-4. овог члана сходно се примењују и у случају
повраћаја доприноса за социјално осигурање.
Промене у апропријацијама у току године
Члан 41.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења
директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника ће се увећати, односно
смањити.
Ако се обим пословања или овлашћења директног корисника
буџетских средстава из става 1. овог члана увећа, средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве.
У случају оснивања новог директног корисника буџетских
средстава, средства за његово пословање или овлашћења обезбеђују се
из текуће буџетске резерве.
Ако се обим пословања или овлашћења директног корисника
буџетских средстава из става 1. овог члана смањи или директни корисник буџетских средстава престане да постоји, а његови задаци нису
пренети на другог корисника буџетских средстава, неискоришћена
средства се преносе у текућу буџетску резерву.
Ако се у току године од једног директног корисника буџетских
средстава образује више директних корисника, неискоришћена средства распоређена том кориснику преносе се у текућу буџетску резерву
и распоређују новообразованим директним корисницима буџетских
средстава.
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Одлуку о промени у апропријацијама из ст. 1-5. и коришћењу
средстава текуће буџетске резерве доноси Влада, односно надлежан
извршни орган локалне власти.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, односно локалног органа управе надлежног за финансије, може
извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног
расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се
износ умањује.
Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.
Привремена обустава извршења буџета
Члан 42.
Ако се у току фискалне године издаци повећају или примања
смање Влада, на предлог министра, односно надлежни извршни орган
локалне власти, на предлог локалног органа управе надлежног за
финансије, може обуставити извршење појединих издатака (у даљем
тексту: привремена обустава извршења) не дуже од 45 дана.
Привременом обуставом извршења може се:
1) зауставити преузимање обавеза;
2) предложити продужење уговорног рока за плаћање;
3) зауставити давање одобрења за закључење уговора;
4) зауставити пренос квота.
Министарство, односно локални орган управе надлежан за
финансије, у сарадњи са директним корисницима буџетских средстава,
припремају предлог обима и мера привремене обуставе извршења.
Мере привремене обуставе извршења могу се применити на
све директне кориснике буџетских средстава.
О одлуци из става 1. овог члана Влада обавештава Народну
скупштину, а надлежан извршни орган локалне власти обавештава
локалну скупштину.
Допунски буџет
Члан 43.
Ако се у току спровођења мера привремене обуставе извршења, буџет не уравнотежи, Влада, односно надлежни извршни орган
локалне власти, у року од 15 дана пре истека периода у којем се спроводи привремена обустава извршења, доноси предлог допунског
буџета.
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Допунским буџетом који, на предлог Владе, односно надлежног извршног органа локалне власти, усваја Народна скупштина,
односно локална скупштина, врши се усклађивање примања и издатака
буџета.
У току усвајања допунског буџета Влада, на предлог министра, односно надлежни извршни орган локалне власти, на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије, може наставити са
привременом обуставом извршења појединих издатака.
Буџетски фонд
Члан 44.
Буџетским фондом сматра се евиденциони конто у оквиру
главне књиге трезора, који отвара Влада, односно надлежни извршни
орган локалне власти, како би се поједина буџетска примања и издаци
водили одвојено, ради остваривања циља који је предвиђен посебним
републичким, односно локалним прописом или међународним споразумом.
Прописом, односно споразумом из става 1. овог члана, дефинишу се:
1) сврха буџетског фонда;
2) време за које се буџетски фонд оснива;
3) надлежно министарство, односно локални орган управе
одговоран за управљање фондом;
4) извори финансирања буџетског фонда.
Финансирање буџетског фонда и обавезе које проистичу
из буџетског фонда
Члан 45.
Буџетски фонд се финансира из:
1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу годину;
2) наменских примања буџета, који су дефинисани као наменска примања буџетског фонда;
3) примања која проистичу из управљања ликвидним средствима буџетског фонда.
Обавезе буџетског фонда измирују се из средстава фонда.
Управљање буџетским фондом
Члан 46.
Буџетским фондом управља надлежно министарство, односно
надлежни локални орган управе.
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По укидању буџетског фонда, права и обавезе буџетског фонда
преузима министарство, односно локални орган управе из става 1. овог
члана.
Посебни услови за употребу средстава буџетског фонда
Члан 47.
Плаћање на терет буџетског фонда врши се до нивоа средстава
расположивих у буџетском фонду, а обавезе се преузимају у оквиру
реално планираних примања буџетског фонда.
На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна
буџетског фонда преносе се у наредну годину.
Текућа буџетска резерва
Члан 48.
У оквиру буџета део планираних примања не распоређује се
унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране
сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у
току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти
доноси, на предлог министра, односно локалног органа управе надлежног за финансије, одлуку о употреби текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне
кориснике буџетских средстава.
Стална буџетска резерва
Члан 49.
У буџету се обезбеђују средства за сталну буџетску резерву,
која се исказује као посебна позиција расхода.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода
на име учешћа Републике, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес,
пожар, еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно
других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи
или проузрокују штету већих размера.
Стална буџетска резерва може се користити и за привремено
извршавање обавеза буџета услед смањеног обима примања.
Из средстава сталне буџетске резерве могу се одобравати краткорочне позајмице за намене из става 2. овог члана, као и буџетима
локалних власти.
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У сталну буџетску резерву издваја се највише 1,5% укупних
прихода за буџетску годину.
Приходи сталне буџетске резерве образују се из пренетих
неангажованих средстава из претходне фискалне године и из издвајања
у висини од 1,5% месечних прихода остварених у претходном месецу
текуће године.
Издвајање из става 6. овог члана врши се све док се у сталној
буџетској резерви не обезбеди износ једнак максимуму из става 5. овог
члана.
Ако се током године стална буџетска резерва смањи из разлога
предвиђених у ст. 2-4. овог члана, издвајање у висини од 1,5%
месечних прихода остварених у претходном месецу наставиће се до
максимума из става 5. овог члана.
У сталну буџетску резерву уплаћују се средства враћених
позајмица из става 4. овог члана.
Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве у појединачним случајевима, до износа од 10% сталне буџетске резерве
планиране у буџету, доноси Влада, на предлог министра, односно надлежан извршни орган локалне власти, на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Народној скупштини, односно локалној скупштини.
Народна скупштина, односно локална скупштина, доноси одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве који је изнад износа
из става 10. овог члана.
Одговорност функционера директног корисника
буџетских средстава
Члан 50.
Функционер директног корисника буџетских средстава
одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Функционер директног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
Функционер директног корисника буџетских средстава може
пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у
директном кориснику буџетских средстава.
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Расподела одговорности између наредбодаваца, рачунополагача
и интерних контролора
Члан 51.
Функције наредбодаваца, рачунополагача и интерних контролора не могу се поклапати.
IV. ДУГ И ГАРАНЦИЈА
Државни дуг и државна гаранција
Члан 52.
Република се може задуживати код домаћег или иностраног
повериоца, у складу са законом.
Република може да закључује уговоре о краткорочним зајмовима или да емитује краткорочне хартије од вредности ради финансирања дефицита текуће ликвидности.
О закључивању уговора о краткорочним зајмовима и о емитовању краткорочних хартија од вредности одлучује министар.
Република може давати државне гаранције за дугове правних
лица у складу са законом (у даљем тексту: гаранције).
Задуживање и давање гаранције
Члан 53.
У поступку закључивања уговора о задуживању, односно
издавања обвезница, Републику представља министар.
Одлуку о давању гаранција доноси Влада, на предлог министра, у оквиру лимита из члана 55. став 1. овог закона.
Министарство преговара о уговору о задуживању и доношењу
одлуке о давању гаранција.
Министар потписује споразум о државном дугу и гаранцији у
име Републике.
Директни и индиректни корисник буџетских средстава не
може да овласти друго лице, осим министра, да потпише уговор или
други споразум, који по својој природи представља задуживање, из
којег произлази или може да произађе обавеза плаћања из буџета.
Уговор, односно споразум, закључен супротно одредбама ст.
3-5. овог члана ништав је.
Задуживање и давање гаранције Републике спроводи се на
начин који ризик по финансијске позиције Републике своди на најмању
меру.
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Уговор са Народном банком Југославије о сервисирању дуга
Члан 54.
Министар закључује са Народном банком Југославије уговор о
пружању услуга потребних за спровођење одлука везаних за дуг Републике.
Ограничење дуга и гаранције
Члан 55.
У буџету Републике утврђује се ограничење укупног износа
дуга у току буџетске године, са изузетком краткорочног задуживања
ради финансирања дефицита текуће ликвидности, који се мора отплатити до 31. децембра текуће фискалне године, као и ограничење
укупног износа гаранције.
У поступку утврђивања ограничења дуга, Министарство ће
размотрити све чињенице које се односе на:
1) захтеве за рефинансирање унутрашњег дуга;
2) захтеве за финансирање буџетског дефицита;
3) процене следећих макроекономских индикатора, и то:
(1) учешћа укупног државног дуга у бруто домаћем
производу;
(2) учешћа годишње отплате камата на име дуговања у
бруто домаћем производу;
(3) износа задуживања код банака, укључујући и
Народну банку Југославије, по основу гаранција за
хартије од вредности;
(4) учешћа краткорочног унутрашњег дуга у укупном
државном дугу;
(5) учешћа спољног дуга у укупном државном дугу;
(6) однос дуга и гаранција према текућим приходима;
(7) однос расхода на име сервисирања укупног дуга
према извозу.
Сервисирање дуга и гаранција Републике
Члан 56.
Расходи на име сервисирања дуга и гаранција Републике имају
сталну апропријацију, у складу са овим законом.
У току извршења буџета Републике, не могу се вршити измене
у плану амортизације дуга, нити у методологији примењеној за
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одређивање тога плана, осим у случају прилагођавања ових плаћања
променама у обавезама на име унутрашњег и спољног дуга.
Услови уговора, који се односе на дуг и гаранцију, не могу се
једнострано мењати.
Сервисирање дуга локалних власти не врши се из буџета
Републике, осим ако Влада није дала гаранције за одређени дуг
локалних власти.
Одредбе члана 5. став 6. и чл. 42. и 43. овог закона не односе се
на износе предвиђене за отплату и сервисирање државног дуга и државних гаранција.
Евидентирање дуговања и гаранција
Члан 57.
Министарство води евиденцију о уговореним дуговањима и
гаранцијама Републике.
Услове, начин и поступак вођења евиденције прописује министар.
Дуг локалних власти
Члан 58.
Локалне власти не могу се задуживати, осим у делу капиталних улагања из буџета.
Локалне власти не могу издавати гаранције.
Локалне власти могу се задуживати код домаћих и иностраних
поверилаца ради финансирања капиталних инвестиционих расхода,
који морају бити у складу са критеријумима, које утврђује Влада.
Одлуку о задуживању из става 3. овог члана доноси надлежни
извршни орган локалне власти.
Износ задуживања из става 3. овог члана утврђује се у складу
са могућностима локалне власти да, из сопствених прихода, финансира
отплату главнице и камате.
Ако се јави краткорочни дефицит у текућој ликвидности у
току фискалне године, услед неуравнотежених кретања у приходима и
расходима, финансирање се може вршити позајмицом из буџета
Републике, а на основу критеријума које утврђује Влада.
Укупни износ краткорочног задуживања код буџета Републике
мора бити враћен до 30. новембра текуће године.
Износ краткорочног или дугорочног задуживања за капиталне
инвестиције у току фискалне године не може бити већи од 20% укупно
остварених прихода буџета локалне власти у претходној години.
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Дуг организација обавезног социјалног осигурања
Члан 59.
Организације обавезног социјалног осигурања не могу се задуживати, осим у делу капиталних улагања из финансијског плана,
изузев Републичког завода за здравствено осигурање ради набавке
лекова.
Организације обавезног социјалног осигурања не могу давати
гаранције.
Организације обавезног социјалног осигурања могу се
задуживати код домаћих и иностраних поверилаца ради финансирања
капиталних инвестиционих расхода, у складу са критеријумима које
утврђује Влада.
Одредбе става 3. овог члана примењују се и на задуживање
ради набавке лекова из става 1. овог члана.
Одлуку о задуживању из става 3. овог члана доноси надлежни
орган организације обавезног социјалног осигурања.
Износ задуживања из става 3. овог члана утврђује се у складу
са могућностима организације обавезног социјалног осигурања да, из
сопствених прихода, финансира отплату главнице и камате.
Ако се јави краткорочни дефицит у текућој ликвидности у
току фискалне године, услед неуравнотежених кретања у приходима и
расходима, финансирање се може вршити позајмицом из буџета
Републике, а на основу критеријума које утврђује Влада.
Укупни износ краткорочног задуживања из буџета Републике,
у току фискалне године, мора бити враћен до 30. новембра текуће
године.
Износ краткорочног или дугорочног задуживања за капиталне
инвестиције, односно за лекове, у току фискалне године не може бити
већи од 20% укупно остварених прихода финансијског плана
организације обавезног социјалног осигурања у претходној години.
Објављивање одлука о дугу и гаранцији
Члан 60.
Одлуке о дугу и гаранцији објављују се у "Службеном гласнику Републике Србије".
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V. БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Одговорност за буџетско рачуноводство
Члан 61.
Директни корисник буџетских средстава одговоран је за
рачуноводство сопствених трансакција и за рачуноводство трансакција
индиректних корисника буџетских средстава који спадају у његову
надлежност (у даљем тексту: буџетско рачуноводство).
Буџетско рачуноводство је рачуноводство прихода, преузетих
обавеза и расхода директних и индиректних корисника буџетских
средстава.
Министар, у име Владе, односно локални орган управе надлежан за финансије, у име надлежног извршног органа локалне власти,
одговоран је за рачуноводство примљених зајмова и дугова.
Овлашћење за доношење буџетских рачуноводствених прописа
Члан 62.
Влада ближе уређује буџетско рачуноводство, систем главне
књиге трезора и начин вођења консолидованог рачуна трезора.
Министар уређује начин вођења рачуноводства буџета и садржај и начин финансијског извештавања за директне и индиректне
кориснике буџетских средстава, организације обавезног социјалног
осигурања и буџетске фондове Републике и локалне власти, а може
донети посебна упутства о финансијском извештавању за одређене
органе државне управе.
Министар уређује начин припреме, састављања и подношења
завршних рачуна директних и индиректних корисника буџетских
средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских
фондова Републике и локалне власти.
Предлог завршног рачуна
Члан 63.
Предлог завршног рачуна буџета утврђује Влада, односно
надлежни извршни орган локалне власти.
Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доставља предлог завршног рачуна буџета Народној скупштини, односно
локалној скупштини.
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Календар за подношење завршних рачуна
Члан 64.
Поступак припреме, састављања и подношења завршних
рачуна директних и индиректних корисника буџетских средстава,
организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова
Републике и локалне власти извршава се према прописаном календару,
и то:
1. децембар - министар доноси упутство о затварању евиденција и о припреми завршних рачуна;
28. фебруар - индиректни корисници буџетских средстава и
буџетски фондови припремају завршне рачуне за претходну годину и
подносе надлежним директним корисницима буџетских средстава;
31. март - директни корисници буџетских средстава контролишу и сравњују завршне рачуне индиректних корисника буџетских
средстава, односно буџетских фондова, који се налазе у њиховој надлежности, консолидују наведене извештаје и састављају консолидовани годишњи извештај, који подносе Министарству, односно локалном
органу управе надлежном за финансије;
31. март - организације обавезног социјалног осигурања састављају завршни рачун и подносе Министарству;
15. мај - Министарство, односно локални орган управе надлежан за финансије састављају консолидоване завршне рачуне буџета и
организација обавезног социјалног осигурања и подносе их Влади,
односно надлежном извршном органу локалне власти;
1. јун - локални орган управе надлежан за финансије подноси
министру завршни рачун буџета локалне власти, усвојен од стране
надлежног извршног органа локалне власти;
1. јул - Влада доставља Народној скупштини консолидовани
завршни рачун Републике и организација обавезног социјалног осигурања у облику предлога закона.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок у
календару за подношење завршних рачуна и других аката.
Садржај завршног рачуна
Члан 65.
Завршни рачун садржи:
1) биланс стања;
2) биланс прихода и расхода;
3) извештај о капиталним расходима и финансирању;
4) извештај о новчаним токовима;
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5) извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује
разлику између одобрених средстава и извршења;
6) објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
7) извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим
и иностраним, и извршеним отплатама дугова;
8) извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
9) извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
10) извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима
из тач. 1-9) овог става.
VI БУЏЕТСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Вршење интерне контроле
Члан 66.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава и
организације обавезног социјалног осигурања успостављају системе
интерне контроле за све трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна
финансијских средстава и обавеза и рачуна финансирања, као и
управљања државном имовином.
Систем интерне контроле састоји се из мреже која чини једну
организацију, чији је циљ да обезбеди:
1) примену закона, прописа, правила и процедура;
2) успешно пословање;
3) економично, ефикасно и наменско коришћење средстава;
4) чување средстава и улагања од губитака, укључујући и од
превара, неправилности или корупције;
5) интегритет и поузданост информација, рачуна и података.
Интерна контрола је организована као систем процедура и
одговорности свих лица укључених у финансијске и пословне процесе
директних и индиректних корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања.
Организације обавезног социјалног осигурања, као и директни
корисници буџетских средстава који су у организационом и финансијском смислу сложене целине, организују посебну службу интерних
контролора.
Остали директни корисници буџетских средстава, осим
корисника из става 4. овог члана, могу организовати посебну службу
интерних контролора.
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Министар одређује директне кориснике буџетских средстава
из става 4. овог члана и прописује заједничке критеријуме за
организацију и поступак интерне контроле, на основу којих директни
корисници буџетских средстава и организације обавезног социјалног
осигурања могу одредити ближу организацију и поступак вршења
интерне контроле.
У случајевима где постоји организована служба интерних
контролора, контролори су директно одговорни функционерима директних корисника буџетских средстава, односно организација
обавезног социјалног осигурања.
Директни корисници буџетских средстава успостављају одговарајуће облике интерне контроле за индиректне кориснике буџетских
средстава који су у њиховој надлежности.
Директни корисници средстава буџета локалне власти оснивају одговарајуће облике интерне контроле за све трансакције које се
тичу буџетских примања и издатака, управљања средствима и
управљања дугом локалне власти.
У случајевима из става 9. овог члана, сходно се примењују
одредбе ст. 1-8. овог члана.
Буџетска инспекција и ревизија
Члан 67.
Послове буџетске инспекције и ревизије обавља Министарство, са циљем вршења инспекције и ревизије над:
1) директним и индиректним корисницима буџетских
средстава;
2) организацијама обавезног социјалног осигурања;
3) јавним предузећима, основаним од стране Владе, правним
лицима основаним од стране тих јавних предузећа, односно правним
лицима над којима Република има директну или индиректну контролу
над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном
одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине
више од 50% укупног прихода.
Надлежни извршни орган локалне власти оснива локалну
службу за инспекцију и ревизију.
Локална служба за инспекцију и ревизију надлежна је за
спровођење инспекције и ревизије над:
1) директним и индиректним корисницима средстава буџета
локалне власти;
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2) јавним предузећима, основаним од стране локалне власти,
правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, односно
правним лицима над којима локална власт има директну или
индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50%
гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима
локална јавна средства чине више од 50% укупног прихода.
Функције Буџетске инспекције и ревизије
Члан 68.
Функције Буџетске инспекције и ревизије јесу:
1) провера примене закона која представља накнадну проверу
корисника буџетских средстава, организација, предузећа, односно
правних лица из члана 67. ст. 1. и 3. овог закона, у погледу поштовања
правила интерне контроле;
2) оцена система интерне контроле која представља оцену
адекватности, успешности и потпуности интерне контроле;
3) контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, односно правних
лица из члана 67. ст. 1. и 3. овог закона;
4) ревизија начина рада (перформанси) која представља оцену
пословања и процеса у корисницима буџетских средстава, организацијама, предузећима, односно правним лицима из члана 67. ст. 1. и 3.
овог закона, над којима се врши ревизија, укључујући и нефинансијске
операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности
органа и организација;
5) давање савета о импликацијама контроле и ревизије када се
уводе нови системи, процедуре или задаци;
6) успостављање сарадње са екстерном ревизијом;
7) вршење осталих задатака неопходних да би се остварила
сигурност у погледу функционисања система интерне контроле.
Права и дужности
Члан 69.
Рад буџетске инспекције је независан. Њен рад, овлашћења,
обележја и др. уредиће се посебним актом Владе, на предлог министра.
Овим актом уредиће се и право на изјављивање жалбе против инспектора, односно ревизора, у управном поступку.
Програм рада буџетске инспекције и ревизије и његове
промене утврђује министар.
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Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се примењују на локалну
службу за инспекцију и ревизију.
Министар утврђује методологију и ближе уређује начин рада
буџетске инспекције и ревизије.
Стандарди у погледу методологије и начина рада из става 4.
овог члана примењују се и на локалну службу за инспекцију и ревизију.
Буџетска инспекција и ревизија обавља контролу квалитета рада инспекције и ревизије из става 5. овог члана, ради обезбеђења јединствене примене поступка инспекције и ревизије на територији Републике.
Локална служба за инспекцију и ревизију доставља документацију и извештај, на захтев функционера који руководи буџетском
инспекцијом и ревизијом, ради испуњења услова из става 6. овог члана.
Буџетска инспекција и ревизија, као и локална служба за
инспекцију и ревизију имају приступ свим подацима, документима,
извештајима и информацијама потребним за обављање функција код
корисника буџетских средстава, организације, предузећа, односно
правног лица из члана 67. ст. 1. и 3. овог закона, над којима се врши
инспекција, односно ревизија.
Буџетска инспекција и ревизија и локална служба за инспекцију и ревизију имају на располагању одговарајуће ресурсе (особље,
простор и опрему), који обезбеђују вршење њихових функција.
У вршењу функција, буџетска инспекција и ревизија и локална
служба за инспекцију и ревизију обавезни су да чувају тајност
службених и пословних података.
Извештавање
Члан 70.
Буџетска инспекција и ревизија доставља министру извештај о
извршеној инспекцији и ревизији са налазима, мерама и одговарајућим
препорукама.
Буџетска инспекција и ревизија обезбеђује записник, извештај
и препоруку кориснику буџетских средстава, организацији, предузећу,
односно правном лицу из члана 67. ст. 1. и 3. овог закона, код којег је
вршена инспекција, односно ревизија.
Министар доставља извештај из става 1. овог члана Влади која
га подноси Народној скупштини, два пута годишње.
На поступак локалне службе за инспекцију и ревизију сходно
се примењују одредбе ст. 1. и 2. овог члана.
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Екстерна ревизија
Члан 71.
Завршни рачун буџета Републике, буџета локалне власти и
финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања
подлежу екстерној ревизији.
VII ПОСЛОВИ БУЏЕТА
Дужности и одговорности у вези са пословима буџета
Члан 72.
Послове буџета обавља Министарство вршењем следећих
функција:
1) у припреми буџета:
(1) координише поступак припреме буџета;
(2) разрађује смернице за припрему буџета;
(3) анализира захтеве за финансирање директних корисника
буџетских средстава и предлаже износе апропријација који се уносе у
нацрт буџета;
(4) анализира финансијске планове организација обавезног
социјалног осигурања и буџете локалних власти и предлаже износе
трансфера који се уносе у нацрт буџета;
(5) припрема нацрт буџета;
2) у извршењу буџета:
(1) контролише план извршења буџета директних корисника
буџетских средстава, врши евентуалне корекције и прослеђује кориговани план трезору, ради извршења буџета и управљања готовинским
средствима;
(2) контролише преузете обавезе ради утврђивања усклађености са донетим буџетом, одобрава их и прослеђује одобрене
преузете обавезе трезору, ради извршења буџета;
(3) прати примања и издатке буџета;
(4) даје препоруке директним корисницима буџетских
средстава, локалној власти и организацијама обавезног социјалног осигурања по питањима буџета.
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VIII ТРЕЗОР
Дужности и одговорности трезора
Члан 73.
Послове трезора обавља Министарство, односно локални
орган управе надлежан за финансије, вршењем следећих функција:
1) финансијско планирање, које обухвата:
(1) пројекције и праћење прилива на консолидовани
рачун трезора и захтеве за плаћање расхода, који садрже анализу:
- готовинских токова;
- плана извршења буџета;
- сервисирања дуга.
(2) дефинисање тромесечних, месечних и дневних квота
преузетих обавеза и плаћања;
2) управљање готовинским средствима, које обухвата:
(1) управљање консолидованим рачуном трезора на који
се уплаћују сва примања и из којег се врше сва плаћања из буџета, који
се односе на:
- отварање и контролу банкарских рачуна и подрачуна;
- управљање банкарским односима;
(2) управљање ликвидношћу;
(3) разраду поступака за наплату примања преко
банкарског система;
(4) управљање финансијским средствима;
3) контрола расхода, која обухвата управљање процесима
одобравања преузимања обавеза, проверу пријема добара и услуга и
одобравање плаћања на терет буџетских средстава;
4) управљање дугом, које обухвата:
(1) управљање новим преговорима и споразумима о
зајмовима;
(2) вођење евиденције о дуговањима;
(3) управљање приливима по основу позајмљивања;
5) буџетско рачуноводство и извештавање, које обухвата:
(1) рачуноводствене послове за:
- обраду плаћања и евидентирање примања;
- вођење дневника, главне књиге и одабраних помоћних
књига за сва примања и издатке;
- међународне донације и друге видове помоћи;
(2) финансијско извештавање;
(3) рачуноводствену методологију, укључујући:
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- одржавање система класификације;
- прописивање правила буџетског рачуноводства;
- прописивање захтева у погледу интерног и екстерног
извештавања;
6) управљање финансијским информационим системом.
IX НОВЧАНЕ КАЗНЕ
Новчане казне за прекршаје
Члан 74.
Новчаном казном од 2.000 до 20.000 динара казниће се одговорно лице корисника буџетских средстава, одговорно лице у организацији обавезног социјалног осигурања или друго одговорно лице, за
следеће прекршаје:
1) уколико створи обавезе или на терет рачуна буџета одобри
плаћање расхода који није предвиђен у буџету;
2) ако не поштује одредбе чл. 19, 20, 22. и 23. овог закона у
поступку припреме и усвајања буџета;
3) ако предлог буџета и завршног рачуна и извештаји који се
достављају Народној скупштини, односно локалној скупштини не
садрже делове из чл. 10. и 65. овог закона;
4) ако не поштује одредбе чл. 31-41, 50. и 51. овог закона у
поступку извршења буџета;
5) ако изврши задуживање на начин који је у супротности са
одредбама чл. 52-60. овог закона;
6) ако одложи наплату доспелог потраживања или одобри
наплату у ратама потраживања, без претходно добијене сагласности
Владе, односно надлежног извршног органа локалне власти;
7) ако не поштује одредбе о рачуноводству и извештавању из
чл. 61-65. овог закона;
8) ако не отклони пропусте на које је указано у писменом
извештају интерне контроле, односно у налазу буџетске инспекције и
ревизије, или их не исправи благовремено (чл. 66. и 79).
Прекршајни поступак
Члан 75.
Захтев за покретање прекршајног поступка из члана 74. овог
закона подносе интерни контролори, буџетска инспекција и ревизија,
локална служба за инспекцију и ревизију и друга лица овлашћена за
вршење надзора над извршењем овог закона.
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Прекршајни поступак из става 1. овог члана води се у складу
са одредбама закона којим се уређују прекршаји.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Престанак важења одређених закона
Члан 76.
Ако су одредбе других закона који важе на дан ступања на
снагу овог закона у супротности са овим законом, примењују се одредбе овог закона.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, одредбе чл. 18-91.
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), које се односе на локалне власти, примењују се до истека рока
из члана 78. став 4. овог закона.
Рок за доношење прописа
Члан 77.
Прописи на основу овлашћења из овог закона биће донети у
року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.
До доношења прописа из става 1. овог члана, примењиваће се
прописи који су важили до дана ступања на снагу овог закона, у складу
са овлашћењима садржаним у овом закону.
Прелазни период пре отварања консолидованог рачуна трезора
Члан 78.
Министар је овлашћен да затвори рачуне директних корисника
средстава буџета Републике и организација обавезног социјалног
осигурања, отворене код организације за обављање послова платног
промета, на дан отварања консолидованог рачуна трезора, а најкасније
12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Средства преостала на рачунима директних корисника
буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања
на дан затварања рачуна, преносе се на консолидовани рачун трезора и
биће распоређена тим корисницима, односно организацијама.
Средства остварена по посебним прописима или из других
извора, након затварања рачуна директних корисника буџетских
средстава и организација обавезног социјалног осигурања, преносе се
на консолидовани рачун трезора и биће распоређена тим корисницима,
односно организацијама, а укупни износи тих средстава посебно ће се
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исказати у завршном рачуну буџета Републике, односно финансијском
плану организације обавезног социјалног осигурања.
Локални орган управе надлежан за финансије овлашћен је да
затвори рачуне директних корисника средстава буџета локалне власти,
отворене код организације за обављање послова платног промета, на
дан отварања консолидованог рачуна трезора локалне власти, а
најкасније 24 месеца од дана ступања на снагу овог закона.
Одредбе ст. 2. и 3. овог члана сходно се примењују и на директне кориснике средстава буџета локалне власти.
Прелазни период у којем се предузимају мере на основу налаза
Буџетске инспекције и ревизије.
Члан 79.
До успостављања система интерне контроле из члана 66. овог
закона код директних и индиректних корисника буџетских средстава и
организације обавезног социјалног осигурања, ако се у поступку
инспекције и ревизије утврде незаконитости, Буџетска инспекција и
ревизија путем решења наложиће мере за њихово отклањање и
предузимати друге законом утврђене поступке.
Решење Буџетске инспекције и ревизије коначно је у управном
поступку.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се примењују на локалну
службу за инспекцију и ревизију.
Одредбе ст. 1-3. овог члана примењују се до испуњења услова
из става 1. овог члана, а најкасније до 31. децембра 2003. године.
Привремено именовање екстерних ревизора
Члан 80.
До установљавања врховне екстерне ревизорске институције,
Народна скупштина ће одлучити о ангажовању ревизора са
одговарајућим квалификацијама за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета и организација за обавезно социјално
осигурање.
Ступање на снагу
Члан 81.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".
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Прилог бр. 3

ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ РЕВИЗОРСКОЈ
ИНСТИТУЦИЈИ
("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 54/2007).
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим законом уређују се оснивање и делатност, правни положај, надлежност, организација и начин рада Државне ревизорске
институције (у даљем тексту: Институција) и друга питања од значаја
за рад Институције, као и права и обавезе субјеката ревизије.
Значење појединих појмова
Члан 2.
Поједини појмови, употребљени у смислу овог закона имају
следеће значење:
1) Ревизија финансијских извештаја представља испитивање докумената, исправа, извештаја и других информација, ради
прикупљања довољног, адекватног и поузданог доказа за изражавање
мишљења да ли финансијски извештаји субјекта ревизије истинито и
објективно приказују његово финансијско стање, резултате пословања
и новчане токове, у складу са прихваћеним рачуноводственим
начелима и стандардима;
2) Ревидирање пословања према овом закону значи прибављање довољног, адекватног и поузданог доказа за изражавање мишљења о правилности и сврсисходности пословања корисника јавних
средстава;
3) Ревизија правилности пословања значи испитивање финансијских транскација и одлука у вези са примањима и издацима, ради утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране сврхе;
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4) Ревизија сврсисходности пословања значи испитивање
трошења средстава из буџета и других јавних средстава, ради стицања
довољног, адекватног и поузданог доказа за извештавање да ли су
средства од стране субјекта ревизије употребљена у складу са начелима економије, ефикасности и ефективности као и у складу са планираним циљевима;
5) Начело економије подразумева минимални утрошак
средстава за одређену активност, водећи рачуна да се тиме не доводи у
питање очекивани квалитет;
6) Начело ефикасности представља однос између постигнутих резултата у производњи роба или пружању услуга и искоришћених
ресурса за производњу, односно пружање услуга;
7) Начело ефективности (успешности) представља степен
до кога су постигнути постављени циљеви, као и однос између планираних и остварених ефеката одређене активности.
8) Пословање субјекта ревизије у поступку ревизије по
овом закону чине:
(1) сви поступци субјекта ревизије, који утичу на његова
примања, односно издатке али и на средства односно обавезе према
изворима средстава (пословање у ужем смислу);
(2) сви поступци субјекта ревизије, који утичу на стање
јавне имовине, стање јавног дуга, обезбеђивање јавних добара или на
стање животне средине (пословање у ширем смислу);
9)
Ревизиони налаз означава скуп утврђених чињеница и
констатација на бази процене о одређеном сегменту пословања ревидираног субјекта;
10) Овлашћено лице јесте било који представник којег
председник Институције овласти, у писменој форми, да врши послове
у оквиру овлашћења или да обавља функције;
11) Мера исправљања, односи се на меру, коју субјект ревизије предузима да би отклонио одређену неправилност или нецелисходност у свом пословању или за то да умањи ризик од појављивања
одређене неправилности или несврсисходности у свом будућем пословању;
12) Неправилност у пословању означава неусклађеност пословања са прописима или усмерењима, која је дужан да уважава
субјект ревизије у своме деловању;
13) Несврсисходност у пословању јесте збирни израз за
неекономичност, неефикасност и неуспешност пословања.
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Правни положај Институције
Члан 3.
Институција је највиши државни орган ревизије јавних средстава у Републици Србији (у даљем тексту: Република).
Институција је самосталан и независан државни орган.
За обављање послова из своје надлежности Институција је
одговорна Народној скупштини Републике Србије (у даљем тексту:
Скупштина).
Акта којима Институција врши своју надлежност ревизије не
могу бити предмет оспоравања пред судовима и другим државним
органима.
Институција има својство правног лица.
Институција има печат, у складу са законом.
Седиште Институције. Организационе јединице Институције
Члан 4.
Седиште Институције је у Београду.
Институција може образовати организационе јединице изван
седишта.
Организационе јединице изван седишта Институције немају
својство правног лица.
II. НАДЛЕЖНОСТ ИНСТИТУЦИЈЕ
Послови у надлежности Институције
Члан 5.
У оквиру своје надлежности, Институција обавља следеће
послове:
1) планира и обавља ревизију, у складу са овим законом;
2) доноси подзаконске и друге акте ради спровођења овог
закона;
3) подноси извештаје у складу са чл. 43. и 44. овог закона;
4) заузима ставове и даје мишљења као и друге облике јавних
саопштења у вези са применом и спровођењем појединих одредаба
овог закона;
5) по потреби и у складу са својим могућностима, пружа
стручну помоћ Скупштини, Влади Републике Србије (у даљем тексту:
Влада) и другим државним органима о појединим значајним мерама и
важним пројектима, на начин којим се не умањује независност
Институције;
225

6) може да даје савете корисницима јавних средстава;
7) може давати примедбе на радне нацрте предлога законских текстова и других прописа и може давати мишљења о питањима
из области јавних финансија;
8) може да даје препоруке за измене важећих закона на
основу информација до којих је дошла у поступку обављања ревизије,
а односе се на то да производе или могу произвести негативне последице или доводе до непланираних резултата;
9) усваја и објављује стандарде ревизије у вези са јавним
средствима који се односе на извршавање ревизијске надлежности
Институције, на приручнике за ревизију и на другу стручну литературу
од значаја за унапређење ревизорске струке;
10) утврђује програм образовања и испитни програм за стицање
звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор, организује
полагање испита за стицање ревизорских звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор и води Регистар лица која су стекла ова звања;
11) утврђује критеријуме и врши нострификацију стручних
звања из надлежности Институције стечених у иностранству;
12) сарађује са међународним ревизорским и рачуноводственим организацијама у областима које се односе на рачуноводство и
ревизију у оквиру јавног сектора;
13) обавља друге послове утврђене законом.
Пословник Институције
Члан 6.
Институција има пословник којим, у складу са овим законом,
ближе уређује начин и поступак по коме Институција врши своју
надлежност ревизије, начин обезбеђивања јавности рада Институције,
одлучивање и друга питања утврђена Законом која су од значаја за рад
Институције.
Савет доноси пословник уз претходно добијену сагласност
Скупштине.
Институција може уређивати организацију и начин рада
Институције и другим актима.
Сходна примена других законских одредби
Члан 7.
Ако се у извршавању ревизорске надлежности Институције
појави питање које није уређено овим законом, сходно се примењују
одговарајуће одредбе закона, којима се уређује управни поступак.
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Објављивање
Члан 8.
Пословник и друга акта Институције у складу са овим
законом, објављују се у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Предмет ревизије
Члан 9.
Предмет ревизије у складу са овим законом су:
1) примања и издаци у складу са прописима о буџетском
систему и прописима о јавним приходима и расходима;
2) финансијски извештаји, финансијске трансакције, обрачуни, анализе и друге евиденције и информације субјеката ревизије;
3) правилност пословања субјеката ревизије у складу са
законом, другим прописима и датим овлашћењима;
4) сврсисходност располагања јавним средствима у целости
или у одређеном делу;
5) систем финансијског управљања и контроле буџетског система и система осталих органа и организација које су субјект ревизије
Институције;
6) систем интерних контрола, интерне ревизије, рачуноводствених и финансијских поступака код субјекта ревизије;
7) акта и радње субјекта ревизије које производе или могу
произвести финансијске ефекте на примања и издатке корисника јавних средстава,имовину државе,задуживање и давање гаранција као и
на сврсисходну употребу средстава којима располажу субјекти ревизије;
8) правилност рада органа руковођења, управљања и других
одговорних лица надлежних за планирање, извођење и надзор пословања корисника јавних средстава;
9) друге области предвиђене посебним законима.
Институција може ревидирати акт о протеклом, текућем, као и
о планираном пословању корисника јавних средстава.
Акт из претходног става може да буде акт, који је прописан
законом или посебан рачуноводствени исказ, односно извештај, који
корисник јавних средстава мора да састави на захтев Институције.
Субјекти ревизије
Члан 10.
Субјекти ревизије, у складу са овим законом су :
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- директни и индиректни корисници буџетских средстава
Републике, територијалних аутомија и локалних власти у складу са
прописима којима се уређује буџетски систем и систем јавних прихода
и расхода;
- организације обавезног социјалног осигурања;
- буџетски фондови основани посебним законом или подзаконским актом;
- Народна банка Србије у делу који се односи на коришћење
јавних средстава и на пословање са државним буџетом;
- јавна предузећа, привредна друштва и друга правна лица које
је основао директни односно индиректни корисник јавних средстава;
- правна лица код којих директни односно индиректни корисници имају учешће у капиталу односно у управљању;
- правна лица која су основала правна лица у којим држава
има учешће у капиталу односно у управљању;
- правна и физичка лица која примају од Републике, територијалних аутономија и локалних власти дотације и друга бесповратна давања или гаранције;
- субјекти који се баве прихватањем, чувањем, издавањем и
коришћењем јавних резерви;
- политичке странке, у складу са законом којим се уређује
финансирање политичких странака;
- корисници средстава ЕУ, донација и помоћи међународних
организација, страних влада и невладиних организација;
- уговорна страна у вези са извршењем међународних уговора, споразума, конвенција и осталих међународних аката, када је то
одређено међународним актом или када то одреди овлашћени орган; и
- други субјекти који користе средства и имовину под контролом и на располагању Републике, територијалних аутономија,
локалних власти или организација обавезног социјалног осигурања.
Субјекти ревизије из става 1. овог члана сматрају се корисницима јавних средстава у складу са овим законом.
Субјект ревизије из става 1. овог члана на чије се пословање
мишљење ревизије односи, дужан је да то мишљење разматра и предузме мере за отклањање утврђених неправилности и несврсисходности.
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Правна лица повезана са субјектима ревизије
Члан 11.
Институција може, у складу са овим законом, да врши ревизију пословања и код правних лица која послују са субјектима ревизије
из члана 10. овог закона.
Ревизија пословања код правних лица из става 1. овог члана
врши се само у погледу њиховог пословања са субјектима ревизије
утврђеним овим законом.
Институција ће својим актом ближе утврдити начин вршења
ревизије код правних лица из става 1. овог члана тако да њихова права
на које се односе радње у поступку ревизије, буду заштићена.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА И САСТАВ ИНСТИТУЦИЈЕ
Организација и органи
Члан 12.
Институција има председника Институције, потпредседника,
Савет, ревизорске службе и пратеће службе.
Делокруг и начин обављања послова служби Институције,
унутрашња организација и систематизација радних места ближе се
уређују актом Институције, који на предлог председника Институције
доноси Савет.
Савет
Члан 13.
Савет је највиши орган Институције.
Савет је колегијални орган.
Савет има пет чланова, и то: председника, потпредседника и
три члана.
Председник Савета је истовремено председник Институције.
Савет одлучује на седницама којима председава председник
Савета или потпредседник који га замењује.
Савет доноси одлуке већином гласова свих чланова.
Чланови Савета не могу довести у питање независност при
доношењу својих одлука, као ни независност Институције.
Пословником о раду Савета Институције ближе ће се уредити
питања везана за рад Савета.
Акт из става 8. овог члана доноси Савет.
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Надлежности Савета
Члан 14.
Савет обавља следеће послове:
- доноси пословник;
- доноси годишњи програм ревизије;
- доноси акт којим ближе уређује поступак ревизије;
- доноси финансијски план Институције;
- утврђује завршни рачун Институције;
- одлучује о приговору субјекта ревизије на предлог
извештаја о извршеној ревизији;
- доноси годишњи извештај и посебне извештаје;
- доноси друга акта Институције и обавља друге послове
утврђене овим законом и актима Институције.
Чланови Савета
Члан 15.
Чланови Савета учествују у раду и одлучивању Савета, прате
активности појединих ревизорских јединица у Институцији, учествују
у процесу рада ревизорских служби и обављају друге послове које им
повери председник Савета.
Услови за избор чланова Савета
Члан 16.
За члана Савета може бити изабран држављанин Републике
Србије, који поред општих услова утврђених законом за рад у државним органима, испуњава и следеће услове: има високу школску
спрему, најмање 10 година радног искуства, од чега најмање седам
година на пословима који су повезани са надлежностима Институције.
За члана Савета може бити изабрано лице које две године пре
избора није било члан органа Владе односно члан Савета министара
државне заједнице Србија и Црна Гора.
Најмање два члана Савета морају бити дипломирани економисти са одговарајућим ревизорским или рачуноводственим звањем.
Најмање један од чланова Савета мора бити дипломирани
правник са положеним правосудним испитом.
Неспојивост функција
Члан 17.
Функција члана Савета није спојива са:
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1) функцијом у државном органу, у органима локалне власти
или носиоца јавних овлашћења и функцијом у политичким странкама
или синдикатима;
2) радом у државном органу, органу локалне власти или код
носиоца јавних овлашћења;
3) чланством у органу управљања или надзора привредног
друштва, јавног предузећа, фонда, организације обавезног социјалног
осигурања или другог правног лица са учешћем државног капитала;
4) својинским уделом у правним лицима која су у надлежности Институције у складу са овим законом;
5) обављањем других послова који по закону нису спојиви са
обављањем јавне функције;
6) обављањем других послова који би могли негативно да
утичу на њихову самосталност, непристрасност и друштвени углед као
и на поверење и углед Институције;
7) вршењем било каквих других плаћених дужности, осим
научних и образовних функција, и то само уколико такве дужности
нису у моралној колизији са вршењем дужности чланова Савета.
Чланови Савета подлежу обавезама и забранама утврђеним
законом који уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних
функција.
Члан Савета је обавезан да о чињеницама из става 1. овог члана обавести Савет.
Недозвољени односи носилаца функција у Институцији између
себе и са субјектом ревизије
Члан 18.
Чланови Савета међусобно не смеју бити крвни сродници у
правој линији, у побочној линији до четвртог степена сродства, брачни
другови, сродници по тазбини закључно са другим степеном сродства
чак и онда када је брак престао, старалац, усвојеник, усвојилац и
хранилац.
Члан Савета не може учествовати и одлучивати у поступку
ревизије, ако је био радно ангажован код лица које је предмет ревизије
или је обављао одређене послове за рачун субјекта ревизије, ако од
престанка тог запослења или завршетка послова није протекло пет
година.
Члан Савета је дужан да о чињеницама из ст. 1. и 2. овог члана
благовремено обавести Савет.
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Избор председника, потпредседника и чланова Савета
Члан 19.
Председника, потпредседника и чланове Савета бира и
разрешава Скупштина, већином гласова на седници којој присуствује
већина од укупног броја народних посланика, на предлог надлежног
радног тела Скупштине. Надлежно радно тело разматра кандидатуре,
утврђује испуњеност услова одређених овим законом и утврђује листу
кандидата коју доставља Скупштини. Предлог кандидатуре мора бити
образложен, са приложеном изјавом кандидата у писаном облику да
прихвата кандидатуру.
Уколико предложени кандидат за председника, потпредседника и чланове Савета не добије потребну већину гласова посланика,
надлежно радно тело Скупштине утврђује предлог за новог кандидата.
Након избора, председник, потпредседник и чланови Савета
полажу заклетву пред Скупштином, чиме преузимају дужност.
Заклетва гласи: "Заклињем се на оданост Републици Србији. Обећавам
да ћу поштовати Устав и законе. Заклињем се чашћу да ћу своју дужност обављати независно, поштено и непристрасно и да нећу злоупотребљавати своје надлежности."
Трајање мандата чланова Савета
Члан 20.
Члан Савета бира се на период од пет година.
Изабрани чланови Савета могу бити изабрани највише два
пута.
Председник Савета обавештава председника надлежног радног
тела Скупштине о престанку мандата члану Савета најкасније шест
месеци пре истека мандатног периода.
Члан Савета коме је истекао мандат из других разлога од оних
утврђених чланом 22. овог закона може да обавља функцију до избора
новог члана Савета.
Престанак мандата члана Савета
Члан 21.
Члану Савета престаје мандат пре истека времена на које је
изабран подношењем оставке, испуњењем услова за пензију или разрешењем.
Разлози за разрешење
Члан 22.
Члан Савета разрешава се функције:
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1) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци, или за кажњиво
дело у краћем трајању које га чини недостојним за обављање функције;
2) ако је правноснажном судском одлуком лишен пословне
способности;
3) преузимањем посла или функције који су неспојиви са
функцијом члана Савета;
4) ако не поступа у складу са Уставом и законом.
Поступак у којем се утврђује постојање разлога за разрешење
Члан 23.
О наступању разлога за престанак мандата или разрешење,
Савет без одлагања обавештава Скупштину.
Иницијативу за разрешење члана Савета може да поднесе
најмање 20 народних посланика.
Иницијатива се подноси у писаном облику, са образложењем и
доказима о наступању разлога из члана 22. овог закона.
Иницијативу разматра надлежно радно тело Скупштине.
Члан Савета, чије се разрешење предлаже, има право да се писмено или усмено обрати члановима надлежног радног тела Скупштине,
на седници на којој се разматра иницијатива о његовом разрешењу.
Након обављене расправе и гласања, надлежно радно тело
Скупштине подноси извештај Скупштини са предлогом да Скупштина
донесе одлуку о разрешењу члана Савета или да иницијативу одбаци.
Члану Савета престаје мандат и сва права по том основу даном
доношења одлуке о његовом разрешењу на седници Скупштине.
Члан 24.
Надлежно радно тело Скупштине може самоиницијативно да
предложи Скупштини да се члан Савета разреши када, на основу континуираног праћења рада Савета у складу са законом или на основу других
сазнања, утврди да су наступили разлози за разрешење из члана 22. овог
закона.
У поступку када надлежно радно тело Скупштине самоиницијативно предложи да се члан Савета разреши, примењују се одредбе
члана 23. став 5. овог закона.
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Председник Институције
Члан 25.
Председник Институције је генерални државни ревизор и
руководилац у Институцији.
Као генерални државни ревизор, председник Институције има
следеће надлежности:
1. одобрава и усмерава распоред послова из надлежности
Институције тако што утврђује и спроводи програм рада и потписује
акта Институције;
2. прописује правила и доноси смернице и инструкције за
спровођење појединачних фаза ревизије;
3. може одредити службено надзирање спровођења задатака
ревизије и у вези с тим донети одлуку о надзирању;
4. предлаже чланове испитне Комисије;
5. потписује сертификате за ревизорска звања државни
ревизор и овлашћени државни ревизор;
6. има друге надлежности и обавља друге послове у складу
са овим законом.
Као руководилац, председник Институције има следеће
надлежности:
1) предлаже Савету годишњи финансијски план Институције;
2) подноси Савету годишњи извештај и посебне извештаје о
раду Институције;
3) наредбодавац је за средства Институције;
4) одлучује о радноправним питањима у Институцији и у
вези с тим доноси одлуке;
5) одређује радне задатке у Институцији и у вези с тим може
доносити одлуке;
6) има друге надлежности и обавља друге послове одређене
законом.
Потпредседник Институције
Члан 26.
Потпредседник Институције:
1) обавља послове генералног државног ревизора на основу
овлашћења председника Институције;
2) замењује председника Институције у случају његове
привремене спречености;
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3) у случају превременог престанка функције председника
Институције, обавља функцију председника до избора новог председника;
4) обавља друге послове које му повери председник Институције.
У случају одсутности или спречености потпредседника
Институције замењује најстарији члан Савета.
Врховни државни ревизори
Члан 27.
За врховног државног ревизора може бити именовано лице
које испуњава опште услове за рад у државним органима, које поседује
универзитетско образовање и назив овлашћени државни ревизор према
овом закону. Сматра се да одговарајуће искуство за функцију врховног
државног ревизора поседује оно лице које има најмање 10 година
радног искуства, од чега најмање осам година на пословима који су
повезани са надлежностима Институције.
Врховног државног ревизора, на предлог председника Институције именује и разрешава Савет Институције одлуком, на време од
шест година, са могућношћу реизбора.
Врховни државни ревизор ступа на функцију, пошто пред
Саветом Институције положи заклетву из члана 19. став 3. овог закона.
Врховни државни ревизор руководи ревизорском службом и
извршава ревизионе надлежности Институције у складу са овим законом и у складу са овлашћењима добијеним од председника Институције.
Врховни државни ревизор за свој рад одговара председнику
Институције.
Актом Институције се одређује број врховних државних
ревизора које има Институција.
Државни ревизори–ревизорска звања
Члан 28.
Послове ревизије обављају државни ревизори.
Ревизорска звања су: државни ревизор и овлашћени државни
ревизор.
Ревизорска звања стичу се у складу са овим законом као и са
међународном праксом едукације ревизора.
Државни ревизор и овлашћени државни ревизор је независно
стручно лице које поседује сертификат за звање државни ревизор
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односно овлашћени државни ревизор и испуњава друге услове прописане овим законом.
Кандидат за полагање испита за стицање звања државни
ревизор и овлашћени државни ревизор, пре полагања испита треба да
има положен стручни испит за рад у државним органима, осим ако је
ослобођен према одредбама закона које се односе на државне службенике.
Сертификат за ревизорско звање државни ревизор може стећи
лице које испуњава следеће услове:
- има стручно знање за обављање послова ревизије у складу
са овим законом;
- поседује одговарајуће радно искуство;
- положило је испит за звање државног ревизора.
Сертификат за ревизорско звање овлашћени државни ревизор
може стећи лице, које испуњава услове из тач. 1) - 3) става 6. овог
члана и које је положило испит за звање овлашћеног државног
ревизора.
Сертификати о стицању ревизорских звања из става 1. овог
члана су јавни документи.
Савет прописује ближе услове за стицање и одузимање
ревизорских звања, организовање и спровођење испита за ревизорска
звања и издавање сертификата за ревизорска звања.
Акт из става 9. овог члана објављује се у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Стицање ревизорских звања
Члан 29.
Испит за стицање ревизорског звања државни ревизор,
односно овлашћени државни ревизор, полаже се према програму који
доноси Савет и који се објављује у "Службеном гласнику Републике
Србије".
У изради програма из става 1. овог члана, могу да учествују
министарство надлежно за послове финансија, министарство надлежно
за послове државне управе и други субјекти за које Савет оцени да
могу допринети изради програма.
Извођење програма образовања за стицање ревизорских звања
Институција може да повери другој стручно оспособљеној организацији.
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Испит за стицање ревизорских звања државни ревизор и
овлашћени државни ревизор, се полаже пред Комисијом коју именује
Савет на предлог председника Институције.
Лице које положи испит из става 4. овог члана, стиче ревизорско звање државни ревизор, односно овлашћени државни ревизор и
уписује се у Регистар звања који води Институција.
Институција издаје сертификате за ревизорска звања државни
ревизор и овлашћени државни ревизор.
Изузеће
Члан 30.
Одредбе чл. 17. и 18. овог закона сходно се примењују на врховног државног ревизора, овлашћеног државног ревизора и државног
ревизора.
Одлуку о изузећу лица из става 1. овог члана доноси Савет.
Службе Институције
Члан 31.
Институција има ревизорске и пратеће службе.
Руководиоце служби из става 1. овог члана именује председник Институције.
Начин обављања послова, надлежност, организациона структура служби, систематизација радних места, и друга права и обавезе
запослених у службама Институције из става 1. овог члана ближе се
уређују актом Институције.
Секретар
Члан 32.
Институција има секретара који усклађује рад пратећих служби Институције, води пословање Институције и обавља друге послове
према одредбама и у складу са овлашћењима председника Институције.
Секретара институције именује и разрешава председник
Институције одлуком на време од шест година, након спроведеног
јавног конкурса, са могућношћу реизбора.
За секретара Институције може бити именовано лице које
испуњава опште услове за рад у државним органима, које је
дипломирани правник или дипломирани економиста, које има положен
стручни испит за рад у државним органима и најмање осам година
радног искуства у струци.
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Секретар Институције за свој рад одговара председнику
Институције.
Секретар Институције присуствује седницама Савета без права
гласа.
Спољни стручњаци
Члан 33.
Институција у поступку ревизије може ангажовати спољне
стручњаке, ради обављања одређених послова из своје надлежности,
уколико ревизија захтева посебно специјалистичко знање којим
Институција не располаже.
Спољни стручњак Институције мора да има одговарајуће
стручно знање и искуство.
Спољни стручњак може бити физичко или правно лице.
За спољног стручњака Институције може бити именован и
страни држављанин, који је признати стручњак у области од значаја за
извршавање послова из надлежности Институције.
Статус спољног стручњака Институције се стиче уписом у
Именик спољних стручњака Институције, на основу одлуке Савета.
Сва радна документација, коју изради спољни стручњак, на
располагању је и припада Институцији.
Институција је одговорна за констатације ревизије и када их
заснива на мишљењу и увиђају спољних стручњака.
Одредбе чл. 17. и 18. овог закона сходно се примењују на
спољне стручњаке.
IV. ОБАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ
Стандарди ревизије
Члан 34.
Институција обавља своју ревизиону надлежност у складу са
општеприхваћеним начелима и правилима ревизије и у складу са
одабраним међународно прихваћеним стандардима ревизије.
Превод на српски језик стандарда из става 1. овог члана и
друге професионалне регулативе објављује Институција у "Службеном
гласнику Републике Србије".
Институција је овлашћена да преводи одабране међународно
прихваћене стандарде ревизије из става 1. овог члана и другу
професионалну регулативу и да исте објављује у "Службеном гласнику
Републике Србије".
238

Програм ревизије
Члан 35.
Институција обавља ревизију на основу годишњег програма
ревизије, који је дужна да усвоји пре краја године за наредну
календарску годину.
У оквиру који поставља закон, Институција самостално
одлучује о субјектима ревизије, предмету, обиму и врсти ревизије,
времену почетка и трајања ревизије, ако овим законом није друкчије
одређено.
Програм ревизије обавезно сваке године обухвата:
1) буџет Републике Србије;
2) организације обавезног социјалног осигурања;
3) одговарајући броја јединица локалне самоуправе;
4) пословање Народне банке Србије које се односи на
коришћење јавних средстава;
5) одговарајући број јавних предузећа, привредних друштава
и других правних лица које је основао директни односно индиректни
корисник јавних средстава и код којих има учешће у капиталу односно
управљању.
Током календарске године, Институција може да измени и
допуни програм ревизије из става 1. овог члана.
Ради извршења програма ревизије, Институција може да
ангажује ревизоре државних ревизорских институција других земаља,
као и комерцијална предузећа за ревизију.
За извршење свог програма ревизије, Институција може да
користи извештаје о извршеној ревизији које су издала комерцијална
предузећа за ревизију, односно на основу тих извештаја да планира
додатне поступке код субјеката ревизије.
Институција је одговорна за констатације ревизије и када
користи извештаје из става 6. овог члана.
Слободан приступ ревизора документима субјекта ревизије
Члан 36.
Субјект ревизије дужан је да ревизорима стави на располагање
све тражене податке и документа, укључујући и поверљиве податке и
документа који су неопходни за планирање и извршење ревизије.
Субјект ревизије је дужан да тражене податке доставља Институцији и
у току године, односно по динамици утврђеној детаљним планом
ревизије и у роковима које одреди овлашћено лице Институције.
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Субјект ревизије дужан је да Институцији или овлашћеном
лицу омогући увид у документа поверљивог карактера, или документа
која представљају пословну тајну, у складу са законом.
На захтев ревизора Институције, субјект ревизије је дужан да
преда копију базе података.
Прикупљање обавештења пре почетка ревизије
Члан 37.
Институција може и пре почетка ревизије да захтева од корисника јавних средстава сва обавештења, која се сматрају неопходним,
књиговодствену документацију, податке и другу документацију, као и
да обави друга испитивања, која су потребна за планирање или
извођење ревизије.
Захтеву за подношење података из претходног става овог
члана мора се удовољити у року од осам дана од дана уручења захтева.
Почетак поступка ревизије
Члан 38.
Институција отпочиње поступак ревизије доношењем закључка о спровођењу ревизије.
Против закључка о спровођењу ревизије допуштен је приговор. Прималац закључка улаже приговор у року од осам дана од дана
уручивања закључка.
О приговору одлучује Савет закључком, и то тако да га може
одбацити, одбити или га прихватити као основаног.
Приговор је основан ако се покаже да ревизија није у
надлежности Институције.
Против закључка о одбацивању није допуштен приговор.
Корисник јавних средстава,коме је уручен закључак о спровођењу ревизије (у даљем тексту: ревидирани) обавезан је да овлашћеним лицима Институције омогући да обаве преглед, потребан ради
остварења циљева ревизије (у даљем тексту:спровођење ревизије).
Спровођење ревизије обухвата:
- испитивање система и одређених подсистема пословања и
система интерних контрола и рачуноводства;
- испитивање рачуноводствених исправа и других докумената
о пословању и финансијских извештаја ревидованог субјекта;
- увид у просторије, објекте и средства за рад, које ревидирани субјект користи за своје пословање;
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- друга ревизиона испитивања и активности потребне ради
остваривања циљева ревизије и оцене сврсисходности пословања.
У случају да открије материјално значајну радњу, односно
документацију код субјекта ревизије, која указује на постојање кривичног дела, овлашћено лице Институције дужно је да ту документацију
попише, заплени и обезбеди, али највише на осам дана. О одузимању
се издаје потврда.
О радњама и документацији из претходног става овог члана,
Институција одмах обавештава надлежне органе.
Ако се у року од 15 дана по уручивању закључка о спровођењу
ревизије овлашћеним лицима Институције од стране ревидираног онемогућава отпочињање ревизије или ако, у току ревизије, од Институције овлашћена лица оцене да ревидирани не исказује одговарајућу
спремност на сарадњу у спровођењу ревизије, Институција издаје налог за подношење исправа које ревидирани мора поднети. Институција
може донети више допуна уз налог за подношење исправа.
По налогу за подношење исправа мора се поступити у року од
осам дана од дана уручивања.
Окончање поступка ревизије
Члан 39.
Након обављених поступака ревизије код ревидираног, Институција саставља нацрт извештаја о извршеној ревизији, који доставља
субјекту ревизије и лицима која су била одговорна за обухваћено пословање у периоду на који се ревизија односи (у даљем тексту:
одговорна лица). У ревизионом извештају Институција даје мишљење
о пословању ревидираног.
Субјект ревизије, односно одговорно лице, има право да поднесе образложен приговор на нацрт извештаја о извршеној ревизији, у
року од 15 дана од дана уручења нацрта.
Институција разматра оправданост примедби из приговора и, у
року од 15 дана од пријема приговора, позива одговорна лица ревидираног на расправу о нацрту извештаја ревизије, у току које ова лица
могу да поднесу и нове доказе.
Расправа из става 3. овог члана није неопходна ако је ревидирани субјект у року од 15 дана од дана уручивања нацрта извештаја
ревизије писмено обавестио Институцију да не оспорава ни један налаз
садржан у нацрту.
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Расправа о нацрту извештаја ревизије може бити више. Прва се
одржава најмање осам, а последња најдуже 30 дана од дана уручења
нацрта извештаја о ревизији.
Састанак на коме се расправља о нацрту извештаја ревизије
води овлашћено лице Институције и по правилу се одржава у седишту
ревидираног субјекта.
Ако заступник ревидираног субјекта не узме учешће на расправи, сматра се да он не оспорава ниједан налаз из нацрта извештаја
ревизије, осим уколико заступник у року од три дана од дана одређеног
за расправу не докаже да није узео учешће из оправданих разлога.
У току расправе заступник ревидираног субјекта може:
- да оспорава појединачне налазе у нацрту извештаја о
ревизији;
- да пружи објашњења и додатне доказе којима оспорава
ревизионе налазе.
Ако се Институција увери да је оспоравање налаза ревизије
утемељено, онда се тај налаз изоставља из извештаја о ревизији, с тим
што се претходно могу спровести додатне ревизионе провере.
Објашњења из тачке 2. става 8. овог члана могу се укључити у
извештај ревизије.
Након одржане расправе, овлашћено лице Институције,
предаје члану Савета или надлежном врховном државном ревизору нацрт ревизијског извештаја са евентуалним примедбама ревидираног
субјекта. Члан Савета, или надлежни врховни државни ревизор
прегледа извештај ревизије и утврђује основаност примедби и да ли се
закључци заснивају на доказима из исправа, односно да ли је поступак
спроведен у складу са стандардима ревизије. После оцењивања примедаба и закључака члан Савета или надлежни врховни државни
ревизор утврђује предлог извештаја ревизије који се уручује ревидираном субјекту и одговорним лицима, у року од 30 дана од дана
окончања расправе.
У случају да расправа о нацрту извештаја ревизије није
неопходна (став 4. овога члана), члан Савета или надлежни врховни
државни ревизор утврђује предлог извештаја ревизије у року до 15
дана од дана пријема обавештења ревидираног субјекта да не оспорава
ниједан налаз из нацрта извештаја ревизије.
Ревидирани субјект, односно одговорно лице ревидираног
субјекта из времена на које се односи спроведена ревизија, може
уложити приговор на налаз ревизије садржан у предлогу извештаја о
ревизији. Приговор се улаже Институцији у року од 15 дана и почиње
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тећи наредног дана од дана уручења предлога извештаја о ревизији
ревидираном субјекту, односно одговорном лицу из времена на које се
извештај о обављеној ревизији односи.
Председник Институције може одредити, да се о поједином
делу предлога или о целокупном предлогу извештаја о ревизији,
прибави мишљење спољног стручњака Институције.
Ако је налаз ревизије из предлога извештаја о ревизији
оспорен (приговор из става 13. овог члана) или ако је у односу на
мишљење спољног стручњака из претходног става изражена сумња у
његову исправност, тај налаз се сматра спорним.
О спорном налазу у предлогу извештаја о ревизији одлучује
Савет закључком, у року од 30 дана по пријему приговора из става 13.
овог члана. Савет може одлучити:
- да се спорни налаз изостави из извештаја о ревизији;
- да спорни налаз остане саставни део извештаја о ревизији у
неизмењеном облику;
- да се спорни налаз укључи у извештај о ревизији садржином
коју Савет утврди.
Извештај о ревизији се доставља:
1. ревидираном субјекту;
2. одговорном лицу ревидираног субјекта из времена на које
се односи обављена ревизија;
3. Скупштини;
4. другим органима за које Савет оцени да треба да буду
обавештени о налазима ревизије.
Ако је ревидирани субјект, односно одговорно лице
ревидираног субјекта из времена на које се односи ревизија истакло
приговор против налаза ревизије садржаног у предлогу извештаја о
ревизији, уз достављени извештај ревизије доставља му се и одговор на
приговор. Одговор на приговор утврђује Савет.
Против одговора из става 18. овог члана не постоји правни лек.
Нацрт и предлог извештаја ревизије су поверљиви.
Поступак након обављене ревизије
Члан 40.
Ревидирани субјект у чијем су пословању биле откривене
неправилности или несврсисходности које нису отклоњене у току
обављања ревизије, дужан је, осим у случају из става 3. овог члана, да
поднесе Институцији извештај о отклањању откривених неправилности или несврсисходности (у даљем тексту: одазивни извештај). Овај
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извештај ревидирани субјект мора поднети у року који одреди
Институција, у границама од 30 до 90 дана, почев од наредног дана од
дана уручења извештаја ревизије.
Одазивни извештај се даје у писаном облику, потписан и
оверен печатом од стране одговорног лица ревидираног субјекта. Овај
документ, по потреби, подлеже провери веродостојности од стране
Институције. Одазивни извештај је јавна исправа.
Одазивни извештај није потребан, ако је у извештају ревизије
наведено да су већ у току ревизионог поступка спроведене одговарајуће мере и активности ради отклањања откривених неправилности и
несврсисходности.
Институција може проверавати веродостојност одазивног
извештаја поредећи исти са резултатима ревизије.
Ако Институција оцени да одазивни извештај не указује да су
откривене неправилности или несврсисходности отклоњене на
задовољавајући начин, сматра се да корисник јавних средстава крши
обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности или значајне несврсисходности, сматра
се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања.
Кршење, односно тежи облик кршења обавезе доброг пословања од стране ревидираног субјекта оцењује се у складу са смерницама
које доноси Савет.
Ако је у питању кршење обавеза доброг пословања Институција може истаћи захтев за предузимање мера. Тај захтев упућује
органу, за којег оцени да може у границама своје надлежности да
предузме мере против корисника јавних средства, који крши обавезе
доброг пословања.
Орган коме је упућен захтев за предузимање мера из
претходног става овог члана дужан је да, у року од 30 дана по пријему
захтева, обавести Институцију о предузимању мера односно достави
образложење зашто исте није предузео.
Ако је реч о тешком кршењу обавезе доброг пословања
Институција о томе обавештава Скупштину.
Радно тело Скупштине, надлежно за надзор буџета и других
јавних средстава, после обављеног претреса, на који се позива и
корисник јавних средстава, у границама своје надлежности доноси
закључак о препорукама и мерама које треба предузети услед тешког
кршења обавезе доброг пословања.
Ако је реч о тешком кршењу обавезе доброг пословања или у
случају кршења ст. 9. и 10. члана 38. овог закона, Институција такође:
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1)
упућује позив за разрешење одговорног лица;
2)
обавештава јавност.
У позиву из тачке 1. става 11. овог члана, Институција наводи
име лица или више њих која би требало разрешити. Захтев за њихово
разрешење упућује органу, за којег оцени да може спровести или
отпочети поступак разрешења.
Орган којем је био уручен позив за разрешење одговорног
лица, о позиву мора одлучивати и о својој одлуци обавестити Институцију у року од 15 дана од дана уручења позива.
Покретање прекршајног односно кривичног поступка и
обавештавање јавног правобраниоца
Члан 41.
Институција је дужна да без одлагања поднесе захтев за
покретање прекршајног поступка, односно поднесе кривичну пријаву
надлежном органу, ако у поступку ревизије открије материјално
значајне радње које указују на постојање елемената прекршаја односно
кривичног дела.
Институција је дужна да обавести јавног правобраниоца о
случајевима када је радњом субјекта ревизије, односно правног лица
које послује са субјектом ревизије, нанета штета јавној имовини.
Органи из ст. 1. и 2. овог члана, дужни су да о својим одлукама
обавесте Институцију.
Поверљивост података
Члан 42.
Чланови Савета, запослени у Институцији и анагажовани
спољни стручњаци су дужни да чувају податке и документе, које у току обављања ревизије прибаве као доказ, а који носе ознаку поверљивости или тајности, у складу са законом. Ти подаци се сматрају
службеном тајном и могу да се користе само при изради извештаја.
Изузетно, подаци, односно документа из става 1. овог члана
могу се ставити на увид јавности, на основу налога надлежног суда, у
складу са законом.
Податке и документе који носе ознаку поверљивости или тајности, Институција чува на безбедном месту, у складу са пословником.
Чињенице и налази који представљају пословну тајну,
Институција изоставља из извештаја о извршеној ревизији који је
доступан јавности.
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V. ИЗВЕШТАВАЊЕ
Извештавање Скупштине
Члан 43.
Институција извештава Скупштину подношењем:
1) годишњег извештаја о свом раду;
2) посебних извештаја у току године;
3) извештаја о ревизији завршног рачуна буџета Републике,
завршних рачуна финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања и консолидованих финансијских извештаја Републике.
Садржина извештаја из става 1. овог члана ближе се уређује
пословником.
Извештавање скупштина и локалних власти
Члан 44.
Институција извештава скупштине локалних власти о ревизијама које се односе на субјекте ревизије који су у њиховој надлежности.
Извештаји из става 1. овог члана истовремено се достављају и
Скупштини.
Годишњи извештај о раду Институције
Члан 45.
Институција је дужна да до 31. марта текуће године поднесе
Скупштини, годишњи извештај о раду Институције за претходну
годину.
Посебни извештаји
Члан 46.
Институција може током године поднети Скупштини посебне
извештаје о нарочито значајним или хитним питањима, која по оцени
Савета не треба одлагати до подношења следећег редовног извештаја.
Институција је дужна да на захтев Скупштине достави извештаје
са информацијама и подацима који су затражени, у складу са законом.
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Извештај о обављеној ревизији завршног рачуна буџета
Републике, завршних рачуна финансијских планова организација
обавезног социјалног осигурања и консолидованих финансијских
извештаја Републике Србије
Члан 47.
У поступку доношења завршног рачуна Републике, Институција извештава Скупштину о обављеној ревизији завршног рачуна
буџета Републике, завршних рачуна финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања и консолидованих финансијских
извештаја Републике у складу да законом којим се уређује буџетски
систем.
Разматрање извештаја
Члан 48.
Надлежно радно тело Скупштине, након разматрања извештаја
Институције, своје ставове и препоруке у виду извештаја доставља
Скупштини.
На основу битних чињеница и околности на које је указано у
извештајима из става 1. овог члана, Скупштина одлучује о предложеним препорукама, мерама и роковима за њихово спровођење.
Скупштина може да захтева од Институције додатно појашњење појединих чињеница и околности.
Јавност рада
Члан 49.
Рад Институције је јаван, у складу са законом и пословником.
Институција најмање једном годишње Скупштини подноси у
разматрање извештај о свом раду.
Обезбеђивање квалитета рада Институције
Члан 50.
Институција је дужна да обезбеди систем контроле квалитета
свога рада у складу са важећим међународним ревизорским стандардима контроле квалитета.
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VI. УСЛОВИ ЗА РАД ИНСТИТУЦИЈЕ
Средства за рад
Члан 51.
Средства за рад Институције обезбеђују се у буџету Републике
Србије у оквиру посебног буџетског раздела.
Савет утврђује предлог финансијског плана Институције, и
доставља га надлежном радном телу Скупштине на сагласност.
По добијеној сагласности од надлежног радног тела Скупштине, Институција доставља предлог финансијског плана министарству надлежном за послове буџета.
Пословни простор, опрему и средства неопходна за рад
Институције обезбеђује Влада.
Почетак рада Институције може бити финансиран из средстава
донација домаћег правног лица које није субјект ревизије у складу са
овим законом, као и из међународних донација које су намењене
искључиво развоју независне ревизије јавног сектора.
Завршни рачун Институције
Члан 52.
Скупштина може, посебним актом, ревизију завршног рачуна
Институције да повери предузећу за ревизију, у складу са законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.
VII. РАДНОПРАВНЕ ОДРЕДБЕ
Радноправни положај чланова Савета
Члан 53.
Члан Савета је функционер Институције.
Акт о ступању и акт о престанку функције члана Савета доноси Скупштина.
Председник Савета има право на плату у висини од 90
процената од плате председника Скупштине.
Потпредседник и чланови Савета имају право на плату у
висини од 90 процената од плате потпредседника Скупштине.
У погледу других права, дужности и одговорности чланова
Савета, сходно се примењују одредбе прописа којима су уређена права
изабраних лица.
Члан Савета се не може позвати на одговорност за мишљење
које је изнето у ревизорском извештају, а у поступку покренутом због
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кажњивог дела учињеног у вршењу своје надлежности и не може бити
притворен без одобрења Скупштине.
Радноправни положај врховних државних ревизора
Члан 54.
Врховни државни ревизор је функционер Институције.
Одлуку о ступању на функцију и одлуку о престанку функције
врховног државног ревизора доноси председник Институције.
Врховни државни ревизор има право на основну плату у висини од 90 процената плате која је одређена за потпредседника Институције и чланове Савета.
У погледу других примања и права врховног државног ревизора примењују се одредбе закона које уређују ова права за функционере
у државним органима.
Радноправни положај секретара Институције
Члан 55.
Секретар Институције је функционер Институције.
Одлуку о ступању на дужност и одлуку о престанку функције
секретара Институције доноси председник Институције.
Секретар Институције има право на основну плату у висини од
90 процената плате која припада врховном државном ревизору.
У погледу других примања и права секретара примењују се одредбе закона које уређују ова права за функционере у државним
органима.
Радноправни положај запослених у службама Институције
Члан 56.
Лице које ради у служби Институције има радноправни
положај, који важи за запослене у државним органима.
Одлуку о заснивању и престанку радног односа у Институцији
доноси председник Институције.
Лице које ради у службама Институције има право на плату,
која износи најмање онолико колико износи плата по прописима,
којима се утврђују плате у државним органима.
Основна плата може се, услед посебних сложености у раду у
Институцији, увећати до 30 процената (у даљем тексту: институционални додатак).
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Висина институционалног додатка као и начин обрачунавања
за оне запослене који на додатак имају право, уређује се актом
Институције, који доноси председник Институције.
У погледу других примања и права запослених у службама
Институције, примењују се прописи, који ова права запослених уређују
за запослене у државним органима.
VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршај одговорног лица
Члан 57.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за
прекршај одговорно лице у субјекту ревизије:
- ако субјект ревизије, коме је био уручен захтев за подношење података,овај захтев не изврши у прописаном року (став 2. члана
37.) ;
- ако ревидирани, коме је био уручен налог за подношење
исправа, Институцији не поднесе у прописаном року све исправе, које
су наведене у налогу или допуни налога за подношење исправа (ст. 10.
и 11. члана 38.);
- ако субјект ревизије,у чијем су пословању биле откривене
неправилности или несврсисходности, не поднесе у прописаном року
Институцији одазивни извештај (став 1. члана 40.) који је потврдило
одговорно лице (став 2. члана 40.);
- ако орган, коме је био уручен позив Институције за предузимање мера, Институцији не поднесе у прописаном року извештај о
њиховом предузимању нити образложење зашто није поступано( став
8. члана 40.);
- ако орган, коме је био уручен позив за разрешење
одговорног лица, не одлучи у прописаном року у вези позива или ако у
прописаном року не саопшти Институцији, како је одлучио (став 13.
члана 40.)
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Избор чланова Савета
Члан 58.
Избор председника, потпредседника и чланова Савета извршиће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
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Доношење Пословника
Члан 59.
Институција ће у року од три месеца од дана избора Савета
донети пословник и предложити га на сагласност Скупштини.
Скупштина ће дати сагласност на пословник у року од три
месеца од дана када је пословник достављен Скупштини.
Сагласност на финансијски план Институције
Члан 60.
Институција ће доставити надлежном радном телу Скупштине
на сагласност први годишњи финансијски план Институције у року од
три месеца од дана конституисања Савета.
Надлежно радно тело Скупштине размотриће финансијски план
из става 1. овог члана најкасније у року од 30 дана од дана пријема.
Доношење програма образовања за стицање ревизорских звања
Члан 61.
Институција је дужна да донесе испитни програм образовања
за стицање звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор и да
именује испитну Комисију у складу са овим законом, у року од две
године од дана избора Савета.
Испитни програм из става 1. овог члана треба да буде у складу
са међународним стандардима, смерницама и документима за образовање државних ревизора.
Избор врховних ревизора и државних ревизора
Члан 62.
Избор врховних државних ревизора из члана 27. овог закона и
државних ревизора из члана 28. овог закона извршиће се у року од
шест месеци од дана избора Савета.
До доношења програма и именовања испитне Комисије из
члана 61.овог закона, за врховног државног ревизора се може именовати лице које нема положен испит за овлашћеног државног ревизора,
ако испуњава остале услове из става 1. члана 27. овог закона и има
положен стручни испит за рад у државним органима или стручни
испит којим се стиче професионално звање овлашћени ревизор или овлашћени рачуновођа, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Приликом образовања Институције, до доношења испитног
програма и именовања испитне Комисије из члана 61. овог закона, за
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државног ревизора се може именовати лице које нема положен испит
за државног ревизора, ако поред општих услова за рад у државним
органима испуњава и следеће посебне услове: да има високу школску
спрему, да влада барем једним светским језиком, да има најмање пет
година искуства на пословима који су повезани са надлежностима Институције и има положен стручни испит за рад у државним органима
или положен испит којим се стиче професионално звање овлашћени
ревизор или овлашћени рачуновођа, у складу са законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија.
У првом мандату, при избору чланова Савета из става 3. члана
16. овог закона, признаје се звање овлашћеног ревизора или овлашћеног рачуновође, стечено у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Запослени који обављају послове врховног државног ревизора
из става 2. овог члана, послове државног ревизора из става 3. овог
члана и чланови Савета из става 4. овог члана, дужни су да у року од
18 месеци од дана доношења испитног програма из члана 61. овог
закона, положе испит за државног ревизора.
Уколико запослени из става 5. овог члана не положи испит за
државног ревизора, у року из става 5. овог члана, престаје му функција,
односно радни однос на радном месту које захтева ово ревизорско
звање.
Почетни програм рада Институције
Члан 63.
Институција ће доставити надлежном радном телу Скупштине
на увид Почетни програм рада Институције, у року од 90 дана од дана
избора Савета. .
Почетни програм рада Иституције садржаће нарочито: обезбеђење средстава за рад Институције; сарадњу са овлашћеним међународним струковним и финансијским организацијама на имплементацији овог закона; избор консултанта за ревизорску обуку и друге
активности неопходне за отпочињање рада Институције.
Консултант за обуку
Члан 64.
Савет може да ангажује консултанте који би у складу са донетим програмом и планом ревизорске обуке обављали обуку државних
ревизора.
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Консултанти за обуку из става 1. овог члана, у оквиру спровођења ревизорске обуке, могу обављати и ревизију завршног рачуна
буџета Републике и ревизију пословања других субјеката ревизије у
име Институције.
Ступање на снагу овог закона
Члан 65.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се у року од
шест месеци од дана његовог ступања на снагу.
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Прилог бр. 4

ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет уређивања и примена закона
Члан 1.
Овим законом уређује се начин вођења пословних књига,
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода,
састављање, приказивање, достављање, обелодањивање и обрада
годишњих финансијских извештаја, услови и начин вршења ревизије
финансијских извештаја и интерна ревизија.
Одредбе овог закона односе се на привредна друштва, задруге,
банке и друге финансијске организације, друштва за осигурање,
даваоце финансијског лизинга, добровољне пензијске фондове, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, берзе и
брокерско – дилерска друштва и друга правна лица (у даљем тексту:
правна лица).
Одредбе овог закона односе се и на физичка лица која самостално обављају привредну делатност ради стицања добитка, а која
пословне књиге воде по систему двојног књиговодства (у даљем
тексту: предузетници), ако посебним прописима није друкчије уређено.
Одредбе овог закона односе се и на правна лица и друге облике организовања које је правно лице основало у иностранству, ако за
њих прописима тих држава није утврђена обавеза вођења пословних
књига и састављања финансијских извештаја.
Одредбе овог закона односе се и на огранке и друге организационе делове страних правних лица са седиштем у иностранству,
који обављају привредну делатност у Републици Србији, ако посебним
прописима није друкчије уређено.
Банке и друге финансијске организације, као и друштва за осигурање, који су оснивачи правних лица са седиштем у иностранству,
дужни су да на захтев Народне банке Србије обезбеде податке на
основу којих се може сагледати пословање тих правних лица.
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Одредбе овог закона не односе се на буџете и кориснике буџетских средстава, цркве и верске заједнице, као и на организације
обавезног социјалног осигурања, ако посебним прописима није друкчије уређено.
2. Законска, професионална и интерна регулатива
Члан 2.
Правна лица и предузетници дужни су да вођење пословних
књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање, обелодањивање и ревизију финансијских извештаја, као и интерну ревизију врше у складу са
законском, професионалном и интерном регулативом.
Под законском регулативом подразумевају се закони и
подзаконски прописи који се доносе за извршавање закона.
Под професионалном регулативом подразумевају се Оквир за
припремање и приказивање финансијских извештаја; Међународни
рачуноводствени стандарди – МРС (International Accounting Standards –
IAS), односно Међународни стандарди финансијског извештавања –
МСФИ (International Financial Reporting Standards – IFRS), тумачења
која су саставни део стандарда, Међународни стандарди ревизије –
МСР (International Standards on Auditing – ISA) и Кодекс етике за
професионалне рачуновође (Code of Ethics for Professional Accountants).
Под интерном регулативом подразумеваjу се општи акти које
доноси правно лице, односно предузетник, а који садрже посебна
упутства и смернице за вођење пословних књига, рачуноводствену
политику за признавање, процењивање имовине и обавеза, прихода и
расхода, упутства и смернице за усвајање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја, као и друга питања вођења пословних
књига и састављања финансијских извештаја за која је овим законом
прописано да се уређују општим актом правног лица, односно
предузетника, у складу са законском и професионалном регулативом.
Предузетник може, али не мора, да доноси општа акта из става
4. овог члана.
Мало правно лице и предузетник може, а велико правно лице,
средње правно лице, матично правно лице које у складу са законом
саставља консолидоване финансијске извештаје, правно лице које
емитују хартије од вредности и друге финансијске инструменте којима
се тргује на организованом тржишту, као и сви издаваоци хартија од
вредности и других финансијских инструмената, обавезно примењују
МРС, односно МСФИ.
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Министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту:
министар финансија), прописује начин признавања, мерења и
процењивања имовине и обавеза, прихода и расхода малих правних
лица и предузетника, који не примењују МРС, односно МСФИ, у
складу са законском и професионалном регулативом.
3. Превод и објављивање професионалне регулативе
Члан 3.
Превод, објављивање и усклађивање МРС, МСФИ и МСР у
складу са препорукама Међународне федерације рачуновођа (IFAC),
Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (IASB) и Комитета
за међународну праксу ревизије (IAPC), врше правна лица, односно
органи који од одговарајућег органа Међународне федерације рачуновођа (IFAC) добију право за превод и објављивање.
Решење о утврђивању МРС, МСФИ и МСР из става 1. овог
члана доноси министар финансија и то решење објављује у
''Службеном гласнику Републике Србије''.
4. Овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор
Члан 4.
У циљу заштите јавног интереса у вези са финансијским
извештавањем, овим законом се утврђује професионално звање
овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.
Овлашћени ревизор је независно професионално лице које
обавља ревизију и одговара за правилност обављања ревизије,
састављање извештаја о ревизији и изражавање ревизорског мишљења
у складу са Међународним стандардима ревизије и овим законом.
Професионално звање овлашћени ревизор може да стекне лице
које има високу школску спрему, радно искуство на пословима
екстерне ревизије финансијских извештаја или интерне ревизије у
трајању од три године, односно три годинe радног искуства као
руководилац на пословима рачуноводства, положен испит за стицање
овог професионалног звања и које није осуђивано за кривична дела
која га чине недостојним за обављање ових послова.
Овлашћени интерни ревизор је лице које има одговарајуће
професионално звање стечено у складу са овим законом.
Професионално звање овлашћени интерни ревизор може да
стекне лице које има високу школску спрему, радно искуство на
пословима екстерне ревизије финансијских извештаја или интерне
ревизије, у трајању од три године, односно радно искуство у трајању
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од пет година на пословима рачуноводства, положен испит за стицање
овог професионалног звања и које није осуђивано за кривична дела
која га чине недостојним за обављање ових послова.
Под радним искуством за полагање испита за стицање професионалних звања из ст. 3. и 5. овог члана сматра се искуство стечено
у радном односу на неодређено или на одређено време.
О стеченом професионалном звању из ст. 3. и 5. овог члана
издаје се сертификат од стране Коморе овлашћених ревизора (у даљем
тексту: Комора), у складу са овим законом.
5. Спровођење испита за стицање професионалних звања
Члан 5.
Полагање испита за стицање професионалног звања из члана 4.
став 1. овог закона врши се по програму који утврђује Комора.
На програм из става 1. овог члана сагласност даје министар
финансија.
Решење о давању сагласности из става 2. овог члана објављује
се у "Службеном гласнику Републике Србије".
Члан 6.
Организовање полагања испита за стицање професионалних
звања из члана 4. став 1. овог закона врши Комора. За спровођење
испита Комора образује посебну комисију.
Комора, струковно удружење или друго правно лице може да
организује обуку за полагање испита за стицање професионалних
звања из става 1. овог члана, као и стручно усавршавање лица која
имају сертификат о тим звањима, у складу са међународним
смерницама и захтевима за едукацију професионалних рачуновођа.
6. Разврставање правних лица
Члан 7.
Правна лица, у смислу овог закона, разврставају се на мала,
средња и велика, у зависности од просечног броја запослених, годишњег прихода и вредности имовине утврђене на дан састављања
финансијских извештаја у пословној години.
У средња правна лица разврставају се она правна лица која на
дан састављања финансијских извештаја испуњавају најмање два од
следећих критеријума:
1)
да је просечан број запослених у години за коју се
подноси годишњи извештај од 50 до 250;
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2)
да је годишњи приход од 2.500.000 EUR до 10.000.000
EUR у динарској противвреднoсти;
3)
да је просечна вредност пословне имовине (на почетку и
на крају пословне године) од 1.000.000 EUR до 5.000.000 EUR у
динарској противвредности.
Правна лица која имају ниже од најнижих износа у показатељима код најмање два од наведених критеријума из става 2. овог
члана, разврставају се у мала правна лица, а правна лица која имају
веће износе од највећих у показатељима код најмање два од наведених
критеријума из става 2. овог члана, разврставају се у велика правна
лица.
У средња правна лица разврставају се и правна лица која имају
веће износе од највећих показатеља код једног од критеријума
наведених у ставу 2. овог члана.
Разврставање у складу са наведеним критеријумима врши
правно лице самостално на дан састављања финансијских извештаја и
добијене податке користи за наредну пословну годину.
Новооснована правна лица разврставају се, у смислу става 2.
овог члана, на основу података из финансијских извештаја текуће
пословне године и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе
се за текућу и наредну пословну годину.
Просечан број запослених израчунава се тако што се укупан
збир запослених крајем сваког месеца, укључујући и запослене у
иностранству, подели са бројем месеци.
Обавештење о разврставању, у смислу овог закона, правно
лице дужно је да, уз финансијски извештај за претходну пословну
годину, достави Народној банци Србије која верификује достављено
обавештење о разврставању.
Ако правно лице одбије да обавештење о разврставању
усклади са захтевом Народне банке Србије, у наредној пословној
години користе се подаци о величини правног лица утврђени од стране
Народне банке Србије.
Независно од критеријума из става 2. овог члана, банке и друге
финансијске организације, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, добровољни пензијски фондови, друштва за управљање
добровољним пензијским фондовима, берзе и брокерско – дилерска
друштва, сматрају се великим правним лицима, а предузетници малим
правним лицима.
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II. ОРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВА И
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ
1. Организација рачуноводства
Члан 8.
Правна лица и предузетници општим актом, у складу са овим
законом, уређују организацију рачуноводства на начин који омогућава
свеобухватно евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно
евидентираних пословних промена, уређују интерне рачуноводствене
контролне поступке, утврђују рачуноводствене политике, одређују
лица која су одговорна за законитост и исправност настанка пословне
промене и састављање и контролу рачуноводствених исправа о
пословној промени, уређују кретање рачуноводствених исправа и
утврђују рокове за њихово достављање на даљу обраду.
Правно лице и предузетник који врши обраду података на
рачунару дужан је да користи стандардни рачуноводствени софтвер
који омогућава функционисање система интерних рачуноводствених
контрола и онемогућава брисање прокњижених пословних промена.
Унос података у пословне књиге организује се тако да
омогући:
1) контролу улазних података;
2) контролу исправности унетих података;
3) увид у промет и стање рачуна главне књиге;
4) увид у хронологију обављеног уноса пословних промена;
5) чување и коришћење података.
2. Рачуноводствене исправе
Члан 9.
Књижење пословних промена на имовини, обавезама и капиталу, приходима и расходима врши се на основу рачуноводствених
исправа, које могу бити у писаном или електронском облику.
Рачуноводствена исправа представља писани доказ о насталој
пословној промени и обухвата све податке потребне за књижење у
пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе може
сазнати основ и врста пословне промене и која је потписана од стране
лица која су овлашћена за састављање и контролу рачуноводствених
исправа.
Фотокопија рачуноводствене исправе је основ за књижење
пословне промене, под условом да је на њој наведено место чувања
оригиналне исправе, са потписом одговорног лица.
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Рачуноводственом исправом сматра се и исправа добијена
телекомуникационим путем, укључујући и електронску размену
података између рачунара у складу са одговарајућим стандардима из
ове области.
Рачуноводствена исправа послата телекомуникационим путем
мора да буде потписана дигиталним потписом, у складу са законом и
потврђена електронском поруком на основу уговора који је потписан
између пошиљаоца и примаоца.
Пошиљалац је одговоран да подаци на улазу у телекомуникациони систем буду засновани на рачуноводственим исправама, као и
за чување оригиналне исправе.
За тачност пренесених порука одговоран је давалац услуга,
односно посредник у обављању EDI (Electronic Data Interchange)
трансакције.
3. Одговорност за састављање рачуноводствених исправа
Члан 10.
Лица одговорна за састављање и контролу рачуноводствених
исправа својим потписом, у писаном или електронском облику,
потврђују да је рачуноводствена исправа потпуна, истинита, рачунски
тачна и да приказује пословну промену.
Контролу рачуноводствених исправа не могу да врше лица која су задужена материјалним стварима (вредностима) на које се исправе односе.
Рачуноводствене исправе састављене на рачунару могу да имају електронски потпис особе која је исправу саставила или ауторизован
дигитални потпис.
4. Рокови достављања рачуноводствених исправа
и рокови књижења
Члан 11.
Лица која састављају и врше пријем рачуноводствених
исправа, дужнa су да потписану исправу и другу документацију у вези
са насталом променом доставе рачуноводству одмах по изради, односно пријему, а најкасније у року од три дана од дана када је пословна
промена настала, односно у року од три дана од датума пријема.
Лица која воде пословне књиге, после спроведене контроле
примљених рачуноводствених исправа, дужна су да рачуноводствене
исправе прокњиже у пословним књигама наредног дана, а најкасније у
року од пет дана од дана пријема.
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III. ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
1. Појам и врсте пословних књига
Члан 12.
Пословне књиге представљају једнообразне евиденције о
стању и променама на имовини, обавезама и капиталу и приходима и
расходима правних лица и предузетника.
Пословне књиге јесу дневник, главна књига и помоћне књиге.
Дневник и главна књига воде се по систему двојног књиговодства.
Члан 13.
Дневник је пословна књига у коју се пословне промене уносе
према редоследу њиховог настанка, односно према редоследу пријема
рачуноводствене исправе.
Главна књига је потпуни скуп рачуна, са својством равнотеже,
за систематско обухватање стања и промена на имовини, обавезама,
капиталу, приходима и расходима и која је подлога за састављање
финансијских извештаја.
Помоћне књиге су аналитичке евиденције које се воде за нематеријална улагања, некретнине, постројења и опрему, инвестиционе
некретнине, дугорочне финансијске пласмане, залихе, потраживања,
готовину и готовинске еквиваленте, обавезе, капитал и др.
У дневник благајне се уносе пословне промене које настају по
основу готовине и других вредности које се воде у благајни правног
лица и предузетника. Дневник благајне закључује се на крају сваког
дана и доставља се рачуноводству истог, а најкасније наредног дана.
Пословне књиге могу да се воде у слободним листовима,
повезане или пренете на неки од електронских или магнетних медија,
тако да по потреби могу да се одштампају или прикажу на екрану.
Члан 14.
Пословне књиге воде се за пословну годину која је једнака
календарској, осим у случају из члана 24. став 2. овога закона, када се
пословне књиге воде за пословну годину која је различита од
календарске.
Отварање пословних књига врши се на почетку пословне
године на основу закључног биланса стања претходне године.
Новооснована правна лица и предузетници отварају пословне
књиге на основу биланса оснивања који се саставља на основу пописа
имовине и обавеза, са стањем на дан уписа у регистар код органа,
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односно организације надлежне за вођење регистра привредних
субјеката.
Представништва која не обављају привредну делатност воде
пословне књиге у складу са посебним прописима.
2. Контни оквир
Члан 15.
Правна лица и предузетници пословне промене књиже на
рачунима прописаним контним оквиром.
Контни оквир и садржину рачуна у контном оквиру, на начин
који обезбеђује пуну примену МРС/МСФИ, прописује:
1) министар финансија - за привредна друштва, задруге, предузетнике, берзе и брокерско – дилерска друштва, као и за друга
правна лица;
2) гувернер Народне банке Србије - за Народну банку Србије,
банке и друге финансијске организације, друштва за осигурање,
даваоце финансијског лизинга, добровољне пензијске фондове и
друштва за управљање добровољним пензијским фондовима.
3. Поверавање вођења пословних књига и састављања
финансијских извештаја
Члан 16.
Правно лице, односно предузетник општим актом уређује
школску спрему, радно искуство и остале услове за лице које води
пословне књиге и саставља финансијске извештаје.
Правно лице и предузетник општим актом одређује лице
запослено код правног лица и предузетника коме поверава вођење
пословних књига и састављање финансијских извештаја.
Члан 17.
Вођење пословних књига и састављање финансијских
извештаја правно лице, односно предузетник може поверити уговором,
у складу са овим законом, привредном друштву или предузетнику
регистрованом за пружање рачуноводствених услуга који има
запослена лица којима поверава вођење пословних књига и састављање
финансијских извештаја и који испуњавају услове из општег акта.
Одредба става 1. овог члана не односи се на банке и друге финансијске организације, друштва за осигурање, даваоце финансијског
лизинга, добровољне пензијске фондове, друштва за управљање
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добровољним пензијским фондовима и берзе и брокерско – дилерска
друштва.
IV. ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
1. Усклађивање пословних књига и обавеза вршења пописа
Члан 18.
Усклађивање промета и стања главне књиге са дневником и
помоћних књига са главном књигом врши се пре пописа имовине и
обавеза и пре састављања годишњих финансијских извештаја.
Правно лице, односно предузетник врши попис имовине и
обавеза и усклађује стање по књигама са стањем по попису на крају
пословне године.
Правно лице, односно предузетник може предвидети општим
актом и дуже периоде за вршење пописа књига, филмова, фотоса,
архивске грађе и слично, с тим што ти периоди не могу бити дужи од
пет година.
Изузетно од става 2. овог члана, правно лице, односно предузетник може општим актом предвидети да се попис одређене имовине
врши и у току године.
Члан 19.
Поред пописа имовине и обавеза из члана 18. овог закона,
правно лице, односно предузетник врши попис и усклађивање стања и
приликом примопредаје дужности рачунополагача, промене продајних
цена производа и робе у продавници, статусне промене, промене
правне форме, отварања, односно закључења поступка редовне ликвидације и стечаја правног лица и у другим случајевима предвиђеним
законом.
Начин и рокове вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем прописује министар финансија.
2. Усаглашавање потраживања и обавеза
Члан 20.
Правна лица и предузетници дужни су да пре састављања
финансијских извештаја, усагласе међусобна потраживања и обавезе
што се доказује одговарајућом исправом.
Поверилац је дужан да пре састављања финансијских извештаја достави дужнику списак неплаћених рачуна.
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Лица из става 1. овог члана дужна су да одговоре на захтев овлашћеног ревизора за независну потврду стања потраживања и обавеза.
Правно лице, односно предузетник дужан је да у Напоменама
уз финансијске извештаје обелодани неусаглашена потраживања и
обавезе.
V. ПРИЗНАВАЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Члан 21.
За признавање, процењивање елемената финансијских извештаја, као и за састављање и приказивање финансијских извештаја,
правно лице, односно предузетник, примењује регулативу из члана 2.
овог закона.
VI. ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЧУВАЊЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА, ПОСЛОВНИХ КЊИГА
И ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
1. Закључивање пословних књига
Члан 22.
Пословне књиге се закључују после књижења свих пословних
промена и обрачуна на крају пословне године, као и у случајевима
статусних промена, престанка пословања, и у другим случајевима у
којима је неопходно закључити пословне књиге.
Помоћне књиге које се користе више од једне године закључују се по престанку њиховог коришћења.
Пословне књиге се закључују најкасније до рока за достављање финансијских извештаја.
2. Чување рачуноводствених исправа, пословних књига и
финансијских извештаја
Члан 23.
Правна лица и предузетници дужни су да уредно чувају
рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијске извештаје и
да општим актом одреде одговорна лица и пословне просторије за
њихово чување, као и начин чувања.
Финансијски извештаји и извештаји о извршеној ревизији
чувају се 20 година.
Дневник и главна књига чувају се 10 година.
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Помоћне књиге чувају се пет година.
Трајно се чувају исплатне листе или аналитичке евиденције
зарада ако представљају битне податке о запосленом.
Пет година се чувају исправе на основу којих се уносе подаци
у пословне књиге.
Пет година се чувају исправе платног промета у овлашћеним
финансијским институцијама платног промета.
Две године се чувају продајни и контролни блокови, помоћни
обрасци и слична документација.
Рокови чувања рачуноводствених исправа и пословних књига
из става 1. овог члана рачунају се од последњег дана пословне године
на коју се односе.
Предузећа за ревизију чувају пет година документацију на
основу које је обављена ревизија.
Рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски
извештаји чувају се у оригиналу или коришћењем других средстава
архивирања утврђених законом.
Рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски
извештаји чувају се у пословним просторијама правног лица, односно
предузетника, односно код правних лица или предузетника којима је
поверено вођење пословних књига.
Ако се пословне књиге воде на рачунару, упоредо са
меморисаним подацима, правно лице, односно предузетник мора да
обезбеди и меморисање апликативног софтвера, како би подаци били
доступни контроли.
При отварању поступка ликвидације или стечаја, рачуноводствене исправе и пословне књиге записнички се предају ликвидационом, односно стечајном управнику.
VII. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
1. Обавеза састављања финансијских извештаја
Члан 24.
Правно лице и предузетник састављају и приказују финансијске извештаје за текућу пословну годину са стањем на дан 31. Децембра текуће године.
Изузетно од става 1. овог члана, зависно правно лице чије матично правно лице са седиштем у иностранству има пословну годину
различиту од календарске године, може уз сагласност министра
финансија, односно гувернера Народне банке Србије за правна лица
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(осим банака) из члана 26. став 2. овог закона, да саставља и приказује
финансијске извештаје са стањем на последњи дан пословне године
која је различита од календарске.
Правно лице, односно предузетник, код кога настану статусне
промене (спајање, подела и одвајање) или продаја, саставља
финансијске извештаје на дан утврђен у одлуци о промени, односно на
дан утврђен у уговору о продаји.
Пословне промене настале између дана биланса и дана уписа у
регистар привредних субјеката обухватају се у пословним књигама
претходног правног лица или новог правног лица, што се утврђује у
одлуци о промени.
Финансијски извештаји састављају се и у случају отварања,
односно закључења стечаја, односно поступка ликвидације правног
лица.
2. Финансијски извештаји
Члан 25.
Финансијски извештаји су:
1) Биланс стања;
2) Биланс успеха;
3) Извештај о токовима готовине;
4) Извештај о променама на капиталу;
5) Напомене уз финансијске извештаје;
6) Статистички анекс.
Биланс стања представља преглед имовине, обавеза и капитала
на одређени дан.
Биланс успеха представља преглед прихода, расхода и резултата остварених у одређеном временском периоду.
Извештај о токовима готовине пружа информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената током
одређеног обрачунског периода.
Извештај о променама на капиталу пружа информације о променама на капиталу правних лица током одређеног обрачунског периода.
Напомене уз финансијске извештаје садрже основу за
приказивање финансијских извештаја и усвојене рачуноводствене
политике, као и друга обелодањивања у складу са МРС, односно
МСФИ или у складу са регулативом из члана 2. став 7. овог закона.
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Статистички анекс садржи одређене статистичке
и статусне податке.
Члан 26.
Министар финансија прописује садржину и форму образаца
финансијских извештаја за потребе јединственог информисања и
статистичке обраде за:
1)
привредна друштва, задруге, предузетнике и друга правна лица;
2)
берзе и брокерско - дилерска друштва.
Гувернер Народне банке Србије прописује садржај и форму
образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије, банке и
друге финансијске организације, друштва за осигурање, даваоце
финансијског лизинга, добровољне пензијске фондове и друштва за
управљање добровољним пензијским фондовима.
3. Консолидовани финансијски извештаји
Члан 27.
Правна лица која имају контролу (контролно, односно матично
правно лице) над једним или више правних лица (подређено, односно
зависно правно лице), у складу са законом и са захтевима МРС/МСФИ,
обавезна су да састављају, приказују, достављају и обелодањују
консолидоване финансијске извештаје.
Консолидовани финансијски извештаји су извештаји економске целине, коју чине матично и сва зависна правна лица.
Изузетно, уколико вредности имовине, односно прихода матичног и зависних правних лица, не рачунајући интерне пласмане и
потраживања, односно приходе матичног и зависних правних лица, у
збиру чине мало правно лице, у смислу члана 7. овог закона, нису обавезна да састављају, достављају и обелодањују консолидоване
финансијске извештаје.
4. Усвајање и одговорност за финансијске извештаје
Члан 28.
Годишње финансијске извештаје усваја скупштина или други
надлежни орган правног лица, односно предузетник.
Орган управљања правног лица, односно предузетник, одговоран је за истинито и поштено приказивање финансијских извештаја.
Финансијске извештаје потписује законски заступник правног
лица, односно предузетник, као и лице одређено општим актом за
његово састављање из члана 16. овог закона.
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Финансијски извештаји могу бити потписани дигиталним
потписом, ако се извештаји приказују у електронском облику у складу
са одговарајућим стандардом.
VIII. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
Члан 29.
Правно лице може да обезбеди, а у законом одређеним
случајевима дужно је да обезбеди, интерну ревизију са задатком да
испитује, оцењује и прати адекватност и ефикасност рачуноводственог
система и система интерних контрола, у складу са законом.
Систем интерних контрола обухвата све процедуре и поступке
које је руководство правног лица утврдило у циљу обезбеђења уредног
и ефикасног пословања правног лица, придржавања утврђене политике
руководства, очувања интегритета средстава, спречавања и откривања
криминалних радњи и грешака, примене законских прописа, тачности
и потпуности рачуноводствених евиденција, као и благовременог
састављања поузданих финансијских информација.
IX. ДОСТАВЉАЊЕ, ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ И ОБРАДА
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Члан 30.
Велико правно лице, средње правно лице, матично правно
лице које у складу са законом саставља консолидоване финансијске
извештаје, правно лице које емитују хартије од вредности и друге
финансијске инструменте којима се тргује на организованом тржишту,
као и издавалац хартија од вредности и других финансијских
инструмената, дужно је да Народној банци Србије достави усвојене
финансијске извештаје у складу са захтевима МРС/МСФИ.
Мало правно лице и предузетник дужно је да Народној банци
Србије достави усвојене финансијске извештаје, које чине биланс
стања, биланс успеха и Статистички анекс.
Члан 31.
Правно лице, односно предузетник, дужни су да одобрене
финансијске извештаје за извештајну годину доставе Народној банци
Србије, најкасније до краја фебруара наредне године, осим ако
посебним прописом није друкчије уређено.
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Усвојене финансијске извештаје, од стране скупштине или
другог органа, за извештајну годину у којима је ревизијом извршена
корекција у односу на финансијске извештаје из става 1. овог члана, са
мишљењем ревизора, обвезници ревизије дужни су да доставе
Народној банци Србије, најкасније до 30. септембра наредне године,
осим ако посебним прописом није друкчије уређено.
Ако у усвојеним финансијским извештајима нису ревизијом
вршене корекције, обвезник ревизије дужан је да у року из става 2.
овога члана достави само мишљење ревизора.
Правна лица која састављају консолидоване финансијске
извештаје дужна су да усвојене консолидоване извештаје за извештајну
годину доставе Народној банци Србије, најкасније до краја априла
наредне године, односно најкасније до 31. октобра наредне године, ако
је ревизијом извршена њихова корекција, а ако корекција није вршена,
обвезник ревизије је дужан да достави само мишљење ревизора.
Правна лица и предузетници који финансијске извештаје
састављају у складу са чланом 24. ст. 2, 3. и 5. овог закона достављају
их Народној банци Србије, у року од 60 дана од дана када су финансијски извештаји састављени.
Члан 32.
Обвезници ревизије из члана 37. овог закона дужни су да
обелодане Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске
извештаје, заједно са мишљењем ревизора, најкасније до 30. септембра
текуће године у штампи, часописима или путем WEB SITE-a, а правна
лица из члана 31. став 5. овог закона - у року од шест месеци од дана
када су финансијски извештаји састављени.
Члан 33.
Народна банка Србије примљене финансијске извештаје из
члана 31. овог закона обрађује и објављује податке из тих извештаја, на
основу којих се сагледавају резултати пословања и финансијски
положај правних лица и предузетника.
Подаци из става 1. овог члана јавни су и доступни свим
правним и физичким лицима.
Финансијске извештаје из става 1. овог члана Народна банка
Србије чува 20 година.
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Члан 34.
Ближе услове и начин пријема, контроле и обраде финансијских извештаја, и давање података из тих извештаја као и накнаду за
обављање тих послова прописује Народна банка Србије.
Члан 35.
Народна банка Србије на основу података из члана 33. овог
закона и других евиденција које она води, као и података које јој
достављају други надлежни органи, води регистар података о бонитету
правних лица и предузетника.
Члан 36.
Ближе услове и начин вођења регистра података о бонитету
правних лица и предузетника, давања података и мишљења о бонитету,
као и накнаду за давање података и мишљења о бонитету прописује
Народна банка Србије.
X. РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
1. Ревизија финансијских извештаја
Члан 37.
Ревизија годишњих финансијских извештаја обавезна је за
велика и средња правна лица, матична правна лица која, у складу са
овим законом, састављају консолидоване финансијске извештаје, за
правна лица која емитују хартије од вредности и друге финансијске
инструменте којима се тргује на организованом тржишту, као и за све
издаваоце хартија од вредности.
Мала правна лица и предузетници могу да одлуче да врше
ревизију финансијских извештаја, у складу са овим законом.
Порески орган може да врши контролу финансијских извештаја малих правних лица и предузетника.
Начин вршења контроле из става 3. овог члана прописује министар финансија.
Емитенти хартија од вредности и других финансијских
инструмената који емитовање врше путем јавне понуде дужни су да
прибаве извештај о извршеној ревизији за годину која претходи години
у којој врше издавање хартија од вредности, односно других
финансијских инструмената.
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Посебне уговорене ревизије финансијских извештаја правних
лица и предузетника не сматрају се ревизијом годишњих финансијских
извештаја у смислу овог закона.
2. Обављање ревизије
Члан 38.
Ревизија годишњих финансијских извештаја обавља се у
складу са овим законом и Међународним стандардима ревизије (МСР).
Ревизију финансијских извештаја обављају лица која имају
професионално звање у складу са овим законом, односно овлашћени
ревизори који имају лиценцу за рад на пословима ревизије финансијских извештаја (у даљем тексту: лиценцирани овлашћени ревизори),
запослени у предузећу за ревизију и који су чланови Коморе.
Ревизију финансијских извештаја могу да обављају и
овлашћени ревизори из члана 73. ст. 2. и 3. овог закона без лиценце за
обављање послова ревизије финансијских извештаја, најдуже до истека
рока из члана 73. став 4. овог закона.
Ревизију финансијских извештаја могу да обављају и ревизори
и овлашћене рачуновође из члана 73. став 5. овог закона, запослени у
предузећу за ревизију, најдуже у року прописаном тим ставом, али не
могу да изражавају ревизорско мишљење у извештају о извршеној
ревизији.
Лиценцирани овлашћени ревизор врши ревизију финансијских
извештаја и у извештају о извршеној ревизији недвосмислено изражава
мишљење о томе да ли финансијски извештаји истинито и објективно,
по свим материјално значајним питањима приказују финансијско
стање, пословни резултат и токове готовине и да ли су састављени у
складу са МРС, односно МСФИ, односно у складу са прописима из
члана 2. овог закона.
Мишљење овлашћеног ревизора мора бити изражено у складу
са Међународним стандардима ревизије и може бити позитивно, мишљење са резервом, негативно или се ревизор уздржава од мишљења.
Предузеће за ревизију из става 2. овог члана може да обавља
ревизију код правних лица из члана 37. став 1. овог закона, ако у
радном односу има најмање три лиценцирана овлашћена ревизора.
Предузеће за ревизију може да обавља ревизију код средњих правних
лица ако има најмање једног лиценцираног овлашћеног ревизора.
Ревизију финансијских извештаја може да обавља исто предузеће за ревизију највише пет година узастопно код истог правног
лица, осим ако другим законом није друкчије уређено.
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Изузетно, предузеће за ревизију може обављати ревизију код
истог правног лица, највише још пет година, осим ако другим законом
није друкчије уређено, уколико ревизију врше други овлашћени
ревизори тог предузећа за ревизију (ротирање ревизора).
Ревизија финансијских извештаја из члана 37. овог закона
обавља се за сваку годину, на основу података о разврставању правних
лица за претходну годину.
Надлежни орган правног лица одлучује о избору предузећа за
ревизију у складу са законом.
Овлашћени ревизор изабраног предузећа за ревизију има право
да присуствује седници скупштине, односно другог органа, приликом
усвајања годишњих финансијских извештаја и да добија сва потребна
обавештења и документа које добијају чланови органа управљања за ту
седницу.
Овлашћени ревизор има право увида у сва документа, пословне књиге и обрачуне и да од чланова органа управљања и руководства
правног лица захтева и добије сва додатна објашњења неопходна за
обављање ревизије.
Овлашћени ревизор је дужан да добијене податке и
информације користи искључиво за потребе ревизије и не може их
саопштити трећим лицима, осим у случајевима криминалних радњи, у
складу са Међународним стандардима ревизије и у складу са законом.
Ревизија се обавља на основу уговора, који је обвезник за
ревизију дужан да закључи са предузећем за ревизију, најкасније, до
краја календарске, односно пословне године.
Предузећа за ревизију дужна су да Mинистарству надлежном
за послове финансија (у даљем тексту: Министарство) доставе списак
закључених уговора о ревизији из става 16. овог члана најкасније до
краја текуће године.
3. Давање и одузимање лиценци за обављање ревизије
Члан 39.
Комора издаје, продужава и одузима лиценце за обављање
послова ревизије финансијских извештаја овлашћеним ревизорима и
води Регистар издатих лиценци за обављање послова ревизије.
Комора, уз сагласност министра финансија, прописује услове
за стицање, продужавање и одузимање лиценци из става 1. овог члана.
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4. Предузећа за ревизију
Члан 40.
Предузеће за ревизију оснива се у складу са законом којим се
уређују привредна друштва, ако овим законом није друкчије одређено.
Предузеће за ревизију мора да испуњава и следеће посебне
услове:
1) да овлашћени ревизори или предузећа за ревизију, као
оснивачи предузећа за ревизију имају већинско управљачко право;
2) да има дозволу за обављање послова ревизије;
3) да овлашћени ревизори оснивачи предузећа за ревизију и
овлашћени ревизори запослени у предузећу за ревизију нису под
контролом било ког лица или интересних група, у складу са Кодексом
етике за професионалне рачуновође;
4) да имају у радном односу прописан број овлашћених
ревизора који имају лиценцу из члана 38. овог закона;
5) да је члан Коморе.
Предузеће за ревизију обавезно је да се осигура од ризика од
одговорности за штету коју може проузроковати погрешно изражено
ревизорско мишљење лиценцираног овлашћеног ревизора, као и због
непримењивања Међународних стандарда ревизије и Кодекса етике за
професионалне рачуновође.
Предузеће за ревизију може, осим ревизије финансијских
извештаја, да пружа услуге вођења пословних књига и састављања
финансијских извештаја и да врши процену вредности имовине и
капитала.
Предузеће за ревизију не може да врши ревизију код правног
лица коме истовремено пружа услуге из става 4. овог члана.
Предузеће за ревизију може правним лицима код којих врши
ревизију да пружа саветодавне услуге у складу Кодексом етике за
професионалне рачуновође.
Члан 41.
Дозволу за обављање послова ревизије на основу које се
предузеће за ревизију региструје за обављање послова ревизије издаје
Министарство.
Члан 42.
Захтев за издавање дозволе за обављање послова ревизије
oснивач предузећа за ревизију подноси Министарству.
Уз захтев из става 1. овог члана, оснивач подноси:
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1) статут или оснивачки акт, у складу са законом којим се
уређују привредна друштва;
2) интерни акт којим је уређена методологија обављања ревизије;
3) податке о лицима која ће обављати ревизију са доказима о
раду на неодређено радно време са пуним радним временом и са
доказом да имају професионално звање и лиценцу за обављање
послова ревизије финансијских извештаја, у складу са овим законом;
4) податке о оснивачима.
Члан 43.
Министарство је дужно да одлучи о захтеву из члана 42. овог
закона у року од 30 дана од дана подношења захтева.
Ако нису испуњени услови прописани овим законом, Министарство решењем одбија захтев из става 1. овог члана.
Решење из става 2. овог члана коначно је, а против њега може
да се покрене управни спор.
Члан 44.
Предузеће за ревизију, у року од 30 дана од дана добијања
дозволе за обављање послова ревизије, подноси захтев за упис у
Регистар предузећа за ревизију, који води Министарство и доставља
доказе о раду на неодређено и одређено време са пуним радним
временом лиценцираних овлашћених ревизора (оверене фотокопије
уговора о раду, радне књижице и пријаве организацијама обавезног
социјалног осигурања и др.) и лиценце за обављање послова ревизије
финансијских извештаја.
Садржину регистра из става 1. овог члана ближе уређује
министар финансија.
Члан 45.
Ревизију не може да обавља:
1) предузеће за ревизију које је акционар, улагач средстава
или оснивач правног лица код којег се обавља ревизија;
2) предузеће за ревизију - код правног лица које је акционар,
улагач средстава или оснивач тог предузећа за ревизију;
3) овлашћени ревизор који нема лиценцу за обављање
послова ревизије финансијских извештаја;
4) лиценцирани овлашћени ревизор који је акционар, улагач
средстава или оснивач правног лица код кога се обавља ревизија;
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5) лиценцирани овлашћени ревизор који је сродник по крви у
правој линији до било ког степена, а у побочној линији до четвртог
степена, супружник или сродник по тазбини до другог степена, без
обзира да ли је брак престао, усвојилац, односно усвојеник оснивача
или директора правног лица код којег се обавља ревизија и старалац,
односно хранилац оснивача правног лица код којег се обавља ревизија.
Члан 46.
Предузеће за ревизију у којем се број лиценцираних овлашћених ревизора смањи испод броја прописаног овим законом, дужно је
да о тој промени обавести Министарство у року од осам дана од дана
настале промене.
Предузеће за ревизију, које у току обављања ревизије остане
без и једног лиценцираног овлашћеног ревизора дужно је да прекине
послове ревизије и о томе обавести правно лице код којег се обавља
ревизија и Министарство у року од осам дана од дана настале промене,
а правно лице започету ревизију поверава другом предузећу за
ревизију.
У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, предузеће за ревизију
не може да закључује нове уговоре о обављању ревизије док поново не
испуни услове из члана 38. став 7. овог закона и о томе обавести
Министарство.
Члан 47.
У случају откривања материјално значајних радњи које имају
елементе кривичног дела, предузеће за ревизију је дужно да у складу са
МСР, обавести руководство правног лица и надлежни државни орган, у
складу са законом.
Члан 48.
Министарство доноси решење о одузимању дозволе за обављање послова ревизије предузећу за ревизију ако:
1) не обавља ревизију у складу са одредбама овог закона;
2) је дозвола за обављање послова ревизије издата на основу
неистинитих података оснивача;
3) не поднесе захтев за упис у Регистар предузећа за ревизију;
4) се број лиценцираних овлашћених ревизора смањи испод
прописаног броја, а предузеће за ревизију, у року од три месеца од
настанка промене, не повећа број лиценцираних овлашћених ревизора
до броја прописаног овим законом и о томе не обавести Министарство.
275

Решење из става 1. овог члана коначно је, а против њега може
да се покрене управни спор.
Члан 49.
Кад решење о одузимању дозволе за обављање послова ревизије из члана 48. овог закона буде извршно, Министарство доставља
примерак решења надлежном органу, односно организацији која води
регистар привредних субјеката.
XI. КОМОРА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА
1. Оснивање Коморе
Члан 50.
Ради унапређења и развоја рачуноводствене и ревизорске
професије, примене међународне рачуноводствене и ревизорске
регулативе и хармонизације са том регулативом, заштите општег и
појединачног интереса у обављању послова у тој области, организовања у пружању услуга у наведеној области, спровођења испита за
стицање професионалног звања давања и одузимања лиценци за обављање послова ревизије финансијских извештаја, као и ради остваривања других циљева, оснива се Комора овлашћених ревизора.
Чланови Коморе су овлашћени ревизори који су запослени у
предузећу за ревизију и овлашћени интерни ревизори, као и предузећа
за ревизију.
Комора је правно лице са седиштем у Београду.
2. Послови које обавља Комора
Члан 51.
Комора обавља следеће послове:
1) прати примену Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања,
Међународних стандарда ревизије, Међународних стандарда контроле
квалитета и Кодекса етике за професионалне рачуновође;
2) прати процес хармонизације рачуноводствене и ревизорске регулативе са међународном професионалном регулативом;
3) доноси програм, врши обуку кандидата, организује испите
и издаје сертификате за стицање професионалних звања, као и правила
за континуирано професионално усавршавање, у складу са
међународним захтевима за професионално оспособљавање и овим
законом;
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4) прописује услове за стицање, продужавање и одузимање
лиценци за обављање послова ревизије овлашћеним ревизорима за рад
на пословима ревизије финансијских извештаја, у складу са овим
законом;
5) издаје, продужава и одузима лиценце за обављање послова
ревизије финансијских извештаја овлашћеним ревизорима и води
регистар издатих лиценци овлашћеним ревизорима за обављање
послова ревизије финансијских извештаја;
6) води регистре издатих сертификата за професионална звања;
7) утврђује критеријуме и врши нострификацију професионалних звања стечених у иностранству;
8) најмање једном годишње обавештава Министарство о
примени међународних стандарда у области рачуноводства и ревизије
и Кодекса етике за професионалне рачуновође код правних лица и у
предузећима за ревизију;
9) утврђује критеријуме за образовање цена ревизорских
услуга предузећа за ревизију;
10) сарађује са међународним професионалним организацијама;
11) доставља Министарству годишњи финансијски извештај и
извештај о раду;
12) обавља послове за које је овлашћена од стране Међународне федерације рачуновођа и других међународних професионалних
организација;
13) обавља и друге послове утврђене оснивачким актом
Коморе.
Послове из става 1. тач. 3) до 7) овог члана Комора обавља као
поверене.
Акти из става 1. тач 5) и 7) овог члана су коначни и против
њих се може покренути управни спор.
За обављање стручних и административних послова Комора
образује стучну службу. У погледу службеног језика и писма, стручне
спреме и оспособљености запослених који раде на повереним
пословима државне управе и у погледу канцеларијског пословања на
рад стручне службе примењују се прописи везани за државну управу.
Организација и начин обављања послова из става 1. овог члана
ближе се уређује статутом и општим актима Коморе.
На статут и друге опште акте Коморе сагласност даје
Министарство у року од 30 дана од дана њиховог усвајања у органима
Коморе.
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Решење о давању сагласности на статут Коморе објављује се у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Члан 52.
Комора је овлашћена да постане члан Међународне федерације
рачуновођа (IFAC), у складу са статутом те федерације.
3. Органи Коморе
Члан 53.
Органи Коморе јесу Скупштина, Савет, Надзорни одбор и
Дисциплинска комисија.
Члан 54.
Скупштина је највиши орган Коморе.
Скупштина бира председника Скупштине из реда овлашћених
ревизора чланова Коморе.
За председника Скупштине не може бити изабрано лице које је
члан политичке странке и функционер у смислу закона којим се
уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, или
функционер синдикалне организације.
Министар финансија даје сагласност на избор председника
Скупштине.
Председник Скупштине бира се на период од пет година и
исто лице не може поново да буде изабрано на ту функцију.
Скупштина:
1)
доноси статут Коморе, пословник о раду, утврђује
правила за примену Кодекса етике за професионалне рачуновође,
доноси правилник о дисциплинском поступку и стручна правила;
2)
бира и опозива чланове органа и тела у саставу Коморе у
складу са овим законом и статутом, осим чланова који су према
одредбама овог закона представници одређених органа и организација,
које именују ти органи и организације;
3)
доноси програм за стицање професионалних звања из
члана 4. овог закона, у складу са међународним смерницама и
захтевима за професионално оспособљавање и са овим законом;
4)
образује комисију за спровођење испита из члана 6. став
1. овог закона;
5)
прописује услове за стицање, продужавање и одузимање
лиценци за рад овлашћеним ревизорима за обављање послова ревизије
финансијских извештаја;
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6)
одлучује о износу чланског доприноса који плаћају
чланови да би се покрили трошкови активности Коморе, као и о износу
накнада за полагање испита и упис у регистре које води;
7)
разматра и усваја извештај о активностима других органа
и одобрава финансијски план Коморе;
8)
усваја годишњи извештај о пословању Коморе и годишње финансијске извештаје Коморе и са мишњењем ревизора доставља
Министарству;
9)
обавља и друге послове на основу статута Коморе, у
складу са овим законом.
Представник Министарства је члан Скупштине.
Члан 55.
Савет је извршни орган Коморе.
Савет чине: председник, потпредседник, један представник
Министарства, један представник Народне банке Србије, један представник Удружења банака Србије, један представник Комисије за хартије од вредности, један универзитетски професор и четири овлашћена
ревизора запослена у предузећима за ревизију.
Председника и потпредседника предлажу чланови Коморе, из
реда чланова Коморе.
За председника и потпредседника Савета не може бити
изабрано лице које је члан политичке странке и функционер у смислу
закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, или функционер синдикалне организације.
Министар финансија даје сагласност на именовање председника и потпредседника Савета.
Председник и потпредседник Савета бирају се на период од
пет година и иста лица не могу поново да буду бирана на ту функцију.
Савет:
1) припрема предлог статута и других општих аката које
доноси Скупштина;
2) припрема предлог програма за стицање професионалног
звања из члана 4. овог закона, у складу са међународним смерницама и
захтевима за професионално оспособљавање, у складу са овим
законом;
3) предлаже чланове комисије за спровођење испита из члана
6. став 1. овог закона;
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4) предлаже услове за стицање, продужавање и одузимање
лиценци овлашћеним ревизорима за обављање послова ревизије
финансијских извештаја;
5) одлучује о издавању, продужавању и одузимању лиценци
овлашћеним ревизорима за обављање послова ревизије финансијских
извештаја;
6) одлучује о упису и брисању чланова из регистара које
Комора води;
7) утврђује процедуре за праћење примене међународних
стандарда ревизије и Кодекса етике за професионалне рачуновође у
предузећима за ревизију;
8) утврђује смернице за обављање интерне ревизије, у складу
са међународним општеприхваћеним принципима за обављање
интерне ревизије;
9) обавља и друге послове на основу закона и статута Коморе.
Члан 56.
Надзорни одбор има пет чланова.
Надзорни одбор чине: председник, потпредседник, један
представник Министарства и два представника предузећа за ревизију.
Председника и потпредседника предлажу чланови Скупштине
Коморе, из реда чланова Коморе.
За председника и потпредседника Надзорног одбора не може
бити изабрано лице које је члан политичке странке и функционер у
смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при
вршењу јавних функција, или функционер синдикалне организације.
Министар финансија даје сагласност на именовање
председника и потпредседника Надзорног одбора.
Председник и потпредседник бирају се на период од пет
година и иста лица не могу поново да буду изабрана на ту функцију.
Надзорни одбор:
1) врши надзор над законитошћу рада Коморе;
2) прегледа годишњи извештај о раду и финансијске извештаје, као и друге акте Коморе;
3) обавља и друге послове на основу овог закона и статута
Коморе.
Члан 57.
Дисциплинска комисија је орган Коморе који спроводи
овлашћења утврђена статутом и правилником о дисциплинском
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поступку у спровођењу дисциплинских и других мера, у складу са
овим законом.
Дисциплинску комисију чине: три члана Коморе, један представник Министарства финансија и један представник Министарства
правде.
Члан 58.
Делокруг послова, начин избора, као и број и састав појединих
органа из чл. 53. до 57. овог закона ближе се утврђује статутом
Коморе.
4. Средства за рад Коморе
Члан 59.
Комора стиче средства за рад од чланског доприноса, накнаде
за спровођење испита и издавање сертификата, лиценци, накнаде за
упис и давање података из регистара које води, донација, спонзорства,
поклона и других извора, у складу са законом.
Средства за почетак рада Коморе могу се обезбедити из буџета
Републике Србије.
Комора, уз сагласност Министарства, утврђује висину чланског доприноса, накнаде за спровођење испита и издавање сертификата
и лиценци, као и висину накнаде за упис и давање података из регистара које води.
Решење о давању сагласности из става 3. овог члана објављује
се у "Службеном гласнику Републике Србије".
XII. НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО
Члан 60.
Влада, на предлог Министарства, образује Националну комисију за рачуноводство (у даљем тексту: Комисија) са задатком да:
1)
прати процес примене директива Европске уније из
области рачуноводства и ревизије и предлаже одговарајућа решења за
национално законодавство;
2)
прати процес примене међународних рачуноводствених
стандарда (МРС, односно МСФИ) и предлаже Министарству решења
за евентуалне проблеме који могу да настану у поступку примене тих
стандарда;
3)
прати измене у међународној рачуноводственој и
ревизорској регулативи (МРС/МСФИ, односно МСР) и да о томе
извештава Министарство;
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4)
предлаже стратегију, смернице и акциони план за побољшање квалитета финансијског извештавања и иницира доношење
нових или измене постојећих прописа из области рачуноводства;
5)
остварује сарадњу са Министарством, Комором, факултетима који имају катедре из области рачуноводства и ревизије, као и
са домаћим и страним струковним организацијама.
Члан 61.
Комисија је дужна да Министарству најмање једном месечно
доставља извештај о своме раду.
Члан 62.
Влада, на предлог Министарства, именује председника и шест
чланова Комисије, од чега два члана на предлог струковних удружења
из области рачуноводства и ревизије, а једног на предлог Народне
банке Србије.
Стручне и административне послове за потребе Комисије
обавља Министарство.
Накнада за рад председника и чланова Комисије обезбеђује се
из буџета Републике Србије.
Висину накнаде председнику и члановима Комисије одређује
Влада, на предлог Министарства.
XIII. НАДЗОР
1. Надзор над радом предузећа за ревизију
Члан 63.
Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона врши
Министарство преко овлашћених лица.
Образац легитимације овлашћеног лица и начин издавања
прописује министар финансија.
Инспекцијски надзор над радом предузећа за ревизију врши се
најмање једанпут годишње.
Овлашћено лице Министарства у поступку вршења инспекцијског надзора има право и дужност да:
1) у пословним просторијама предузећа за ревизију врши увид
у опште и појединачне акте, евиденцију и другу документацију ради
утврђивања чињеница и околности које су битне за вршење надзора и
при томе утврђује нарочито:
(1)назив и седиште правног лица код кога се обавља ревизија,
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(2)број и датум уговора, врсту ревизије или услуге и време на
које је уговор закључен,
(3)податке о оснивању предузећа за ревизију,
(4)податке о оснивачима предузећа за ревизију,
(5)број лиценцираних овлашћених ревизора у радном односу
на неодређено и одређено време,
(6)да ли се Министарству достављају подаци о закљученим
уговорима о ревизији,
(7)да ли су уговорени послови осигурани од одговорности за
штету,
(8)да ли постоји забрана обављања ревизије код појединачних
правних лица,
(9)да ли се примењује професионална регулатива из области
ревизије,
(10) да ли постоје разлози за одузимање дозволе за обављање
послова ревизије предузећу за ревизију;
2) захтева додатно достављање документације за коју сматра
да је неопходнo;
3) предузима друге мере и радње за које је овлашћено законом.
Надзор из става 4. овог члана може се вршити и на образложен
захтев Коморе.
Предузеће за ревизију дужно је да омогући овлашћеном лицу
Министарства приступ у службене просторије и потребне услове за
вршење надзора, да му пружи сва тражена обавештења и стави на увид
исправе и податке о пословању предузећа.
Члан 64.
О извршеном надзору у предузећу за ревизију сачињава се
записник.
Примерак записника доставља се предузећу за ревизију.
Члан 65.
Ако овлашћено лице Министарства утврди да су општим или
појединачним актом или предузетом радњом повређене одредбе овог
закона, има обавезу и овлашћење да:
1)
наложи решењем отклањање утврђене повреде овог
закона и одреди рок у коме се то мора учинити;
2)
предузме друге мере и радње за које је овлашћено законом.
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Члан 66.
Против решења овлашћеног лица може се изјавити жалба
министру финансија у року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба на решење из члана 65. тачка 1) овог закона не одлаже
извршење решења.
Министар финансија дужан је да у року од 30 дана од дана
пријема жалбе решењем одлучи по жалби.
Против коначног решења из члана 65. тачка 1) овог закона и
решења из става 3. овог члана не може се покренути управни спор.
Ако предузеће за ревизију не поступи у складу са налогом и у
року утврђеном у коначном решењу из члана 65. тачка 1) овог закона,
Министарство на предлог овлашћеног лица доноси решење о
одузимању дозволе за обављање послова ревизије.
Решење из става 5. овог члана коначно је и против њега се
може покренути управни спор.
Примерак решења из става 5. овог члана Министарство доставља и организацији надлежној за вођење регистра привредних субјеката.
2. Надзор над радом Коморе
Члан 67.
Министарство финансија врши надзор над радом Коморе у
вршењу овим законом поверених послова државне управе, у складу са
законом којим се уређује државна управа.
XIV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 68.
Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за
привредни преступ правно лице ако:
1)
се не разврста у мала, средња или велика правна лица, у
складу са чланом 7. овог закона;
2)
општим актом не уреди организацију рачуноводства на
начин из члана 8. став 1. овог закона;
3)
врши обраду података на рачунару, а не обезбеди
рачуноводствени софтвер који омогућава функционисање система
интерних рачуноводоствених контрола и онемогућава брисање
прокњижених пословних промена (члан 8. став 2);
4)
рачуноводствене исправе и документацију не достави на
књижење у прописаном року и ако пословну промену не прокњижи у
пословним књигама у прописаном року (члан 11);
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5)
општим актом не одреди лице коме се поверава вођење
пословних књига и састављање финансијских извештаја (члан 16. став
2);
6)
вођење пословних књига и састављање финансијских
извештаја повери супротно одредбама члана 17. став 1. овог закона;
7)
не изврши попис имовине и обавеза у прописаном року
(члан 18. ст. 2. и 3. и члан 19);
8)
као поверилац не достави свом дужнику стање неплаћених рачуна и ако не обелодани у Напоменама уз финансијске
извештаје неусаглашена потраживања и обавезе (члан 20. ст. 2. и 4);
9)
не одговори на захтев овлашћеног ревизора за независну
потврду стања потраживања и обавеза (члан 20. став 3);
10) не саставља и не приказује финансијске извештаје у
складу са овим законом (члан 21);
11) не закључи пословне књиге у законом прописаним
случајевима и роковима, или ако финансијске извештаје, пословне
књиге и рачуноводствене исправе не чува на начин и у роковима
прописаним овим законом (члан 22. и члан 23. ст. 1. до 13);
12) не достави финансијске извештаје у складу са чланом 31.
овог закона;
13) у роковима из члана 32. овог закона не обелодани финансијске извештаје;
14) не изврши ревизију финансијских извештаја у складу са
чланом 37. ст. 1. и 5. овог закона;
15) врши ревизију супротно члану 40. став 5. овог закона.
За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни
преступ и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000
до 150.000 динара.
Члан 69.
Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за
прекршај предузетник за радње из члана 68. став 1. тач. 2) до 12) овог
закона.
XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 70.
Комора ће почети са радом најкасније у року од шест месеци
од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 71.
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Министар финансија именоваће председника и десет чланова
Припремне комисије, чији је задатак израда статута и других општих
аката, припремa за избор органа, као и обављање других послова
неопходних за почетак рада Коморе.
Средства за рад Припремне комисије обезбеђују се из буџета
Републике Србије.
Министарство обезбеђује просторије за рад Припремне
комисије.
Почетком рада Коморе престаје са радом Припремна комисија.
Члан 72.
Први Савет Коморе има председника, потпредседника и девет
чланова, од којих су пет из реда Припремне комисије. Остала четири
члана именује Скупштина Коморе.
Члан 73.
Лицима која су до дана ступања на снагу овог закона стекла
стручна звања у складу са Законом о рачуноводству ("Службени лист
СРЈ", бр. 46/96, 74/99, 22/01 и 71/01) и Законом о рачуноводству и
ревизији ("Службени лист СРЈ", број 71/02 и "Службени гласник РС",
број 55/04), признају се та звања.
Лицима која су до дана ступања на снагу овог закона стекла
сертификат или решење о звању овлашћени ревизор, полагањем по
програму Савезне владе, признаје се професионално звање овлашћени
ревизор, у складу са овим законом.
Лицима која су до дана ступања на снагу овог закона стекла
сертификат или имају решење о звању овлашћени ревизор без
полагања испита у складу са Законом о ревизији рачуноводствених
извештаја ("Службени лист СРЈ", бр. 30/96, 74/99, 1/00 и 71/01),
признаје се професионално звање овлашћени ревизор у складу са овим
законом.
Лица из ст. 2. и 3. овог члана могу да обављају ревизију финансијских извештаја из члана 38. став 2. овог закона и без лиценце за
обављање ових послова, а најдуже до истека једне године од дана
доношења прописа из члана 39. став 2. овог закона, у ком року су дужна да стекну лиценцу за обављање ревизије финансијских извештаја.
Изузетно, лицима која су до дана ступања на снагу овог закона
стекла сертификат или имају решење о стручном звању ревизор,
полагањем испита по програму Савезне владе или без полагања
испита, као и лицима која су стекла стручно звање овлашћени
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рачуновођа, у складу са Законом о рачуноводству (''Службени лист
СРЈ'', бр. 46/96, 74/99, 22/01 и 71/02), признају се та стручна звања.
Наведена лица могу да обављају ревизију финансијских извештаја из
члана 38. став 4. овог закона најдуже три године од дана образовања комисије из члана 6. став 1. овог закона, у ком року су дужна да положе
испит и добију сертификат за професионално звање овлашћени ревизор и
лиценцу за обављање послова ревизије финансијских извештаја
Лица из ст. 2. и 3. овог члана уписују се у Регистар из члана 51.
став 1. тачка 5) овог закона.
Члан 74.
Лица која су до дана ступања на снагу овог закона започела
полагање испита по програму Савезне владе за стицање звања ревизор
и овлашћени ревизор, могу да положе преостале испите по програму
по којем су започела полагање тог испита, најкасније у року од годину
дана од дана образовања комисије из члана 6. став 1. овог закона.
Члан 75.
Предузећа за ревизију која су до дана ступања на снагу овог
закона добила дозволу, односно лиценцу од Савезног министарства
финансија дужна су да ускладе своје пословање са одредбама овог
закона најкасније у року од годину дана од дана прописивања услова за
стицање лиценце за обављање послова ревизије финансијских
извештаја из члана 39. овог закона.
Уз захтев за издавање дозволе из члана 42. став 1. овог закона,
предузећа за ревизију дужна су да доставе и документацију из става 2.
тог члана, као и сву потребну документацију на захтев Министарства.
Члан 76.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о
рачуноводству и ревизији ("Службени лист СРЈ", број 71/02 и "Службени гласник РС", број 55/04).
До доношења подзаконских аката на основу овлашћења из
овог закона, примењиваће се подзаконски акти донети на основу
закона који престаје да важи у смислу става 1. овог члана, ако нису у
супротности са овим законом.
Члан 77.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије''.
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