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Сажетак
Финансирањелокалнихсамоуправаунашојземљиима
дугу традицију. Од добијања државне самостално
сти и настанка државних институција, уСрбији је
општинаималапосебанзначај.Каодеодржавнеор
ганизације њен значај се огледао у надлежностима,
којесусевременомпреносилесадржаве,асамимтим
и новчана средства да се те надлежности ваљано
остварују.Каконадлежноститакоијавнефинансије
углавномсубилепројектованенадржавномнивоуиз
једногцентра.
Темељифинансирањалокалне самоуправе уРепубли
циСрбијиуспостављенису1994.године.Тегодинеје
донетПрограмреконструкцијемонетарногсистема
истратегијеекономскогопоравкаСРЈугославије,ко
јијеимаозациљдазауставихиперинфлаторнакре
тањаиуспоставистабиланекономскиимонетарни
амбијент,којијебионарушенраспадомСФРЈисанк
цијамаУН.
Коначан циљ реформе локалне самоуправе у Србији
требалобидабудестварањејаке,утицајнеинезави
снелокалнесамоуправесасолиднимитранспарент
нимјавнимфинансијамаиодговарајућимкомуналним
услугамакојесуусмеренепремаграђанима.Овајциљ
може да буде постигнут само ако се спроведе аде
кватнадецентрализацијаодговорностисаодговара
јућиминструментиманарасполагању.Каорезултат,
заочекиватиједалокалневладепреузмуодговорност
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залокалнепроблеме,припремајућииимплементирају
ћиполитикеипројектекојићеподстицатидаљираз
војналокалномнивоу.
Кључне речи: јавнефинансије,финансирање локалне
самоуправе,порези,буџет,општина.

1.ПОЈАМЛОКАЛНИХЈАВНИХФИНАНСИЈА

Rечфинансије,којиједанасопштеприхваћен,потичеизлатин-
скогјезика,одречиfinatio,finaciapecuniaria,којајеозначавала

закључак,судскуодлукуилиплаћање.1)Саразвојемијачањемроб-
но-новчаниходносауупотребијеречfinationesиfinancie.Изових
речи,уФранцуској,уXVвеку,настајетерминfinancesduroi,који
јеупочеткузначиодржавниприходи,затимприходиирасходи,да
бисекаснијепрошириоусвомезначењунацелокупнодржавно-
новчанопословање,тј.надржавнупривредууопште.2)

Због великогутицајафранцуског језика, овај термин јепри-
хваћениудругимземљама,алиуобликуједнине,каоfinance,који
значиновчанопословање.Ипак,доданаснијеусвојенјединствени
називзаовуекономскудисциплину.

У земљамаенглеског говорногподручјауупотреби јеназив
PublicFinanceиFiscalPolicy.УФранцускојсууупотребидвана-
зиваSciencedesfinancesиFinancespubliques.УИталијисеупотре-
бљаваназивScienzadelleFinanze.УНемачкојFinanzwissenschaftи
Staatsfinanzwissenschaft.УРусијиГосударствениефинансии.3)

Иакоприсутнаподразличитимназивима, каоекономскади-
сциплина,финансијепредстављају једнуоднајстаријихнаучних
дисциплина.Највећузаслугузаиздвајањефинансијакаопосебне
научнедисциплине,припаданемачкомнаучникуизпрвеполовине
XIXвекаКарлХајнрихфонРај(KarlHeinrichvonRay),којијесво-
јимделомОсновифинансијскенауке(1844)издвојиофинансијеу
самосталнунаучнудисциплину.4)

Савременефинансијечинемонетарнефинансије(новац,кре-
дити,банке,берзеидр.),јавнефинансијеимеђународнефинан-

1) АлександарВ.Перић,Финансијскатеоријаиполитика,Савременаадминистрацијаи
Институтзаекономскаистраживања,Београд,1974,стр.14.

2) МомоКијановић,ЛокалнијавниприходиусистемујавнихприходаРепубликеСрбије,
Графо-картон,Пријепоље,1999,стр.16.

3) Ibid.,стр.17.
4) Ibid.
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сије.5)Наосновутога,можемозакључити,дасавременефинансије
обухватајуукупноновчанопословањеуједнојземљи.

Предметнашегинтересовањесујавнефинансије,иизтограз-
логаунаставкуовоградаћебитиречисамооовомделуфинансија.

Јавнефинансије су активност коју вршедржавниилокални
органинаосновуУставаизакона,акојасесастојиуприбављању
итрошењуматеријалнихсредставарадиостваривањаопштекори-
снихциљева.Постојемногобројнедефиницијејавнихфинансија.
Једнаоднајчешћихједаподпојмомјавнихфинансија,подразуме-
вамонаучнудисциплинукојаизучавапитањавезаназаприкупља-
њеитрошењејавнихсредстава.6)Јавнасредстваслужезаоствари-
вањедржавнихфункција.

Наосновудефиницијејавнихфинансија,можемоизвестиде-
финицијулокалнихјавнихфинансија,јерионепредстављајуак-
тивносткакодржавнихтакоилокалнихоргананаосновуУстава
изакона,акојасесастојиуприбављањуитрошењуматеријалних
средставарадиостваривањаопштекориснихциљева.Општекори-
снициљевисууовомслучајусведениналокалнинивоилокалне
непосреднепотребеграђанакојиживеирадеулокалнимсредина-
ма,алисугенералногледанозадруштвоуцелининајнепосреднији
инајважнији,јерсепреклапајусапотребамапојединца,грађанина.

Јавнефинансијеилокалнејавнефинансијесеналазеутесној
везиинемогуједнабездруге.Интензитетњиховихвезезависиод
тога,далиједржавауређенакаофедерацијаилиунитарнадржава,
каоиодтогакојијениводруштвено-економскогразвоја,какавје
политичкиипривреднисистемидруго.7)

2.ИСТОРИЈСКИРАЗВОЈ
ЛОКАЛНИХЈАВНИХФИНАНСИЈА

Настанкомдржавеипојавомкласа,насталајепотребазафи-
нансијскимсредствимазаиздржавањеоружанесиле,која јеслу-
жилакакозаодбрануоднепријатељатакоизадржањеупокорно-
стипоробљенихслојева.

5) З.Бингулац,М.Јовановић,Б.Крстић,Монетарнеијавнефинансије,Мегатрендуни-
верзитетпримењенихнаука,Београд,2003,стр.271.

6) Ibid.,стр.271.
7) М.Кијановић,стр.16.
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Елементифинансијапостојалисујошупрвимкласним,тј.ро-
бовласничкимдржавама,каоштосубилеАсирија,Вавилонијаили
ЕгипатнаистокуилиГрчкаиРимуЕвропи.8)

Трошковиробовласничкихдржавафинансиранисуупрвовре-
меодпленапокоренихплемена,држава,атеккаснијеодприхода
властитихграђана.Атинајесвојепрвеприходеоствариладавањем
узакупрудниксребра,алијекасније,поштојестекламоћ,убира-
лаприхододградова-државицакојејештитилаодПерсијанаца.9)

ДржавниприходиуАтини,акаснијеиуРимубилисудоста
слични, као и механизми за наплату истих, који су се састојали
упринудијачегнадслабијим.Уследширењатериторије,асамим
тимиувећањавојскеиадминистрације,уРимунастајупотребеза
новимприходима,пасеуводепорезиназемљиште,нанаслеђе,на
прометроба,налуксузнепредмете,априсутанјеиприхододкова-
њановцаиглаварина.10)

Карактеристикафинансијауфеудалномуређењуједаседр-
жавниприходипреклапајусаличнимприходимавладара.Познати
приходивладаратогадобасурегали,накојејевладаримаоискљу-
чиво право. Регали су били бројни, али услед великих прохтева
владара,честонедовољни.Изтогразлога јављајусепорезикоји
сејављајукаосредствозаобезбеђењедодатнихприхода.Велики
владарскинаметиусловљавалисучестесукобеизмеђувладараи
племства.ТакојеуЕнглеској,којасесматраколевкомпореза,1215.
године,донетаВеликаповељаослободама(MagnaChartaLiberta-
tum)којомјеенглескоплемствоизвојевалоодлукудасебезпри-
станкапорескихобвезниканеможенаплаћиватиниједанпорез.11)

Великаповељаослободамаимапресуднуулогууразвојуло-
калнихприхода,јеруправоонадајеправовећимградовимауЕн-
глескојдаубирајупојединепорезе.

Укапиталистичкомуређењу90%државнихрасходаподмирује
сесредствимаприкупљенимнаплатомбројнихпореза.Високудео
порезауукупнимприходимадржаве,каобитнообележје јавних
финансијакапитализма,мотивисалоје једногоднајистакнутијих
представника грађанске политичке економије овога векаАмери-

8) ОбренБлагојевић,„Развојфинансијаифинансијскенауке“,Финансије,3-4/1991,стр.
100.

9) М.Кијановић,стр.18.
10) Ibid.,стр.19.
11) Ibid.,стр.20.
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канцаЈозефаШумпетерадакапиталистичкудржавуназове,,поре-
скомдржавом“.12)

Карактеристикаовогпериодајејакацентралнавласт,алиије
приметно и стварање локалних самоуправа. Вишевековна борба
напреднихевропскихнародазаослобођењеоддоминацијеједног
центрамоћи,укомејестоловаосуверен,располажућисацелокуп-
нимдржавнимапаратомибуџетом,резултовалајенастанкомло-
калнесамоуправе.Локалнусамоуправумногиправнитеоретичари
називајујединомправомдецентрализацијим,асамтерминипојам
,,самоуправа“наконтинентсудошлиизЕнглеске.13)

Терминлокалнасамоуправа(localgovernment)14)сковаојеен-
глески филозоф, творац теорије законодавства, Џереми Бентам,
употребившигапопрвипут1832.године,дабитригодинекасни-
је,1835.године,овајтерминушаоиуправно-политичкиговор,ка-
дагајеЛордЏонРаселкористиопредстављајућиЗаконоопштим
корпорацијамадоњемдомуПредставништванарода.15)

Свакалокалнасамоуправаимасвојеорганекојикојиобавља-
ју послове управе (извршавање одлука локалне самоуправе, из-
вршавањепословакојисуповерениилипренетиодвишихнивоа
власти).Органилокалнесамоуправесулокалнауправа.Локална
управајетерминфранцускогпореклаиозначавауправнеорганеу
ужимтериторијалнимјединицамаједнеземље.16)

Дабилокалнасамоуправафинансираласвојууправуиврши-
ласвојенадлежностикојесујојпренетеодцентралневласти,она
мораиматисвојејавнеприходе.Јавниприходиинадлежностило-
калнихсамоуправа,санастанкомиразвојемкапиталистичкогде-
мократскогдруштва,сусенаглоувећавали.

Уданашњевреме,надлежностилокалнихсамоуправауодре-
ђивању,утврђивањуинаплатијавнихприходабележераст,штосе
тумачикаодецентрализацијавластиилиреченоекономскимреч-
никомфискалнадецентрализацијуокојојћекаснијебитиречи.

12) БожидарЈелчић,Наукаофинансијамаифинансијскоправо,Информатор,Загреб1988,
стр.48.

13) СлободанЈовановић,Одржави–Основиједнеправнетеорије(Сабранадела,књ.8.)
БИГЗ,Београд,1990,стр.404.

14) “LocalGovernment“,InternationalEnciclopediaofPublicPolicуandAdministration,Jaу
M.Shafritz(ed.).Boulder(WestviewPress)1998,стр.1296.

15) Д.Вучетић,Д.Јанићијевић,ДецентрализацијакаополазиштедаљегразвојаСрбије,
Центарзаразвојграђанскогдруштва,,Протекта“,Ниш,2006,стр.25.

16) СлавкоИванишевић,Извршнислојулокалнојсамоуправи,Загреб,1987,стр.15-17.
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3.ИСТОРИЈСКИРАЗВОЈ
ЛОКАЛНИХЈАВНИХФИНАНСИЈАУСРБИЈИ

Развој градова у средњевековнојСрбији ињиховафискална
и свака друга ,,сувереност“, готово да се подударају са развојем
локалнихсамоуправауЕвропитогадоба.Састварањемноведр-
жавенапочеткуXIXвека,насталисуиградовииодређениоблици
локалнеитериторијалнеаутономије.Присутанјевидадминистра-
тивнотериторијалнеподеле,алијетакватериторијалнаорганиза-
цијабилазасновананаистимосноваманакојимајебилаиувреме
Отоманскеимперије.

Саразвојемдржавнеорганизације и стицањемсуверенитета
развијасеипорескисистем.СистемнепосреднихпорезауСрбији
биојерегулисанЗакономонепосреднимпорезимаиз1884.године,
којијепрвудопунуимаовећ1885.године,апоследњу(дванаесту)
1907.године,којомјеуведеношестпореза:

1.Порезназемљиште,
2.Порезназграде,
3.Порезнаприхододкапитала,
4.Порезнаприхододрадњииличнограда,
5.Порезнаобртурадњи,
6.Порезналичност.17)

Са последњом допуном Закона о непосредним порезима из
1907.године,натериторијиКраљевинеСрбијепостојалојеседам
порескихоблика.Пореднаведенихпостојаојеипорезнаобрт(вр-
стадопунскогпорезанаприносодрадње).18)

Утовремелокалнесамоуправедобијајуиодређенепринадле-
жности. Закони којима се прецизније дефинишу локална самоу-
праваилокалнејавнефинансије,уследилисупочеткомXXвекаи
тоЗаконоокружним,срескимиопштинскимбуџетимаиз1901.го-
дине,Законоопштинамаиз1903.годинеиЗаконоуређењуокруга
исрезоваиз1905.године.19)

1918. године на територији новонастале државе Краљевине
Срба,ХрватаиСловенаца,билојеуприменипетразличитихпо-

17) Б.Јелчић,РазвојјавнихфинансијауЈугославији,Правнифакултет,Загреб,1985,стр.6.
18) М.Кијановић,стр.26.
19) Ibid.,стр.27.
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рескихсистеманепосреднихпореза:српски,аустријски,мађарски,
турскиицрногорски.

НатериторијиСрбијејесведо1929.године,бионасназисрп-
скисистемнепосреднихпореза.1928.годинедонетјеЗакононе-
посреднимпорезима,којије1.јануара1929.годинеступионасна-
гу.

Иакоје1922.годинедонетЗаконообласнојисрескојсамоу-
прави,оннијеуспеодарешипроблемфинансирањасамоуправних
тела,пајеосталамогућностдаседодоношењаЗаконаосамостал-
нимпорезимаитаксама,оведажбинеуводебуџетомузодобрење
министрафинансија.Ипоредовихограничења,обласнаскупшти-
на је прописивала обласне таксе које су се плаћале за употребу,
уживањеиискоришћавањеобласнихсамоуправа.Поредовогпра-
ва,обласнескупштинесууводилеилокалнепорезепостопиод
50%,апрекоовестопетекпоодобрењуминистрафинансија.20)

ЗакономоназивуиподелиКраљевиненауправнаподручјаи
Закономобанскојуправииз1929.године,битносеутиченаразвој
фискалнедецентрализације,јерсепоменутимзаконимадозвољава
бановинамадаутврђујувластитеприходе.

Значајнораздобљеуразвојулокалнесамоуправенастајесадо-
ношењемЗаконаоопштинамаиЗаконаоградовима1933.године.
Овимзаконимаградовииопштинесумоглиуводитиприрезена
непосреднедржавнепорезеиградскеопштинскепосреднепорезе
–трошаринеитаксе.21)

Акосуопштинскиприрезинадржавненепосреднепорезе,у
буџетуопштине,билидо50%,сагласностнабуџетједаваосрески
начелникуз овлашћењебана.Ако су општинскиприрезинадр-
жавненепосреднепорезебилипреко50%сагласностједаваобан,
апрекоовестопепоодобрењуминистарфинансија.22)

Немајући покриће за своје расходе, а у немогућности да од
странедржаведобијукомпензацијузапренетепословеиустанове,
овесубилепринуђенедазаводедажбине,којесуималенајвећим
деломпрохибитивникарактеристваралецаринскеограденагра-
ницамапојединихбановина.Уизвеснимбановинамабиојепро-
писаннајвећидеотарифнихбројеваизЗаконаотаксама,асасоп-

20) Ibid,стр.28.
21) Ibid,стр.29.
22) Ibid,стр.29.
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ственимстопамастворенновитаксениизворбановскихприхода.
Такосузаистерадњепостојаледвострукетаксеидржавнеибано-
винске.Истоветанслучајбиојеисабановинскомтрошарином.23)

Без обзира, како на релативно бројне облике и врсте самоу-
правних фискалних прихода (бановинских и општинских), тако
инауоченутенденцијујачањасамоуправеупериодууочидругог
светскограта,штојепосебнодошлодоизражајауустановљавању
бановинеХрватскекаофедералнејединице,целокупнифискални
системстареЈугославијејеносиоусебикарактеристикефинанси-
јаједнеунитарноорганизованекапиталистичкедржаве.24)

Настанком друге Југославије, а са њом и промене власти и
друштвено-економскиходноса,долазидопроменаиуфискалном
систему.

Имајући у виду фазе друштвеног, економског и политичког
развојанашеземље,можеморећидасупостојалеифазеуразвоју
фискалногсистема,асамимтимилокалнихфинансија.Наоснову
тогаможемопрецизноодредитипериодеразвојалокалнихфинан-
сијауРепублициСрбији:

3.1.Периоддругеполовине1944.докраја1946.

УовомпериодупримењујусепорескиоблициизстареЈуго-
славијесаизменамакојесубилеускладусановимидејамасоци-
јалнеправде.Порескисистемимаојезациљдаобезбеди,,акуму-
лацијудржавнојпривредиисоцијалнепромене“.25)

За1946.годинуурађенјепрвибуџет,анаосновуЗаконаодр-
жавномбуџетуиз1945.године.Стварањенародноослободилачких
одборајошутокуратаисвеснаполитичкаоријентацијанањихово
изграђивањенаместостарогапараталокалнихвласти,допринели
судасепослеослобођењаправниположај,организационаструк-
тура ифункционисање народних одбора брзо регулишу и доби-
јусвојузаконскуосновицу.26)Њиховибуџетиуструктуриприхода

23) МинистарствофинансијаКраљевинеЈугославије1918-1938,Београд,1939,стр.37.
24) БожидарРаичевић,Особеностиразвојафискалногсистемауусловимафедеративног

уређењаЈугославије,Економскиинститут,Београд,1977,стр.69.
25) ДрЈованГорчић,Јавнефинансије,ЈПШтампа,радиоифилмБор,Ниш,1990,стр.269.
26) ЈованЂорђевић,Системлокалних самоуправа у Југославији,Правнифакултет,Бео-

град,1957,стр.7.
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Општедржавногбуџетау1946.годиниучествовалисуса14,49%,а
уструктурирасходаса11,08%.27)

Угодинамаобновебилојенеизбежнојаченаглашавањеједин-
ства буџетаицентрализманегосамоуправностилокалнихире-
публичкихвласати.28) Републичкиоргани суодређивалиприходе
ирасходелокалнихбуџета,пајесамимтимуовомделународним
одборимабилаускраћенасамосталност.

Структурулокалнихприходауовомпериодучинилису:при-
рези,таксе,трошаринаимеснипорез.29)

3.2.Периодод1947.до1951.

Карактеристикаовогпериодајеразрађенфинансијскисистем
коме је у потпуности подређено финансирање локалних органа
власти.Тајсистемсеодликоваојединством,централизмомиадми-
нистративнимелементима.30)

1949.годинедолазидоизменаидопунаОпштегзаконаона-
роднимодборимаиз1946.године,којимједатправниосновлокал-
номфинансирању.

Народниодборисубилиорганизованинатринивоа:основни,
којесучинилимеснииградски,односнорејонски;срескикаодру-
гостепенииобласникаотрећестепенинародниодбори.31)

Упериодуод1947-1951.просечноучешћелокалнихбуџета,
односнобуџетанародниходбора,уукупнимрасходимадржавног
буџета,износилоје12,57%.

3.3.Периодод1952.до1953.

Кључнизаконскипрописизасистемприходаовогпериодасу
Основни закон о друштвеном доприносу и порезима32) (донесен
крајем1951)иЗаконобуџетима.33)

27) КсентеБогоев,ЛокалнефинансијеЈугославије,СавезекономистаЈугославије,Београд,
1964,стр.60.

28) Ј.Ђорђевић,стр.16.
29) М.Кијановић,стр.32.
30) К.Богоев,стр.65.
31) Ј.Ђорђевић,стр.25.
32) Основнизаконодруштвеномдоприносуипорезима,СлужбенилистФНРЈ,бр.1/1952.
33) Законобуџетима,СлужбенилистФНРЈ,бр.58/1951.
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Унадлежностифедерацијејеувођењепорезаидругихприхо-
да.Саовимзаконскимпрописима,регулисанајерасподелаизвора
приходакојомсусмањенисопствениприходинародниходбораса
31%,изпретходногпериода, на 19,8%.Истовремено супорасли
заједничкиизвориприходана68,8%уместо62,2%идотацијена
11,4% уместо 6,8%из ранијег периода.У укупној буџетској по-
трошњипораслојеучешћелокалнихбуџетаса12,56%упериоду
1947/51на15,99%упериоду1952/53,аштојеималозапоследицу
падучешћарепубличкихбуџета.34)

3.4.Периодод1954.до1958.

1956. годинеизвршена јепорескареформа, чији суосновни
циљеви били економски, а то је да се изврши прерасподела по-
реског терета код земљорадника и да се комунама као политич-
ко-територијалнимјединицамадаправодаутичупрекоодређених
финансијскихинструменатанакретањепривредеуоквирусвогте-
риторијалногдомена.35)

Овомреформомуводесетаксе.36)Структурабуџетскихприхо-
данародниходборарастеукористсопственихприходаито59,6%,
заједничкиприходипадајуна25,5%,адотацијерастуна14,9%.

3.5.Периодод1958.до1965.

Крајем 1959. и почетком 1960. године извршена је буџетска
реформанаосновуЗаконаобуџетима.

Нужност ове буџетске реформе произашао је из потребе за
прерасподеломизвораприходаизмеђуразличитогнивоаполитич-
ко-територијалнихзаједницазбогсвевећихпотребаопштина,јер
суанализепоказиваледасединамикастварањабуџетскихсредста-
ваопштина,ипоредњиховогсталногпораста,некрећеускладуса
повећањемлокалнихнадлежностиупроцесудецентрализације.37)

34) К.Богоев,стр.159.
35) М.Кијановић,стр.32.
36) СлужбенилистФНРЈ,бр.6/1956.
37) М.Кијановић,стр.42.
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3.6.Периодод1965.до1971.

Уовомпериодуутврђенисуизворииврстеприходадруштве-
но-политичкихзаједница,анаосновуОсновногзаконаофинанси-
рањудруштвено-политичкихзаједницаиз1965. године.Локалне
самоуправеубирајуприходеодопштинскихдоприноса,општин-
скихпорезаиопштинскихтакси.

Највише просечно учешће у укупним буџетским приходима
ималајефедерацијаса52,0%.Затимследеопштинесапросечним
учешћемод26,4%.Просечноучешћерепубликабилојемањеод
општинаиизносилоје18,9%.Покрајинесуималенајмањепросеч-
ноучешћеодскромних2,7%.38)

3.7.Периодод1972.до1991.

Доношењемуставнихамандмана1971.годинедолазидопро-
мена у друштвено-економском и политичком систему. Уставни
амандманиодXXдоXLII,којејеСавезнаскупштинаСФРЈдонела
наУставиз1963.године,садржалисудваамандманакојисуимали
великизначајзапорескисистем.Тосубилиамандманисаознаком
XXVIIIиXXXIV.

Амандманом XXVIII сужавају се овлашћења федерације а
проширујефискалнисуверенитетрепубликаипокрајина,тј.сада
суонесубјектикојиодлучујуопорескомсистему–утврђујуизво-
реиврстеприхода.Републичким,односнопокрајинским,законом
утврђујесеподелапореза,таксаидругихдавањаизмеђурепубли-
каипокрајинанаједнојстрани,иопштинанадругојстрани.Оп-
штинесамосталноодлучујуовисинипореза,таксаидругихдава-
њакојасуњиховприходињимасамосталнорасполажу.39)

Уовомпериодукоднассепримењујемешовитисистемрас-
поделедруштвенихприхода.Утомсусистемуснажнонаглашени
елементисистемасепарацијеприхода,алиимаиелеменатасисте-
ма заједничкихприхода,итокаосистемаплаћањаодозгопрема
долетакоиплаћањаодозгопремагоре.40)

38) МатеријалниидруштвениразвојСФРЈ19471972,СЗС,Београд,1973,стр.57.
39) М.Кијановић,стр.47.
40) Б.Јелчић,стр.145.
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3.8.Периодод1992.до2000.

На почетку последње деценије XX века долази до распада
СФРЈ.1992.годиненастајеСавезнаРепубликаЈугославијаоддве
РепубликеСрбијеиЦрнеГоре.КаопоследицаратаисанкцијаУН,
1993.године,уновонасталојзаједници,долазидопотпуногслома
економскогсистема.Крајемјануара1994.годинеступиојенасна-
гуПрограмреконструкцијемонетарногсистемаистратегијееко-
номскогопоравкаЈугославије,којимсуспреченахиперинфлаторна
кретања.Уводисеновидинарсазлатномидевизномподлогоми
успостављасестабиланекономскиимонетарниамбијент.
Натаквимосноваманастајеиновисистемфинансирањајединица
локалнесамоуправеуРепублициСрбији.Основнаидејајебилада
секомуналнапотрошњафинансираизизворнихприходалокалне
самоуправе,адефинисанипословиифункцијелокалнесамоупра-
веизуступљенихпореза,азакојесеутврђујујединственинивои
потрошњенабазијединственихобјективнихкритријума.41)

Закономообезбеђивањусредставајединицамалокалнесамо-
управе,каосистемскимзаконом,којимјетадабиоуређенсистем
финансирања локалне самоуправе у Републици Србији, били су
дефинисанипословиифункцијезакојесуутврђиваниобјективни
нивоипотрошњенабази јединственихобјективнихкритеријума,
каоиначинобезбеђењасредставазањиховофинансирање.42)

ПосебнимгодишњимЗакономоучешћуопштинаиградовау
порезунапрометпроизводаиуслуга,утврђиван јеукупанобим
средставакојисеуступајединицамалокалнихсамоуправа.Истим
законскимрешењемпрописанајеистопапорезанапрометпроиз-
водаиуслугасакојомлокалнесамоуправетребадаостварепотре-
банобимсредставаито5%заопштине,10%заградовеи15%за
градБеоград.

3.9.Периодод2001.до2004.

НапочеткуXXIвекаопштинеуСрбијиувеликојмеризави-
сеодРепублике.43)Сасвеобухватнимдруштвенимиекономским

41) БранкоСтипановић,ФинансирањелокалнесамоуправеифискалноуједначавањеуРе
публициСрбији,Београд,2004,стр.3.

42) Ibid,стр.3.
43) Б.Раичевић,ФискалнаструктураРепубликеСрбије,ЗборникрадоваИницијативаза

фискалнудецентрализацијуслучајЈугославије,Магнаагенда,Београд,2001,стр.59.
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реформамазапочелесуреформеисистемафинансирањалокалне
самоуправе.Првазначајнијареформаурађенаједоношењемизме-
њеногидопуњеногЗаконаојавнимприходимаијавнимрасходи-
ма.44)

Изменамаовогзакона,мењасекарактерпојединихуступље-
нихпореза.

Одукупно6пореза,којисудатадабилиурежимутрансфер-
нихсредстава,4порезасупреведенаурежимуступљенихпореза
(порезодпољопривреде,порезнаимовину,порезнанаслеђеипо-
клонеипорезнапреносапсолутнихправа).Преостала2пореза,
којасуосталаурежимутрансфернихсредставаитодеопорезана
зарадеувисиниод5%идеопорезанапрометробаиуслуга,имала
суулогууједначавањависинесредставаизмеђујединицалокалне
самоуправе.45)

Поменутимзакономизмењенајеиприпадностодређенихпо-
реза,којеРепубликауступаопштинамаиградовимаито:

- порезнаимовину,уместо25%,општинамаиградовима
уступасе100%;

- боравишнатакса,такођеуместо80%,општинамаиградо-
вимауступасе100%;

- значајноповећањеприходаопштинеиградовиостварују
икрозповећањестопепорезанапреносапсолутнихпра-
васа3на5%.

Од посебног значаја за финансирање локалне самоуправе је
доношењеЗаконаопорезунафондзарада,46)којимсеуводипореза
нафондзарада,каолокалнипорез,којисујединицелокалнесамо-
управемогледауводесвојомодлуком.Стопаовогпорезамаксими-
зиранајенанивоуод3,5%.47)

После октобарских догађаја 2000. године, у склопу реформ-
ских потеза нове власти, једно од приоритетнихместа заузимао
јеЗаконолокалнојсамоуправи.48)Законједонетувремевеликих
ограничења наслеђеног правно-политичког система, неповољног
економскогстањаивеликогсиромаштвавећегделапопулације.

44) Законојавнимприходимаирасходима,СлужбенигласникРС,бр.76/1991,4119/92-
др.закон,18/1993,22/1993-испр.,37/1993,67/1993,45/1994,42/1998,54/1999,22/2001,
9/2002-др.закон,87/2002-др.закон,33/2004и135/2004-др.закон).

45) Б.Стипановић,стр.5-6.
46) Законопорезунафондзарада,СлужбенигласникРС,бр.27/01.
47) Б.Стипановић,стр.5-6.
48) Законолокалнојсамоуправи,СлужбенигласникРС,бр.129/2007.
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ПретпоставкенакојимајесачињендеоЗаконаолокалнојса-
моуправикојисеодносинафинансирањелокалнесамоуправесу:
прихватањеевропскеповељеолокалнојсамоуправи,крозутеме-
љењедостигнућауразвојулокалнесамоуправеуСрбији,уважава-
њеекономскестварностиСрбије,јачањефинансијскеифискалне
самосталностилокалнесамоуправе,системфинансирањасебази-
ранамоделуизворнихиуступљенихприхода,уградњаелемена-
та подршке предузетништву локалне самоуправе, успоставља се
финансијско изравнање између Републике и локалне самоупра-
ве, уградња елемената солидарности према економски слабијим
имањеразвијенимлокалнимсамоуправамаисмањењефункција
локалнесамоуправе,уградњаелеменатасолидарностипремаеко-
номски слабијим и мање развијеним локалним самоуправама и
смањењефункцијајединицалокалнесамоуправеуодносунапо-
стојећестање.

Претпоставке на којима је сачињен Закон о локалној самоу-
правикојисетичефинансирањасуследеће:

- поштовање решења европске повеље о локалној самоу-
прави;

- уважавање достигнућа у развоју локалне самоуправе у
Србији;

- уважавањеекономскестварностиСрбије;
- јачањефинансијскеифискалнесамосталностијединица
локалнесамоуправе;

- системфинансирањасебазиранамоделузаједницепри-
ходаимоделувластитихприходакаобазичниммоделима
(изворнииуступљениприходи);

- јединицамалокалнесамоуправеприпадајујавниприходи
чијајеосновицаслабомобилнаикојисулакоуочљиви;

- уградња елемената компетитивности и подршке преду-
зетништвујединицалокалнесамоуправе;

- финансијскоизравнањесеуспостављаизмеђуРепублике
ијединицалокалнесамоуправеиизмеђујединицалокал-
несамоуправепосебноуградскимзаједницама;

- уградња елемената солидарности према економски сла-
бијим,неразвијенимимањимјединицамалокалнесамоу-
праве;и

- битносенеповећавајуфункцијејединицалокалнесамоу-
правеуодносунапостојећестање.49)

49) АндреашВигвари,Основитеориједржавногбуџетаифинансијскипословисамоупра
ва,НовиСад,2003,стр.172.
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Усвајањемоваквогконцептастворенисуусловидаседођедо
потпуноновогиконцепцијскидругачијегосновафинансирањало-
калнесамоуправеуодносунасистемфинансирањаопштинаигра-
довакојијепостојаоуСрбијидо2000.године.Законолокалној
самоуправијепрошириоиобогатиофункцијелокалнихзаједница,
ојачавшиизворењенеекономскеифинансијскесамосталности.50)

Најважније промене, које су од значаја за повећање обима
средставајединицалокалнесамоуправе,судаопштинамаиградо-
вима,припадајуувисиниод100%,шестуступљенихпореза,који
суупретходномпериодуприпадалибуџетуРепублике,ито:

- порезнаприходеодсамосталнеделатности;
- порезнаприходеоднепокретности;
- порезнаприходеоддавањаузакуппокретнихствари;
- порезнадобиткеодигаранасрећу;
- порезнаприходеодосигурањалица;
- порезнадругеприходепремачлану85Законаопорезуна
доходакграђана.

Повећанојеучешћеопштинаупорезунапрометса5на8%.51)

3.10.Периодод2004.до2007.

Овајпериодкарактеришузаконикојимајезаустављенадина-
микајачањафискалнесамосталностилокалнихсамоуправа.2004.
годинеусвојенису:

- ЗаконоукидањуЗаконаопорезунафондзарада,52)којије
ступионаснагу1.јула2004.године;и

- Закон о порезу на додату вредност,53) који је ступио на
снагу1.јануара2005.године.

Приходиодпорезанафондзарадбилису100%приходлокал-
нихбуџета,аумасиукупнихприходалокалнихсамоуправауче-
ствовалисуса20%.Такођезначајанприходбиојеиодукупнесуме
уплаћеногпорезанапрометробаиуслуга,којијепрестаодава-
жиступањемЗаконаопорезунадодатувредност.Каопривремено
решење,којимјетребалокомпензоватигубитак,биојегодишњи

50) СнежанаЂорђевић,Модернизацијалокалнесамоуправеивласти,ЗборникЛокалнаде
мократијастањеиперспективе,Магнаагенда,Београд,2002,стр.136-137.

51) Б.Стипановић,стр.6.
52) 55ЗаконопрестанкуважењаЗаконаопорезунафондзарада,СлужбенигласникРС,

бр.33/2004.
53) Законопорезунадодатувредност,СлужбенигласникРС,бр.84/2004;86/2004–испр.,

61/2005,61/2007и93/2012.
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законорасподелитрансфернихсредставаизбуџетаРепубликеСр-
бијекојимјеуређенодајединицамалокалнесамоуправеприпадне
додатниудеоупорезуназарадеувисиниод25%.

3.11.Периодод2007.доданас.

У јулу 2006. године Народна Скупштина Републике Србије
усвојилајеЗаконофинансирањулокалнесамоуправе54)којијесту-
пионаснагу27.јула2006.године,акојијепочеосаприменомод1.
јануара2007.године.ДаномпочеткаприменеЗаконаофинансира-
њулокалнесамоуправепрестоједаважиодељакV.Финансирање
пословајединицелокалнесамоуправесачл.77-104.Законаоло-
калнојсамоуправи,којијеправнорегулисаофинансирањелокалне
самоуправеуСрбији.

Законофинансирањулокалнесамоуправенијеповећаомасу
новчаних средстава за локалне самоуправе,што је најављивано,
већјепредвидеовећипреносбуџетскихсредставасиромашнијим
општинаманатеретбогатијихопштина.Предвидеојепоредизвор-
нихиуступљенихприхода,које јепредвиђаоиЗаконолокалној
самоуправи,итрансфере.Новинајеиповеравањенаплатепореза
наимовинулокалнојсамоуправи(којијеовимзакономпостаоњен
изворниприход).

Сложенаикомплекснаматеријафинансирањалокалнесамоу-
правеуРепублициСрбијијеправноуређена:

- Закономојавнимприходимаијавнимрасходима;
- Закономофинансирањулокалнесамоуправе;
- Закономобуџетскомсистему.

НајважнијеодредбеофинансирањулокалнихзаједницауРе-
публициСрбијисадржанесууЗаконуофинансирањулокалнеса-
моуправе.

РепубликаСрбијајесвимлокалнимсамоуправама,од1.јану-
ара2007.године,наосновуЗаконаофинансирањулокалнесамоу-
праве,55)пренелаовлашћења,даутврђују,наплаћујуиконтролишу
сопственеизворнеприходе.Упоменутомзаконуиуранијемтексту
наведенисусвиизворниприходилокалнесамоуправе,остварени
нањенојтериторији,којиприпадајубуџетулокалнесамоуправе.

54) Законофинансирањулокалнесамоуправе,СлужбенигласникРС,бр.62/2006,47/2011
и93/2012.

55) Ibid.
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Дабилокалнасамоуправа,пренетаовлашћења,моглаупот-
пуностидаобавља,неопходно једауоквирусвојеуправеобра-
зујепосебнуорганизационујединицу–локалнупорескуадмини-
страцију,којаћебитинадлежназаутврђивање,наплатуиконтролу
сопственихизворнихприхода.

За образовање локалне пореске администрације и у потпу-
ностипреузимањенадлежностиупогледуутврђивања,наплатеи
контролесопственихизворнихприхода,Законофинансирањуло-
калнесамоуправе,јепредвидеопериододдвегодине,од1.јану-
ара2007.до31.децембра2008.године.Уовомпериодулокалне
самоуправесубилеуобавезидаобразују својелокалнепореске
администрације и у потпуности преузму утврђивање, наплату и
контролусопственихизворнихприхода.Локалнесамоуправекоје
тада,нисубилеоспособљенезавршењенаведенихнадлежности,
сходноодредбичлана61.став1.Законаофинансирањулокалне
самоуправе,56)моглесудасаПорескомуправомзакључеуговоро
пружањутехничкеидругепомоћиуделуадминистрирањањених
изворнихприхода.

Упоменутомпериодуоддвегодине,Порескауправа јепру-
жалатехничку,стручнуидругупомоћсвимлокалнимсамоупра-
вамауциљупотпуногостварењанаплатеиконтролесопствених
изворнихприхода.ОдсвихлокалнихсамоуправауРепублициСр-
бији, напочетку2009. године, само43локалне самоуправе суу
потпуностипреузелеутврђивање,наплатуиконтролусопствених
изворнихприхода,штојемањеодједнечетвртинеодукупногбро-
јалокалнихсамоуправа,дабипочетком2010.годинесвелокалне
самоуправеуРепублициСрбији,прекосвојихадминистрација,у
потпуностиоствариваленаплатуиконтролусопственихизворних
прихода.

Овајподатакговориотренутнимкапацитетималокалнихса-
моуправауРепублициСрбији,штостварадилему;

- да ли се сафискалномдецентрализацијом уРепублици
Србијипоранило?

- далијеРепублициСрбијипотребнафискалнадецентра-
лизација?

Овапитањанастајукаопоследицанеприпремљеностилокал-
нихсамоуправазафискалнудецентрализацију,којауСрбијини-
једобилапунупримену,(јерсадржаветребапренетиналокални

56) Ibid.
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нивоиадминистрирањепорезананаслеђеипоклоне,каоипорез
напреносапсолутнихправа).Дилемуонаставкуфискалнедецен-
трализацијепоспешујеиставпојединих,развијених,земаљаЕУда
јавнефинансијетребацентрализовати,примерДанске.

2007.годинеНароднаСкупштинаРепубликеСрбијеусвојила
је:

- изменеЗаконаопорезиманаимовину57)којимјесмањена
порескастопакодпорезананаслеђеипоклонеипореза
напреносапсолутнихправаса5%на2,5%;и

- изменуЗаконаоПДВ-у58)којомсевласнициманаимеку-
пљеногпрвогстана,враћаизносплаћеногпорезанадода-
тувредностувисиниод8%.

Овеизменезаконодавацјеправдаотимедатребастимулисати
младебрачнепароведасеодлучезакуповинусвогпрвогстана,а
државаћеимвратитиновацодплаћеногПДВ-акојиммогуопре-
митистанизасноватисвоједомаћинство.Тимебисепоспешило
и грађевинарство, а узповољнебанкарскекредитеи субвенцио-
нисанедржавнекредитепокренулачитавапривреда (индустрија
намештаја,грађевинскогматеријала,текстила,дрвно-прерађивач-
кикомплексидр.)Овеповољностиодносилесусеикодкуповине
старихстанова,чијомсепродајомплаћаопорезнапреносапсо-
лутнихправа, а неПДВ. За куповину свогпрвог стана купцима
јевраћаниизноспорезанапреносапсолутнихправа,ауслучају
датонијебиопрвистан,смањењеод50%односноса5%на2,5%
напроцењенииутврђениизносвредностистана,замногејебио
стимуланс.

ИзменамаЗаконаопорезиманаимовину59)дошло једодра-
стичног смањења прихода локалних самоуправа од уступљених
приходапорезананаслеђеипоклонеипорезанапреносапсолут-
нихправаза50%.

Овојебиододатнимотивлокалнимсамоуправамадасеобра-
зујулокалнепорескеадминистрацијеипокренуакцијуупогледу

57) Закон о порезима на имовину,Службени  гласникРС, бр. 26/2001,Службени лист
СРЈ,бр.42/2002-одлукаСУСиСлужбенигласникРС,бр.80/2002,135/2004,61/2007,
5/2009,101/2010,24/2011,78/2011,57/2012-одлукаУСи47/2013.

58) Законопорезунадодатувредност,СлужбенигласникРС,бр.84/2004;86/2004–испр.,
61/2005,61/2007и93/2012.

59) Закон о порезима на имовину,Службени  гласникРС, бр. 26/2001,Службени лист
СРЈ,бр.42/2002-одлукаСУСиСлужбенигласникРС,бр.80/2002,135/2004,61/2007,
5/2009,101/2010,24/2011,78/2011,57/2012-одлукаУСи47/2013.



стр:221244.

-239-

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2014год.(XXVI)XIIIvol=40

бољегажурирањанепокретностинатеренуибољенаплатепореза
наимовину.

Године 2011.НароднаСкупштина РепубликеСрбије усвоји-
лајеизменуЗаконофинансирањулокалнесамоуправе60)иизмену
Законаопорезунадоходакграђана61)којисуступилинаснагу1.
октобратегодинеисакојимаједошлодопрерасподелеуступље-
нихприходаодпорезанадоходакграђана,којиплаћајупослодав-
цинаимеисплаћенихнетозарадазапосленима.Дотихизмена,од
укупнонаплаћеногпорезанадоходакграђана60%јеишлобуџету
државе,а40%буџетулокалнесамоуправегдезапослениимапре-
бивалиште.Овимзаконскимизменамаготоводаједуплиранизнос
новчанихсредставаодпорезанадоходакграђана,којисеуступа
локалнимсамоуправама,такодасеступањемнаснагуовихизме-
на80%одовогпорезауступабуџетималокалнихсамоуправама,а
20%државномбуџету,осимуслучајуградаБеоградачијембуџету
припада70%,аостатакидеубуџетРепубликеСрбије.

Крајеммаја2013.годинеНароднаСкупштинаРепубликеСр-
бијеусвојилајесетпорескихзаконаодкојихсузабуџетелокалних
самоуправанајважнијеизменеЗаконаопорезунадоходакграђа-
на62)иизменеЗаконаопорезиманаимовину.63)

ИзменеЗаконаопорезунадоходакграђана64)односесенасма-
њењепореске стопе овогпореског облика која сада уместо12%
износи10%.Овимзаконскимрешењемподигнутјеиизноснеопо-
резивогделазарадена11.000динара.Овазаконскарешењаправ-
данасупобољшањемпривредногамбијентаибољихусловарада
послодаваца.Смањењемстопеовогпорескогобликаиподизање
износанеопорезивогделазарадебуџетРепубликеСрбије,апосеб-
нобуџетилокалнихсамоуправaуСрбији,имаћезначајандефицит

60) Законофинансирањулокалнесамоуправе,СлужбенигласникРС,бр.62/2006,47/2011
и93/2012.

61) Законопорезунадоходакграђана,Службени гласникРС,бр.24/2001,80/2002,бр.
80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010,
50/2011,91/2011-одлукаУС,7/2012–усклађенидин.изн.,93/2012,114/2012-одлука
УС,8/2013-усклађенидин.изн.и47/2013.

62) Ibid.
63) Закон о порезима на имовину,Службени  гласникРС, бр. 26/2001,Службени лист

СРЈ,бр.42/2002-одлукаСУСиСлужбенигласникРС,бр.80/2002,135/2004,61/2007,
5/2009,101/2010,24/2011,78/2011,57/2012-одлукаУСи47/2013.

64) Законопорезунадоходакграђана,Службени гласникРС,бр.24/2001,80/2002,бр.
80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010,
50/2011,91/2011-одлукаУС,7/2012–усклађенидин.изн.,93/2012,114/2012-одлука
УС,8/2013-усклађенидин.изн.и47/2013.
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новчанихсредстава.СаизменамаЗаконаопорезиманаимовину65)
законодавацјежелеодатајминусубуџетиманадокнади,алиима-
јући у виду да је на целој територији РепубликеСрбије у 2012.
годининаплаћеносвега14,2милијардединара66)одовогпореског
обликаи100%повећањепорескестопекодпорезанаимовину,на-
слеђа,поклонаипреносаапсолутнихправанебиублажиломинус
буџетималокалнихсамоуправа,којићенастатисасмањењемпри-
ходаодпорезаназараде.

***
Финансирањелокалнихсамоуправаунашојземљиимадугу

традицију. Од добијања државне самосталности и настанка др-
жавнихинституција,уСрбији јеопштинаималапосебанзначај.
Каодеодржавнеорганизације значај општине сеогледаоунад-
лежностима,којесујој,сапротекомвремена,садржаве,свевише
преношене,асањимаиновчанасредствакакобисепренетенад-
лежностиуспешновршиле.Каконадлежноститакоијавнефинан-
сијеуглавномсубилепројектованенадржавномнивоуизједног
центра.

ТемељифинансирањалокалнесамоуправеуРепублициСрби-
ји,успостављенису1994.године.ТегодинеједонетПрограмом
реконструкцијемонетарногсистемаистратегијеекономскогопо-
равкаСР Југославије, који је имао за циљ да заустави хиперин-
флаторнакретањаиуспоставистабиланекономскиимонетарни
амбијент,којијебионарушенсараспадомСФРЈисанкцијамаУН.

КоначанциљреформелокалнесамоуправеуСрбијетребада
буде стварање јаке, утицајнеинезависне локалне самоуправе са
солиднимитранспарентнимјавнимфинансијамаиодговарајућим
комуналнимуслугамакојесуусмеренепремаграђанима.Овајциљ
можедабудепостигнутсамоакосеспроведеадекватнадецентра-
лизација одговорности са одговарајућим инструментима на рас-
полагању.Каорезултат,заочекиватиједалокалневладепреузму
одговорностзалокалнепроблеме,припремајућииимплементира-

65) Законопорезиманаимовину,СлужбенигласникРС,бр.26/2001,СлужбенилистСРЈ,
бр. 42/2002 - одлукаСУСиСлужбени  гласникРС, бр. 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009,101/2010,24/2011,78/2011,57/2012-одлукаУСи47/2013.

66) ПодатакизСКГО(СталнаКонференцијаградоваиопштина)
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јућиполитикуипројектекојићеподстицатидаљиразвојналокал-
номнивоу.
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DragutinRadosavljevic
PUBLICFINANCESOFLOCALGOVERNMENT

Resume
Realautonomy lies in realauthorityandfiscal indepen
dence.RepublicofSerbia,withitslongandrichtradition
oflocalselfgovernment,isbuildingthelocalselfgovern
mentsystemtowhichittransfersapartofitsauthorities
andauthoritiesinthefiscalpolicy.Likenotmanycountri
esintheEUandintheneighborhood,Serbiahasadopted
theLowonfinancingoflocalselfgovernment,asthelaw
thatforeseesalllocalselfgovernment’srevenues:source
revenues;cededrevenues;transfers:incomeunderborro
wingsandotherrevenues;andincomeestablishedunder
otherlaws.
Themanner, procedure and realization of each of these
typesofincomearegivenindetail.Certaintypesofinco
mehaveforthefirsttimebeentreatedinoutlegallitera
ture.
Thispaperexplainsincomeoflocalselfgovernmentinthe
RepublicofSerbia.Itfollowsthehistoricaldevelopmentof
localpublicfinancesintheworld,localpublicfinancesin
Serbia,budget,borrowingsoflocalselfgovernments,lo
calselfgovernments’taxadministration,fiscaldecentrali
zationinSerbia,intheneighborhoodandinEurope.Inthe
RepublicofSerbia,allocationoffinancialmeansfromthe
centralleveltowardsthelocalselfgovernmentisdonein
ordertoachieveahigherlevelofmacroeconomicstability
inthecountry.Localofficialnowfaceachallengeinthe
shortestpossible,orlongtermperiodtofindnewmethods
formanagementanddivisionoffundsinthemostefficient
andmostsuccessfulway.
LocalgovernmentsinSerbiacurrentlyfacenumerouspro
blems.Inthepast,utilizationoffundsusedtobedirected
to theareaswhich the localofficials tobe themost im
portant,withoutmuchconsultationwiththecitizens.This
principle isnowbeingchanged,but theinheritedeffects
stillrepresentthechallengeforthelocalofficialsandpo
licymakersonalllevelsofpower.
Comprehensive changes that are currently being im
plemented in Serbia are placingmunicipalities one step
ahead,inthesenseofchangesandnewsolutions,especi
allyintheareaoffundingandbudgetingatthelocallevel.
Localselfgovernment is the levelofauthorityclosest to
thecitizensthushavingthegreatestresponsibilitytowards
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them,whichisthereasonmoretointroducenewreforms.
Thebudgetsareimportantbecausetheyrepresentthemir
ror of authority.Properly preparedand carriedout, the
budgetsareshowingthecitizenshowtheirmoneyshallbe
spent,whowillbenefitfromitandhowmuchitwillcost
them.Transparentbudgetarysystemsbasedontheseprin
ciplesarethemostimportantkeyfordemocraticreforms.
Thispapergivesascientificcontributiontotheelabora
tionandclarificationofthispartofpublicfinances,revie
wingthecurrentstatusandpredictingfuturedevelopment
ingivingnewfiscalauthoritiestolocalselfgovernments
intheRepublicofSerbia.
Keywords:publicfinances, localselfgovernmentfinan
cing,taxes,budget,municipality.
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