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РАЗ ВОЈ ПО РЕ СКОГ СИ СТЕ МА СР БИ ЈЕ  
ДО ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА 1

Са же так: Ра ди пот пу ни јег са гле да ва ња по ре ског си сте ма јед не зе мље, 
по треб но је уста но ви ти ка ко је, по сма тра но кроз исто ри ју би ло ре гу ли са-
но пи та ње по је ди них об ли ка јав них при хо да. У по гле ду из во ра при хо да, 
мо же се ре ћи да су они увек би ли исти, али не и под јед на ко за сту пље ни. 
По сма тра њем по ре ског си сте ма Ср би је кроз исто ри ју мо гу се уо чи ти раз-
ли ке и слич но сти, пред но сти и не до ста ци, зна чај и за сту пље ност по је ди них 
по ре ских об ли ка. У ра ду се да је осврт на раз вој по ре ског си сте ма Ср би је 
од сред њег ве ка до дру гог свет ског ра та.

Кључ не ре чи: по рез, јав ни при ход, по ре ски си стем, по ре ска ад ми ни-
стра ци ја, др жа ва.

1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

На ста нак др жав них јав них при хо да по пра ви лу се ве зу је за на ста нак 
др жа ве и ње них фи нан си ја. По сма тра но кроз исто ри ју, сва ка др жа ва је на-
сто ја ла да обез бе ди при хо де та мо где јој је то нај лак ше, не во де ћи мно го ра-
чу на о то ме ка кав ће то ефе кат има ти на еко ном ски раз вој. У по гле ду из во ра 
при хо да, мо же се ре ћи да су они увек би ли исти, али не и под јед на ко зна-
чај ни и под јед на ко за сту пље ни. Ка ко се др жа ва раз ви ја ла та ко су се ме ња ли 

1 Рад је за сно ван на ис тра жи ва њи ма вр ше ним у окви ру на уч но и стра жи вач ког про-
јек та под на зи вом „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ ко ји се фи нан си ра из из вор них 
при хо да Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.
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ме сто и уло га јав них при хо да. Уме сто не ре дов них и огра ни че них при хо да, 
др жав ни при хо ди су вре ме ном по ста ја ли ре дов ни и основ ни из вор фи нан-
си ра ња ра сту ћих по тре ба др жа ве, при че му су све ви ше до би ја ли ка рак тер 
оба ве зно сти. 

Фи нан сиј ска функ ци ја др жа ве је јед на од нај ва жни јих. Да би др жа ва 
мо гла оба ви ти фи нан сиј ску де лат ност,2 по треб на су јој од ре ђе на фи нан-
сиј ска сред ства, а то зна чи да др жа ва мо ра има ти од ре ђе не при хо де ко ји ма 
ће фи нан си ра ти од ре ђе не др жав не рас хо де. Без тих сред ста ва др жав ни ор-
га ни зам би јед но став но „пре стао да жи ви”.3 Пра ће ње раз во ја фи нан сиј ске 
де лат но сти кроз исто ри ју, по ка зу је да је она нај пре ве зи ва на за др жа ву, па 
је и по и сто ве ћи ва на са др жав ном де лат но шћу. Она је и да нас те сно ве за на 
за др жа ву, али ка ко се вр ши у јав ном ин те ре су, њу оба вља ју и дру ги јав ни 
ко лек ти ви те ти.

Исто ри ја људ ског дру штва по ка зу је да су увек оне зе мље ко је су има ле 
уред не и до бро из гра ђе не фи нан си је има ле пред ност над зе мља ма без фи-
нан сиј ског си сте ма. Мно ге ан тич ке и сред њо ве ков не др жа ве би ле су да ле ко 
че шће ра за ра не рђа вом по ре ском по ли ти ком, не го на па ди ма не при ја те ља. 
Пре ви со ки по ре зи оне мо гу ћа ва ли су ста нов ни штву да под не се фи скал не 
оба ве зе, те ра ли га са ог њи шта и ис цр пљи ва ли др жав не ка се. Не до вољ но 
при да ва ње зна ча ја фи нан си ја ма, ути ца ло је на по ло жај мно гих зе ма ља у 
ме ђу на род ној раз ме ни. Због не а де кват но уре ђе ног фи нан сиј ског си сте ма, 
зе мље са раз ви је ном про из вод њом и оби љем ре сур са гу би ле су огро ман део 
свог дру штве ног про из во да кроз фи нан сиј ске и мо не тар не ме ха ни зме. 

У са вре ме ним при вред ним си сте ми ма јав ни при хо ди има ју зна чај ну 
фи скал ну, еко ном ску и со ци јал ну уло гу, и ја вља ју се у ве о ма раз ли чи тим 
об ли ци ма, као што су: по ре зи, до при но си, так се, на кна де и слич но. Јав ни 
при хо ди слу же за под ми ри ва ње тро шко ва ко ји има ју оп шти за јед нич ки 
ка рак тер. Њи хов оби ма и ди на ми ка при ку пља ња усло вља ва оства ре ње еко-
ном ских, со ци јал них, по ли тич ких, без бед но сних и дру гих ци ље ва јед не 
зе мље.

Са аспек та на ше зе мље про цес из град ње по ре ског си сте ма4 за по чет 
је уста но вље њем др жа ве Ср би је. Ка ко је срп ска др жа ва ра сла и раз ви ја ла се, 
та ко се ме њао и кре и рао њен по ре ски си стем. 

2 Ак тив ност др жа ве, ње них ор га на и ко лек ти ви те та, ко ја за свр ху има при ку пља ње, 
рас по де лу и тро ше ње ма те ри јал них сред ста ва ра ди оства ри ва ња оп ште ко ри сних ци ље ва, 
на зи ва се фи нан сиј ском де лат но шћу или јав ним фи нан си ја ма.

3 Д. По по вић, На у ка о по ре зи ма и по ре ско пра во, Бе о град, 1997, стр. 2
4 Под по ре ским си сте мом јед не зе мље под ра зу ме ва се укуп ност свих об ли ка по ре за 

ко ји се у њој пла ћа ју. 
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2. ПО РЕ СКИ СИ СТЕМ СРЕД ЊО ВЕ КОВ НЕ СР БИ ЈЕ

1. Срп ска сред њо ве ков на др жа ва ни је има ла исти, ти пи чан фе у дал ни 
раз ви так ка кав је у сред њем ве ку има ла ве ћи на др жа ва За пад не Евро пе. 
Дру штве ни од но си су би ли ре гу ли са ни пре те жно оби чај ним пра вом. У по-
гле ду др жав них при хо да, у сред њо ве ков ној Ср би ји ни је се пра ви ла раз ли ка 
из ме ђу имо ви не вла да ра и др жав не имо ви не. Др жав ни при хо ди сли ва ли су 
се у лич ну бла гај ну вла да ра, ко ја је исто вре ме но би ла и др жав на бла гај на. 
Та за јед нич ка бла гај на зва ла се ри зни ца, ку ћа ца ре ва или ку ћа кра ље ва. 
При хо де вла да ра чи ни ли су при хо ди од ис кљу чи вог пра ва на ко ва ње нов ца, 
пра ва ис ко ри шћа ва ња руд ни ка и на пла ћи ва ња ца ри на. У при хо де вла да ра 
ко ји су има ли по ре ски ка рак тер, спа да ли су со ће5 и дим ни ца. Со ће (по рез 
на ба шти ну), пла ћао се два пу та го ди шње у нов цу или у жи ту. Со ће се по-
ми ње у срп ским пи са ним спо ме ни ци ма још из вре ме на кра ља Ми лу ти на,6 
ка да је вла дар осло бо дио ма на сти ре пла ћа ња ове основ не, али и оста лих да-
жби на или ка да се од ре као уби ра ња со ћа од по је ди них се ла на ма на стир ским 
има њи ма у ко рист ма на сти ра.7 Дим ни ца је пред ста вља ла по рез на ог њи ште. 
По ред ових, у вла да ре ве при хо де спа да ле су и мно го број не ка зне и гло бе 
ко је су на пла ћи ва не у нов цу или у сто ци.

Пла ћа ње јав них при хо да би ло је про пи са но и у Ду ша но вом8 за ко ни ку 
(члан 192. Ра ко вач ког ру ко пи са), у ко ме пи ше да: „До хо дак цар ски, со ће и 
на мет и ха рач: да да је сва ки чо век по ка бао9 жи та, по ло ви ну чи сто га а по-
ло ви ну про сто га, или у нов цу пер пер10. А рок је то ме жи ту да се са си па на 
Ми тров дан, а дру ги рок на Ро жде ство Хри сто во. Ако ли вла сте лин не да 

5 Со ће озна ча ва основ ну по да нич ку да жби ну, од но сно вла дар ски до хо дак у жи ту или 
нов цу (За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град, 1997, 
стр. 492).

6 Сте фан Урош II Ми лу тин Не ма њић (ро ђен око 1253. го ди не умро у Не ро ди мљу 1321. 
го ди не) је био краљ Ср би је (1282–1321) и је дан од нај моћ ни јих срп ских вла да ра у сред њем 
ве ку. При па дао је ди на сти ји Не ма њи ћа и био је мла ђи син кра ља Уро ша I (1243–1276), мла-
ђи брат кра ља Дра гу ти на (краљ Ср би је 1276–1282), и отац кра ља Сте фа на Де чан ског (1322–
1331).

7 Д. Гња то вић, До бри и зли ди на ри, Бе о град, 1998, стр. 84.
8 Сте фан Урош IV Ду шан Не ма њић, по знат и као Ду шан Сил ни (ро ђен око 1308 – 20. 

де цем бар 1355) је био срп ски сред њо ве ков ни краљ (1331–1345) и пр ви срп ски цар (1346–1355). 
Био је син кра ља Сте фа на Уро ша III Де чан ског и отац ца ра Сте фа на Уро ша V.

9 Ка бао озна ча ва ме ру за жи то (За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, у из да њу Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти, стр. 479).

10 Пер пер је пр во бит но пред ста вљао ви зан тиј ски злат ник, док је у срп ској др жа ви 
пред ста вљао об ра чун ску нов ча ну је ди ни цу, ко ја је нај ве ро ват ни је из но си ла 12 ди на ра. 
Ствар на вред ност пер пе ра је ва ри ра ла. У Ду ша но во до ба ждре бац је вре део 12, а коњ 30 
пер пе ра (За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, у из да њу Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
стр. 485).
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со ћа на те ро ко ве, тај вла сте лин да се све же на цар ском дво ру и да се др жи 
док не пла ти дво ји ном”.11

Осва ја њем Ср би је, Тур ци су уни шти ли ње ну вла сте лу и ње но ста ле шко 
уре ђе ње, за во де ћи уре ђе ње сво је вер ско-вој нич ке др жа ве. Основ но на че ло 
тур ског уре ђе ња би ло је да осво је на зе мља при па да сул та ну, од но сно др жа-
ви. Зе мље у тур ској др жа ви би ле су по де ље не у две ка те го ри је:12 1) зе мље 
„де се тин ске” („уш ри је”), ко је су би ле од по чет ка или од за у зе ћа под му сли-
ма ни ма, ко је су пот пу на сво ји на му сли ма на ко ји ма су при па да ле или ко ји ма 
су до де ље не, и оне су пла ћа ле са мо је дан по рез ре ли ги о зног ка рак те ра у 
из но су од де се ти не при но са на зе мљи и 2) зе мље „да нач ке” („ха рач ке”), ко-
је су би ле осво је не од не вер ни ка, ко ји су мо гли да бу ду по да ни ци под усло-
вом да ца ру пла ћа ју не вер нич ки да нак („ха рач”). Ср би ја је при па да ла дру гој 
ка те го ри ји зе ма ља. Ха рач се узи мао као гло ба или нов ча на ка зна, као за ме-
на за роп ство и смрт ну ка зну, ко ји ма би по ко ре ни по да ни ци, пре ма му сли-
ман ском схва та њу, мо гли да под лег ну, јер ни су хте ли да при зна ју све тлост 
исла ма или су се про ти ви ли ње го вом оруж ју. Хри шћа ни су, за раз ли ку од 
му сли ма на, пла ћа ли ха рач као от куп или на кна ду ра је за га же ње цар ске 
зе мље. Тур ци су од Ср ба узи ма ли и да нак у кр ви, све до 1638. го ди не. 

У том пе ри о ду Тур ска је во ди ла ра то ве на се вер ном де лу сво јих гра ни ца. 
Ти ра то ви су за Ср бе би ли ве о ма те шки, јер су они мо ра ли тур ским тру па ма 
ко је су пре ла зи ле пре ко зе мље да да ју хра ну и ку лук, због че га су Ср би из бе-
га ва ли до дир с Тур ци ма и по вла чи ли се у се ла и бр да да ле ко од пу те ва.13 За 
наш на род по себ но те шке при ли ке на ста ле су ка да су Тур ци кра јем се дам-
не стог ве ка по че ли да гу бе обла сти на се ве ру сво је та да шње гра ни це. Че сти 
про ла сци вој ске до но си ли су но ве да жби не, те же ку лу че ње и ве ћа на си ља. 
Вла да ви на Ту ра ка све ла је срп ски на род го то во на сам се љач ки ста леж. 

3. ПО РЕ СКИ СИ СТЕМ СР БИ ЈЕ У ДЕ ВЕТ НЕ СТОМ ВЕ КУ

1. На по чет ку де вет не стог ве ка Ср би ја је још увек би ла под тур ском 
вла шћу, а при вред ни жи вот се раз ви јао бр зо. Еле мен ти но вог бур жо а ског 
дру штва ра ђа ли су се и ве о ма бр зо ја ча ли, што је би ло по сле ди ца че стих и 
ин тен зив них ве за Ср би је са Ау стри јом, а пре ко ње и са дру гим европ ским 
др жа ва ма. Пре ко Ср би је ишла је го то во сва тр го ви на из ме ђу Тур ске, с јед не 
стра не, и Ау стри је и дру гих сред ње е вроп ских зе ма ља, с дру ге стра не. Оства-
ру ју ћи и ши ре ћи при вред не и тр го вач ке ве зе са сред ње е вроп ским зе мља ма, 

11 Ду ша нов за ко ник у ко ме је ко ди фи ко ва но сред њо ве ков но срп ско пра во је до нет на 
са бо ру у Ско пљу 1349. го ди не, а до пу њен је на са бо ру у Се ре зу 1354. го ди не.

12 М. Ку лић, По ре ска ута ја и кри јум ча ре ње, Бе о град, 1999, стр. 40.
13 Ј. Пе тро вић, Окућ је или за шти та зе мљо рад нич ког ми ни му ма, Бе о град, 1930, стр. 5‒7.
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Ср би ја се упо зна ва ла са осло бо ди лач ким и ли бе рал ним иде ја ма та да шње 
Евро пе. „Оту да је чи тав на род, сви сло је ви и гру пе срп ског ста нов ни штва у 
Бе о град ском па ша лу ку ушао у бор бу про тив на ци о нал ног угње та ва ња и 
роп ства за сво је на ци о нал но осло бо ђе ње.”14

У рат ним усло ви ма, то ком Пр вог срп ског устан ка, ор га ни за ци ја вла сти 
ни је, ни ти је мо гла би ти, прав ним пу тем уна пред и чвр сто по ста вље на, па 
ипак од са мог из би ја ња устан ка сви ор га ни вла сти функ ци о ни са ли су си гур-
но и ефи ка сно. По ре ска по ли ти ка уста нич ке Ср би је сво ди ла се у по чет ку на 
узи ма ње ста рог спа хиј ског де сет ка (у на ту ри), ко ји је на име по ре за пре да ван 
ста ре ши на ма на хи ја и су до ва (све до 1813. го ди не). Ра ни ја да ва ња Тур ци ма 
као ха рач, глав ни ца и оста ли нов ча ни до при но си, та да су би ли уки ну ти.

Због ве ли ких вој них тро шко ва услед ра та про тив Тур ске им пе ри је, 
уста нич кој Ср би ји би ли су нео п ход ни при хо ди. Сто га је Ка ра ђор ђе15 на ре-
дио да за 1804. го ди ну ста ре ши не на хи ја и кне жи на по ку пе од на ро да ста ри 
цар ски ха рач (по рез на га же ње ста ре цар ске зе мље) ра чу на ју ћи на сва ко 
му шко ли це ста ро од се дам го ди на па на ви ше од три по ре ска гро ша и две 
па ре.16 Ста ре ши не и се о ски кме то ви, ра ди под ми ре ња ве ли ких тро шко ва 
устан ка, при ку пља ли су и до бро вољ не при ло ге.

Основ ни по рез ко ји је у Ср би ји пла ћан за вре ме устан ка био је екви ва-
лент у нов цу за бив ши де се так ко ји је ра ни је да ван у хра ни, за тим за два де-
се так од ова ца (бив ши бе глик), од жи ров ни не и дру гих по сред них по ре за и 
так са. Та ко је нпр., По жа ре вач ка на хи ја пот крај устан ка да ва ла сто хи ља да 
гро ша, а Ва љев ска осам де сет хи ља да гро ша.17 Уста нич ка Ср би ја има ла је 
сле де ће јав не при хо де: на род ни по рез, на хиј ски по рез (за фи нан си ра ње су-
до ва и шко ла), при ход од ца ри на, при ход од суд ских так са и ка зни, при ход 
од про да је тур ских има ња и при ход од ру да. До не те су би ле и од лу ке о те-
ча ју раз ли чи тих мо не та ко је су та да би ле у оп ти ца ју у Ср би ји, о на пла ти 
ца ри на и ске ла ри на, о на пла ћи ва њу так си за све ште нич ке услу ге и о на пла-
ћи ва њу све ште нич ког би ра.18

На род ни по рез је об у хва тао: лич ни по рез у нов цу, по рез у зе маљ ским про-
из во ди ма, по рез у на ту ри и по рез у на род ној сна зи. На хиј ски по рез пла ћа ли 
су сви гра ђа ни – по ре ски об ве зни ци од ре ђе не на хи је, а ви си ну је од ре ђи вао 

14 Д. Јан ко вић, Исто ри ја др жа ве и пра ва Ср би је XIX ве ка, Бе о град, 1958, стр. 9.
15 Ђор ђе Пе тро вић ( 1762 – 1817), по знат као Ка ра ђор ђе и Цр ни Ђор ђе, је био во ђа Пр вог 

срп ског устан ка и ро до на чел ник ди на сти је Ка ра ђор ђе ви ћа. 
16 Д. Ми ло је вић, Не по сред ни по ре зи Ср би је и Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 

Бе о град – Зе мун, 1925, стр. 8.
17 В. Сто јан че вић, Ј. Ми ли ће вић, Ч. По пов, Р. Јо ва но вић, М. Ек ме чић, Исто ри ја Срп-

ског на ро да, 5. књи га I том, Бе о град, 1994, стр. 20.
18 С. Шар кић, Ру ски про јек ти др жав ног уре ђе ња уста нич ке Ср би је (Тре ћи део – Са-

ве ти кне за Про зо ров ског), Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, број 2 (2015), 
Но ви Сад, стр. 418.
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на хиј ски суд у до го во ру са на хиј ским и „кне жин ским” ста ре ши на ма. По ред 
на ве де них по ре за би ли су уве де ни и оп штин ски по рез, вла ди чан ска дим ни ца 
и све ште нич ки по рез.19 Схва та ју ћи зна чај и нео п ход ност оства ре ња бу џе та, 
но си о ци вла сти уста нич ке Ср би је на сто ја ли су да урав но те же др жав ни бу џет 
и при ку пља ње да жби на. Од лу че но је би ло да се сва ке го ди не о Но вој го ди ни 
(та ко зва ном „ма лом Бо жи ћу”) одр жа ва ју скуп шти не на ко ји ма ће ста ре ши-
не по ла га ти ра чу не о при ку пља њу и ко ри шће њу сред ста ва, са ве то ва ти се са 
Ка ра ђор ђем и Со вје том, од го ва ра ти на жал бе и ту жбе из на ро да и ре ша ва ти 
дру га ва жна пи та ња из обла сти за ко но дав ства.20 

На кон сло ма Пр вог срп ског устан ка и по нов не оку па ци је Ср би је од стра-
не Тур ске, Ми лош Обре но вић21 ус пео је да по стиг не спо ра зум са Тур ци ма 
пре ма ко ме су Тур ци ис кљу че ни из по ступ ка при ку пља ња по ре за. На сна зи је 
био тур ски по ре ски си стем, али је на пла ћи ва ње по ре за вр ше но од стра не срп-
ских кне зо ва и срп ских ста ре ши на. У овом пе ри о ду да жби не ко је су гра ђа ни 
би ли ду жни да пла ћа ју Пор ти и ве зи ру су би ле ха рач или да нак за ра ју ко ја 
га зи ца ре ву зе мљу, чи бук или по рез на ов це и ко зе и по рез ко ји је раз ре зи ван за 
из др жа ва ње ве зи ра, ње го ве сви те и вој ске. Ме ђу тим, ца ри на, тро ша ри на, ске-
ле и дру ги при хо ди би ли су у ру ка ма Ту ра ка и они су их са ми на пла ћи ва ли.22

Ха рач (цар ски по рез) је био лич ни да нак ко ји је мо ра ло да пла ти сва ко 
му шко ли це – не му сли ман ста ро сти од се дам до осам де сет го ди на у знак 
по кор но сти. По сле 1815. го ди не овај да нак из но сио је го ди шње шест гро ша 
и две па ре по ли цу.

По рез ве зи ру пла ћао се за из др жа ва ње ве зи ра, ње го ве сви те, као и тур-
ског гар ни зо на. Уку пан из нос овог по ре за ме њао се пре ма рас хо ди ма, а на пла-
ћи вао се – по сле раз ре зи ва ња, пре ма укуп ном бро ју по ре ских гла ва, на на хи је, 
на кне же ви не и на се ла. На пла та се вр ши ла од оже ње них љу ди пре ма њи хо вој 
имућ но сти. Осим ових не по сред них по ре за ко ји су се пла ћа ли у нов цу, по-
сто јао је и по рез у на род ној сна зи, тзв. ку лук. На род је био ду жан да ура ди 
из ве сне по сло ве ко је би ина че мо рао да пла ти у нов цу, као што је нпр., сре ђи-
ва ње спа хиј ског де сет ка, опра вља ње пу те ва, опра вља ње утвр ђе ња и слич но.

Кнез Ми лош је, спро во де ћи сво ју аграр ну по ли ти ку, на се ља вао зе мљу, 
чи ме ни је за ди рао у тур ске ин те ре се, на про тив, с по ве ћа ним бро јем ста нов-
ни ка об ра ђи ва но је ви ше зе мље, што је по ве ћа ва ло и при хо де спа хи ји. С 
бо га ће њем зе мље на пла та по ре за по ста ла је си гур ни ја, а ра стао је и при нос 

19 В. Сто јан че вић, Ј. Ми ли ће вић, Ч. По пов, Р. Јо ва но вић, М. Ек ме чић, на ве де но де ло, 
стр. 12.

20 С. Шар кић, на ве де но де ло, стр. 419.
21 Ми лош Обре но вић (1780. или 1783 – 1860), био је кнез Ср би је од 1817. а пре то га 

дру ги вр хов ни вожд од 1815. го ди не. Го ди не 1830. до био је до сто јан ство на след ног Кне за. 
Вла дао је Ср би јом од 1815. до 1839. и од 1858. до 1860. го ди не. 

22 М. Га ври ло вић, Ми лош Обре но вић, књи га I, Бе о град, 1908, стр. 251. и 259‒260.
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од ца ри на, ске ла и др., ко је су тур ске вла сти са ме са ку пља ле. С фи скал ног 
аспек та, Тур ци ни су има ли раз ло га да се про ти ве Ми ло ше вој аграр ној по-
ли ти ци у обла сти на се ља ва ња зе мље.23 

Ха ти ше ри фом из 1830. го ди не 24 Ср би ји је при зна та не за ви сност у уну-
тра шњим по сло ви ма, али је она и да ље оста ла ва зал на др жа ва Тур ске ца ре-
ви не. При зна ју ћи Ср би ји ау то но ми ју у уну тра шњим по сло ви ма, Тур ска је 
из гу би ла пра во да раз ре зу је и на пла ћу је по рез. Пра во на пла те и раз ре за 
по ре за за ме ње но је оба ве зом Ср би је да пла ћа го ди шњи да нак од два ми лио-
на и три ста хи ља да гро ша. Све до 1835. го ди не си стем при хо да Ср би је био је 
под ве ли ким ути ца јем си сте ма ко ји је уве ла Тур ска упра ва. Уво ђе ње мо дер-
ног по ре ског си сте ма от по че ло је 1835. го ди не, ка да су раз не ра ни је оба ве зе 
за ме ње не оба ве зом пла ћа ња гра ђан ског дан ка.

2. По сле до но ше ња Уста ва из 1835. го ди не, усво јен је но ви по ре ски си стем 
ко јим је за ве де на јед на кост пла ћа ња по ре за, без об зи ра на имов но и при вред-
но ста ње по ре ских об ве зни ка.25 Уве ден је са мо је дан по рез – лич ни по рез од 
шест та ли ра го ди шње за сва пу но лет на ли ца. Ме ђу тим, и да ље је био на 
сна зи ку лук. За на пла ту лич ног по ре за би ла је за ду же на оп шти на.

За вре ме вла да ви не уста во бра ни те ља,26 глав ни јав ни при хо ди у Ср би ји 
би ли су да нак и ђу мрук. Да нак је био не по сред ни по рез и имао је че ти ри 
об ли ка: глав ни цу, чи нов нич ки да нак, бе ћар ски да нак и ха рач. Глав ни цу су 
пла ћа ла ли ца ко ја су има ла не по крет но има ње или су се са мо стал но ба ви ла 
тр го ви ном или за на том. Чи нов нич ки да нак пла ћа ли су чи нов ни ци на не по-
крет но има ње, ако су га по се до ва ли. Ова оба ве за пла ћа ла се сра змер но вред-
но сти има ња. Бе ћар ски да нак пла ћа ли су нео же ње ни без ку ће и ба шти не, 
ко ји су слу жи ли код дру го га. Ова оба ве за пла ћа ла се на при ход од лич ног ра да. 
Та да шњи по ре ски си стем био је не пра ви чан и не до вољ но из да шан.27

Ва жан јав ни при ход у ово вре ме би ле су и ца ри не. Пре ма Ца рин ској 
та ри фи из 1843. го ди не по сто ја ле су из во зне, пре во зне и уво зне ца ри не.28 

23 Ј. Пе тро вић, на ве де но де ло, стр. 69.
24 Ха ти ше риф из 1830. го ди не пред ста вља по след њи ко рак ка ус по ста вља њу ау то но ми-

је Кне же ви не Ср би је у од но су на Осман ско цар ство. Сул тан Мах муд II је овим ак том при знао 
Кне же ви ни ау то но ми ју и не за ви сну др жав ну упра ву. Ха ти ше риф је био пра ћен и сул та но вим 
Бе ра том ко јим је кне зу Ми ло шу Обре но ви ћу при зна то пра во фор ми ра ња ди на сти је.

25 В. Сто јан че вић, Ј. Ми ли ће вић, Ч. По пов, Р. Јо ва но вић, М. Ек ме чић, на ве де но де ло, 
стр. 15.

26 Уста во бра ни те љи су би ли но си о ци бор бе про тив са мо вла шћа кне за Ми ло ша Обре-
но ви ћа. За ла га ли су се за до но ше ње уста ва и за ко на ко јим ће Ми ло ше ва власт би ти огра-
ни че на. Пе ри од вла да ви не уста во бра ни те ља je од 1842. до 1858. 

27 С. Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, Бе о град, 1912, стр. 111‒113.
28 Ау стри ја је оспо ра ва ла Ср би ји пра во на ца рин ску ау то но ми ју, та ко да је вла да мо-

гла са мо не знат но да по ве ћа ца рин ске при хо де по што ни је ужи ва ла пот пу ну сло бо ду у 
утвр ђи ва њу ви си не ца рин ског оп те ре ће ња.
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Глав ни из вор ца рин ских при хо да Ср би је би ле су уво зне ца ри не, по себ но 
уво зне ца ри не пре ма Ау стри ји.29

За вре ме вла да ви не Ми ха и ла Обре но ви ћа30 уве ден је но ви по ре ски 
си стем ‒ по рез на имућ ност, ко ји је са др жао по рез на има ње и по рез на при-
ход од рад ње.31 По рез на имућ ност пла ћа ли су сви ко ји су има ли има ње или 
рад њу. Пре ма сво јој имућ но сти, по ре ски об ве зни ци де ли ли су се на шест 
кла са и јед ну по себ ну ка те го ри ју.32 По де лу на кла се вр ши ла је по себ на ко-
ми си ја ко ја је би ла са ста вље на од оп штин ских про це ни те ља и од два зва нич-
ни ка ко ја је од ре ди ло Ми ни стар ство фи нан си ја. Би ла је пред ви ђе на и при-
нуд на на пла та по ре за, чи ме је уве де на „ег зе ку ци ја”, ко ја до та да у Ср би ји 
ни је по сто ја ла. Овај по ре ски си стем ни је мо гао би ти уве ден, јер је иза звао 
ве о ма јак от пор у на ро ду, на ро чи то у бо га ти јим кра је ви ма.33 

У Ср би ји су се у овом пе ри о ду на ро бу при ње ном пре ла же њу гра ни це 
на пла ћи ва ле сле де ће да жби не: ца ри на, тро ша ри на и спо ред не так се (ле жа-
ри на, жи го ви на, но ше ви на, кал др ма ри на, ста ти стич ка мо но пол ска так са).34

Због од ре ђе них про бле ма у при ку пља њу по ре за, као и на ра слих по тре ба 
др жа ве, 1864. го ди не из вр ше на је од ре ђе на про ме на у по ре ском за ко но дав-
ству, ко ја је прак тич но пред ста вља ла ко рак на зад. Пла ћа ње по ре за схва та но је 
као оба ве за свих гра ђа на. Уве де ни су по ре зи на лич ност и по ре зи на има ње.

У ма лој и не раз ви је ној Ср би ји сре ди ном де вет не стог ве ка, а на ро чи то 
осам де се тих го ди на, др жав не фи нан си је по ста ле су но си лац круп них, за 
уку пан дру штве но-еко ном ски раз вој ве о ма зна чај них про ме на. Јав не фи нан-
си је из гу би ле су ис кљу чи во фи скал но обе леж је, јер су од 1878. го ди не до-
би ле у из ве сном сми слу уло гу но си о ца де ла дру штве не аку му ла ци је и ускла-
ђи ва ња рас по де ле и про ши ре не дру штве не ре про дук ци је. У том пе ри о ду 
при хо ди ко ји ма је срп ска др жа ва рас по ла га ла углав ном су по ти ца ли из два 
из во ра: из по ре за и дру гих да жби на и из др жав них зај мо ва.35

По се бан зна чај за раз вој по ре ског си сте ма имао је За кон о не по сред ном 
по ре зу из 1884. го ди не, ко ји се, уз број не из ме не и до пу не у Ср би ји при ме-
њи вао и на кон ства ра ња Ју го сла ви је. Ре фор мом по ре ског си сте ма из 1884. 
го ди не уве де не су сле де ће по ре ске оба ве зе: по рез на зе мљи ште, по рез на 

29 С. Јо ва но вић, на ве де но де ло, стр. 114-115.
30 Ми ха и ло Обре но вић (1823-1868) је био кнез Ср би је од 1839. до 1842. и од 1860. до 

1868. го ди не. Ње го ва пр ва вла да ви на се за вр ши ла зба ци ва њем 1842, а дру га атен та том. 
Ми ха и ло је био дру ги син кне за Ми ло ша и Љу би це Обре но вић.

31 Реформa по ре ског си сте ма из 1861.
32 Ко ми си ја је раз вр ста ва ла об ве зни ке у шест кла са, а у сед му кла су су свр ста ва ни 

нај бо га ти ји љу ди Ср би је.
33 С. Јо ва но вић, на ве де но де ло, стр. 423.
34 Ј. Лон ча рић, Кри вич на де ла по Ца рин ском за ко ну, Бе о град, 1908, стр. 20.
35 В. Сто јан че вић, Ј. Ми ли ће вић, Ч. По пов, Р. Јо ва но вић, М. Ек ме чић, Исто ри ја Срп-

ског на ро да, 6. књи га I том, Бе о град, 1994, стр. 20.
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згра де, по рез на при нос од ка пи та ла, по рез на при нос од рад њи и за ни ма ња, 
по рез на при нос од лич ног ра да, лич ни по рез и по рез на обрт. 

4. УТВР ЂИ ВА ЊЕ И НА ПЛА ТА ПО РЕ ЗА У СР БИ ЈИ У  
ДЕ ВЕТ НЕ СТОМ И НА ПО ЧЕТ КУ ДВА ДЕ СЕ ТОГ ВЕ КА

1. Си стем утвр ђи ва ња и на пла те јав них при хо да био је од раз тог вре-
ме на и ни воа дру штве ног раз во ја Ср би је. Оце њи ва ње ве ли чи не при но са 
по је ди них по ре ских об ве зни ка вр ши ли су по ре ски од бо ри. То су би ле ко ми-
си је са ста вље не од ви ше чла но ва (пет, де сет или пет нест чла но ва) а сва ка 
оп шти на има ла је свој по ре ски од бор. Број чла но ва по ре ског од бо ра за ви сио 
је од ме ста за ко је би се би рао, од но сно од бро ја ста нов ни ка од ре ђе ног ме ста. 
Та ко је нпр., у Бе о гра ду по ре ски од бор био са ста вљен од пет нест чла но ва, 
у окру жним ва ро ши ма од де сет чла но ва, а у оп штин ским ва ро ши ца ма и се-
ли ма од бор је са чи ња ва ло пет чла но ва. Због ве ли ког бро ја по ре ских об ве зни-
ка, Бе о град је имао два по ре ска од бо ра. Је дан од бор је био за ду жен за оце ну 
при но са тр го вач ких рад њи, а дру ги, за оце ну при но са за на тлиј ских и не ких 
сит них рад њи. По ре ски од бо ри фор ми ра ни су та ко да три пе ти не чла но ва 
би ра ју оп штин ски од бо ри у спо ра зу му са ва жни јим пред став ни ци ма рад њи 
и за ни ма ња, док је пре о ста ле чла но ве по ста вљао ми ни стар фи нан си ја, од ко-
јих је јед ног од ре ђи вао за пред сед ни ка по ре ског од бо ра. У по ре ски од бор је 
мо гао ући са мо онај гра ђа нин ко ји је на име не по сред них по ре за пла ћао нај-
ма ње три де сет ди на ра за го ди ну и ко ји је ужи вао сва гра ђан ска и по ли тич ка 
пра ва.36

По ре ски од бо ри су до 1901. го ди не, по ред оце њи ва ња ве ли чи не при но са 
по ре ских об ве зни ка, вр ши ли и об ра чун по ре ске оба ве зе а пре ма утвр ђе ној ве-
ли чи ни при но са и то за све по ре ске об ли ке, из у зев по ре за на зе мљи ште. Об ра-
чун по ре за на зе мљи ште вр ши ле су по ре ске вла сти. Из ме на ма из 1901. го ди не 
раз рез и на пла ту оба ве за за све по ре ске об ли ке вр ши ле су по ре ске вла сти, а 
по ре ски од бо ри су вр ши ли са мо оце ну ве ли чи не при но са по ре ских об ве зни ка.

Ка да би по ре ски од бор из вр шио оце ну ве ли чи не при но са об ве зни ка, 
он би исту уно сио у по ре ску при ја ву или ре фе рат за сва ког по ре ског об ве зни-
ка. На осно ву тих оце на по ре ска оде ље ња вр ши ла су раз рез по ре за и за ду-
жи ва ла би по ре зом и при ре зом об ве зни ке. По ре ска оде ље ња су се на ла зи ла 
у сре ским и окру жним ме сти ма. Њи ма је би ло по ве ре но ста ра ње о др жав ним 
да жби на ма, али су она оба вља ла и дру ге функ ци је, ад ми ни стра тив не, из вр-
шне и суд ске вла сти.37

36 Д. Ми ло је вић, на ве де но де ло, стр. 32.
37 Д. Ми ло је вић, на ве де но де ло, стр. 37.
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2. На пла ту по ре за вр ши ле су по ре ске вла сти, а по се ли ма по моћ су им 
пру жа ле оп штин ске вла сти. На пла та се вр ши ла у ро ко ви ма пред ви ђе ним 
за ко ном, а по пра ви лу во ди ло се ра чу на да се на пла та из вр ши у оним пе ри-
о ди ма ка да се сма тра ло да об ве зни ци има ју нај ви ше нов ца. У слу ча је ви ма 
при нуд не на пла те по ре за, по ре ска власт је нај пре сла ла опо ме не по ре ским 
об ве зни ци ма да у од ре ђе ном ро ку из ми ре сво је оба ве зе. Ако по ре ски об ве-
зник ни на кон опо ме не не би из ми рио по ре ску оба ве зу, при сту па ло се при-
нуд ној на пла ти. При нуд на на пла та вр ши ла се по пи сом и про це ном ства ри 
у при су ству два све до ка и ста вља њем за бра не на те ства ри.38

Да би на те ра ла по ре ске об ве зни ке да бу ду уред ни и да на вре ме из ми-
ре сво је оба ве зе, др жа ва је про пи си ва ла ка ма ту од шест про це на та, као не ку 
вр сту ка зне за све оне ко ји у пред ви ђе ном ро ку не из ми ре оба ве зе.

3. У ци љу кон тро ле и пра ће ња бу џе та као и јав них при хо да, Ср би ја је 
још 1844. го ди не фор ми ра ла кон трол ни ор ган под на зи вом Глав на кон тро ла. 
На и ме, Глав на кон тро ла има ла је за да так да пре гле да др жав не ра чу не и кон-
тро ли ше из вр ше ње бу џе та. Глав на кон тро ла би ла је од го вор на Со вје ту. На 
осно ву устав них ре ше ња из 1888. го ди не Глав на кон тро ла је по ста ла са мо-
стал ни ор ган ко ји је имао над ле жност да пре гле да „др жав не ра чу не и ра чун-
ски суд”. У окви ру Глав не кон тро ле, као ње ни са став ни де ло ви, функ ци о-
ни са ле су ме сне, окру жне и сре ске кон тро ле.

а) Глав на кон тро ла оба вља ла је де лат ност уз по моћ та ко зва ног по моћ ног 
осо бља Глав не кон тро ле. Као по моћ но осо бље, Глав на кон тро ла је има ла 
ше фо ве и ра чу но и спи та че ме сних кон тро ла. По моћ но осо бље ни је мо гло 
са мо да до но си од лу ке по пред ме ти ма ко ји су спа да ли у де ло круг сед ни ца 
Глав не кон тро ле или ње ног пред сед ни ка. Оно је има ло уло гу са мо да при-
пре ми сва нео п ход на до ку мен та, ка ко би се по од ре ђе ним пи та њи ма, тј. 
пред ме ти ма, до не ла по треб на од лу ка Глав не кон тро ле.39

б) Ра ди што ве ће за шти те др жав них ин те ре са, а у ци љу ја ча ња кон тро-
ле по ре ских об ве зни ка, а и са ме по ре ске вла сти, 1909. го ди не уве де на је уста-
но ва др жав ног за ступ ни ка при сва кој фи нан сиј ској упра ви. Др жав ни за ступ-
ни ци би ра ни су из ре до ва до та да шњих по ре зни ка и има ли су за да так:

– да при су ству ју сед ни ца ма по ре ског од бо ра и да чла но ви ма од бо ра да ју 
по треб не смер ни це;

– да под но се жал бе на раз ре за ни по рез од стра не по ре ског од бо ра, и
– да из вр ше про ве ре да ли су сви об ве зни ци у по ре ској при ја ви  у не ли 

ствар ни из нос при но са.

38 Д. Ми ло је вић, на ве де но де ло, стр. 40.
39 Ј. Вал чић, Упу ство за са став и пре глед ра чу на, ка са и ма те ри ја ла, Бе о град, 1926, 

стр. 231.
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4. По сле из ве сног пе ро да не ста бил но сти бу џе та Ср би је, јав не фи нан си је 
су по чет ком два де се тог ве ка ушле у раз до бље ста бил но сти. Је дан од кључ-
них раз ло га ко ји је до при нео оздра вље њу др жав них фи нан си ја ле жао је у 
скуп штин ском над зо ру над бу џет ским став ка ма при хо да и рас хо да.

По ве ћа ње др жав них при хо да оства ре но је по ди за њем по ре ских те ре та, 
по себ но по сред ног по ре за и мо но по ла ко ји су по га ђа ли ши ро ке сло је ве ста-
нов ни штва. На сто ја ње да се по ве ћа ју др жав ни при хо ди и да се ти ме урав-
но те жи бу џет, илу стра тив но об ја шња ва сле де ћи став из нет у та да шњем 
ли сту „Фи нан сиј ски пре глед”: „по треб но је, да кле, да те жи мо то ме да ство-
ри мо из ве сну го то ви ну др жав ну и да одр жа ва мо из ве стан ви шак при хо да 
над рас хо ди ма. Ове на по ме не из гле да ју као нео ства ри ве, кад се узме са да шње 
ста ње, на ших др жав них фи нан си ја. Али не тре ба за бо ра вља ти да ми мо же-
мо до ћи до бо љег по ло жа ја са мо ван ред ним ме ра ма и из ван ред ним на по ром 
на ше сна ге. Ако би смо се, уз глав не ме ре за по прав ку фи нан сиј ског по ло жа ја, 
по ста ра ли да одр жи мо у сна зи од ред бе у За ко ну о др жав ном бу џе ту, по ко ме 
се бу џе том не мо гу ства ра ти из да ци, ако они ни су уста но вље ни и пред ви-
ђе ни спе ци јал ним за ко ни ма – ми би смо мо гли учи ни ти при лич не уште де.”40

5. ПOРЕСКИ СИ СТЕМ КРА ЉЕ ВИ НЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ 

1. На кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та, 1918. го ди не, фор ми ра на је 
Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Ства ра њем но ве др жав не за јед ни це, 
би ло је нео п ход но усво ји ти је дин ствен по ре ски си стем и до не ти је дин стве-
не про пи се из обла сти упра ве и суд ства. Ме ђу тим, за оства ре ње по ста вље-
них за да та ка би ло је нео п ход но из вр ши ти по пис ста нов ни штва, зе мљи шта 
и дру гих не по крет них до ба ра, као и при пре ми ти од го ва ра ју ћа за кон ска 
ре ше ња ка ко би се ујед на чио рас цеп ка ни по ре ски си стем. Ства ра њем Кра-
ље ви не Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца, 1918. го ди не, при ме њи ва но је пет по ре ских 
си сте ма: срп ски, цр но гор ски, ау стриј ски, ма ђар ски и тур ски, што је тра ја ло 
све до 1928. го ди не, ка да је из вр ше на уни фи ка ци ја по ре ског си сте ма та да шње 
Ју го сла ви је. На под руч ју Ср би је, до уни фи ка ци је по ре ског си сте ма при ме-
њи вао се За кон о не по сред ном по ре зу из 1884. го ди не, с из ме на ма и до пу-
на ма. По сле бал кан ских ра то ва, овај за кон при ме њи ван је и на под руч ју 
Ма ке до ни је, као и у јед ном де лу Цр не Го ре.

Исто вре ме на при ме на пет по ре ских си сте ма: срп ског, цр но гор ског, ау стриј-
ског, ма ђар ског и тур ског ства ра ла је низ про бле ма и до при но си ла не е фи-
ка сно сти ра да по ре ске ад ми ни стра ци је.

40 Фи нан сиј ски пре глед, лист за фи нан сиј ска зна ња и фи нан сиј ску слу жбу, Бе о град, 
1901, стр. 252.
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1) Пу сто ше њем Ср би је, ско ро сва ње на др жав на над ле штва, у пр вом ре ду 
др жав не ар хи ве, књи ге и ста ти стич ки по да ци би ли су по па ље ни, ис це па ни 
и уни ште ни, та ко да се, по осло бо ђе њу Ср би је, на и шло на зга ри ште и пу стош. 
Раз рез по ре за у тим пр вим го ди на ма по сле ује ди ње ња углав ном је вр шен на 
ба зи по ре ских при ја ва об ве зни ка и уз во ђе ње ра чу на да ће при ли ком при ја-
вљи ва ња оба ве за по ре ски об ве зни ци по ку ша ти да по ре ски те рет убла же. 
Пре ма за кон ским ре ше њи ма пла ћа ње по ре за би ла је оба ве за свих др жа вља-
на Кра ље ви не. Раз рез по ре за је био дво го ди шњи, а пред у зе ћа су би ла оба-
ве зна да сва ке го ди не под но се из ве шта је о ре зул та ту по сло ва ња. По сту пак 
опо ре зи ва ња оба вља ле су по ре ске вла сти, уз по моћ по ре ских од бо ра.

2) Од свих по ре ских си сте ма ста ре Ју го сла ви је, пре ма не ким ана ли ти-
ча ри ма, цр но гор ски по ре ски си стем мо же се оце ни ти као нај јед но став ни ји 
по ре ски си стем ко ји је на сле ди ла ста ра Ју го сла ви ја.41 Цр но гор ски по ре ски 
си стем под ра зу ме вао је две вр сте не по сред них по ре за: да ци је и по рез на 
при нос од ка пи та ла и ра да. Да ци ја се на пла ћи ва ла по лу го ди шње 1. ју ла и 
26. ок то бра. Над ле жни по ре ски од бор имао је за да так да про ве ра ва тач ност 
при ја вље них обје ка та на ко је се пла ћа ла да ци ја. По ре ски од бор функ ци о ни-
сао је у сва кој ва ро ши, а био је са ста вљен од пет, од но сно од три чла на, у 
за ви сно сти од ве ли чи не ва ро ши.

3) Ау стриј ски по ре ски си стем при ме њи вао се у Сло ве ни ји и Дал ма ци-
ји. За раз рез по ре за у Сло ве ни ји и Дал ма ци ји би ле су за ду же не ко тар ске 
вла сти и то у се ди шту сва ког сре за. На пла ту по ре за оба вља ли су по ре ски 
уре ди ко ји су би ли фор ми ра ни за сва ки суд ски срез. Раз рез до хо да ри не и 
оп ште те че ви не оба вља ли су по себ ни по ре ски од бо ри и то ко ми си је за оце-
њи ва ње до хо да ри не и ко ми си је за раз рез те че ви не.42 Пред сед ни ка и по ло ви-
ну чла но ва ових по ре ских ко ми си ја по ста вљао је ми ни стар фи нан си ја, а 
дру гу по ло ви ну би ра ли су по ре ски об ве зни ци. 

4) Ма ђар ски по ре ски си стем при ме њи вао се у јед ном де лу Вој во ди не 
и у Хр ват ској. У окви ру овог по ре ског си сте ма као при мар ни по ре ски ор га-
ни по сто ја ла су тзв. фи нан сиј ска рав на тељ ства. Као по моћ ни ор га ни фи нан-
сиј ским рав на тељ стви ма по сто ја ли су др жав ни по ре ски уре ди, град ски по-
ре ски уре ди, оп штин ски уре ди и ра зни по ре ски од бо ри. По ре ски уре ди 
во ди ли су бри гу око књи же ња и на пла те по ре за. Оп штин ски уре ди и ра зни 
по ре ски од бо ри вр ши ли су књи же ње и на пла ту са мо оних по ре за за ко је су 
би ли за ду же ни од стра не др жа ве. 

5) Тур ски по ре ски си стем при ме њи вао се у Бо сни и Хер це го ви ни. За 
раз рез и на пла ту по ре за као пр во сте пе не по ре ске вла сти би ли су за ду же ни 
по ре ски уре ди. Они су во ди ли еви ден ци ју о по ре ским об ве зни ци ма ко ји су 
има ли до ми цил на те ри то ри ји по ре ског сре за у окви ру ко га су они вр ши ли 

41 Б. Јел чић, На у ка о фи нан ци ја ма и фи нан циј ско пра во, За греб, 1983, стр. 273.
42 Д. Ми ло је вић, на ве де но де ло, стр. 132.
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раз рез и на пла ту по ре за. Оце ну ве ли чи не при но са од ре ђе ног об ве зни ка вр ши-
ли су по ре ски од бо ри. Они су би ли са ста вље ни од пред сед ни ка и че ти ри чла на, 
а у ве ћим гра до ви ма по ред пред сед ни ка има ли су шест чла но ва. Чла но ве 
од бо ра би ра ли су из ме ђу се бе об ве зни ци по ре за. Сва ки од бор имао је сво га 
ре фе рен та ко га је по ста вљао над ле жни по ре ски уред. По ре ски уред на кон 
раз ре за по ре за оба ве шта вао је сва ког по ре ског об ве зни ка о ве ли чи ни по ре за.

2. Пр ви за кон ски про пис но ве др жа ве ко ји је уре ђи вао ма те ри ју опо ре-
зи ва ња је За кон из 1921. го ди не ко јим је уре ђе но опо ре зи ва ње про ме та. Осим 
то га, 1922. го ди не до нет је За кон о по ре зу на по слов ни про мет, а 1932. го ди-
не Уред ба о по ре зу на лук суз. 

Са аспек та по ре за и ње го ве прав не за шти те зна ча јан је За кон о по ре зу 
на по слов ни про мет из 1922. го ди не. Овим за ко ном пред ви ђе но је кри вич но 
де ло по ре ске ута је као ин стру мент кри вич но прав не за шти те по ре за. Де ло је 
вр ши ло ли це ко је у на ме ри да у пот пу но сти или де ли мич но из бег не пла ћа ње 
или од ме ра ва ње по ре за или да по стиг не не за ко ни то осло бо ђе ње од пла ћа ња 
по ре за, све сно или са на ме ром у књи зи, при ја ви, жал би или од го во ру на 
пи та ње над ле жне вла сти да не и сти ни те на во де или их на мер но пре ћу ти.43 

За кон о не по сре дим по ре зи ма из 1928. го ди не је омо гу ћио при ме ну је-
дин стве них по ре ских про пи са на це лој те ри то ри ји Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
као и функ ци о ни са ње по ре ске ад ми ни стра ци је на је дин ствен на чин. За ко ном 
о не по сред ним по ре зи ма уве де на је оба ве за пла ћа ња по ре за на сле де ће при-
хо де: од зе мљи шта, од згра да, од пред у зе ћа, рад њи и са мо стал них за ни ма ња, 
од рен те, од пред у зе ћа оба ве зних на јав но по ла га ње ра чу на (дру штве ни по рез) 
и од не са мо стал ног ра да и за ни ма ња (слу жбе нич ки по рез). По сто ја ла је и 
оба ве за пла ћа ња по ре за на не же ње. Ни же те ри то ри јал не је ди ни це има ле су 
пра во на при хо де од при ре за и тро ша ри на. За ко ном о не по сред ним по ре зи ма 
из 1928. го ди не би ло је пред ви ђе но кри вич но де ло по ре ске ута је као са мо стал-
но де ло. Ово де ло из вр ша вао је по ре ски об ве зник ко ји је све сно и у на ме ри да 
из бег не пла ћа ње по ре за у по ре ској при ја ви или од го ва ра ју ћи на по ста вље на 
пи та ња од стра не над ле жне вла сти или у под не тој жал би или при ја ви за 
осло бо ђе ње или сма ње ње или от пис по ре за да вао не и сти ни те из ја ве та ко да 
је због то га мо гла на сту пи ти пот пу на или де ли мич на по ре ска при кра та44 

Но во ство ре на др жа ва у по гле ду при ме не ца ри на, пре у зе ла је Ца рин ски 
за кон Ср би је из 1899. го ди не ко ји је на те ри то ри је Ју го сла ви је при ме њи ван 
све до по чет ка дру гог свет ског ра та.45 

43 Члан 12 и 13 За ко на о по ре зу на по слов ни про мет, из 1922. го ди не.
44 Члан 142. За ко на о не по сред ним по ре зи ма, Слу жбе не но ви не, број 29-VII од 28.02. 

1928. го ди не.
45 Ца рин ски за кон Ср би је из 1899. го ди не са из ме на ма из 1904. го ди не, у та да шњој 

Ју го сла ви ји до пу њен је и из ме њен За ко ном о из ме на ма и до пу на ма Ца рин ског за ко на из 
1934. го ди не.
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Утвр ђи ва ње и на пла та по ре ских оба ве за у овом пе ри о ду вр ше на је пре ко 
над ле жних по ре ских од бо ра. На осно ву је дин стве них про пи са у сва ком сре-
зу, од но сно ме сту ко је је има ло до два де сет хи ља да ста нов ни ка по сто јао је 
по ре ски од бор. У сре зо ви ма са пре ко три де сет хи ља да ста нов ни ка би ло је 
ви ше по ре ских од бо ра. По ре ски од бор са сто јао се од пред сед ни ка и шест чла-
но ва и исто то ли ко за ме ни ка. Уко ли ко би срез имао ви ше од три де сет хи ља да 
ста нов ни ка по ре ски од бор би се са сто јао од пред сед ни ка и два нест чла но ва. 
Пред сед ни ка и по ло ви ну чла но ва од бо ра име но вао је ми ни стар фи нан си ја. 
Оста ле чла но ве по ре ског од бо ра би рао је оп штин ски од бор. Пре ма за кон-
ским ре ше њи ма за чла на од бо ра мо гао је би ти иза бран са мо др жа вља нин 
Кра ље ви не ко ји ста ну је у до тич ној оп шти ни нај ма ње пет го ди на, да ни је 
осу ђи ван и да на име не по сред ног по ре за пла ћа нај ма ње пе де сет ди на ра.

6. УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Др жа ва је од у век би ла ва жан фак тор и чи ни лац при вред них про це са јед не 
зе мље. Сво јом ак тив но шћу, ме ха ни зми ма пру жа ња услу га, си сте мом по тро шње 
и ин ве сти ра ња, сво јом уло гом у про це су рас по де ле и ди стри бу ци је до хот ка и 
бо га ства, др жа ва ди рект но или ин ди рект но ус по ста вља од ре ђе не од но се у про-
це су дру штве не ре про дук ци је. Због то га се мо же ре ћи да се ак тив ност др жа-
ве од ра жа ва на јав ни, али и на при ват ни сек тор јед не дру штве не за јед ни це.

Ни јед на вла да, ни јед на др жа ва, не мо гу се би до пу сти ти ту ла год ност 
да се еко ном ска и сва ка дру га ак тив ност од ви ја ју ми мо ње. Др жа ва мо ра да 
пре у зме на се бе мно штво за да та ка, ка ко би се у дру штве ној за јед ни ци ус-
по ста ви ла нео п ход на хар мо ни ја у свим сфе ра ма дру штве не де лат но сти. За 
оства ри ва ње број них за да та ка ко је су по ве ре не јед ној др жа ви нео п ход на су 
јој од ре ђе на сред ства ко ја она уби ра би ло мо но по лом сво је су ве ре не вла сти, 
би ло на не ки дру ги на чин. Ка ко се др жа ва ме ња ла и раз ви ја ла та ко се ме њао 
и раз ви јао по ри ски си стем нео п хо дан за оства ре ње ње не уло ге. 

Ср би ја је про шла је дан дуг исто риј ски пут из град ње др жав но сти, али и 
сма о стал но сти у про це су ства ра ња по ре ског си сте ма. У тим те жња ма за са мо-
стал но шћу и не за ви сно шћу, Ср би ја и срп ско дру штво (као и сва ка са мо стал на 
др жа ва), кре и ра ла је соп стве ни по ре ски си стем по угле ду на раз ви је не зе мље у 
окру же њу, али по ла зе ћи од свог ин те ре са и ре ал них мо гућ но сти. По ре ски си тем 
мо рао је би ти флек си би лан, ја сно кон ци пи ран, из да шан и „до вољ но” при хва-
тљив из аспек та вре ме на. По сма тра но кроз исто ри ју, по ре ски си стем Ср би је се 
ме њао и раз ви јао у скла ду са сте пе ном дру штве но-еко ном ског раз во ја зе мље и 
иза зо ва у уну тра шњем и ме ђу на род ном окру же њу. Ка ко је Срп ска др жа ва ра сла 
и раз ви ја ла се та ко су се раз ви ја ли и си сте ми дру штве них вред но сти у њој, па 
ти ме и си стем по ре ских вред но сти. Оту да, мо же мо ре ћи, да по ре ски си стем 
Ср би је са вре мен ског аспек та од ра жа ва ни во дру штве ног раз во ја на ше зе мље. 
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