
На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени 
гласник РС“, број 9/10) и члана 68. Пословника Народне скупштине („Службени 
гласник РС“, број 20/12 – Пречишћени текст),  

Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници Првог 
редовног заседања, одржаној 8. априла 2013. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА РАДИ УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА 

О НАЧИНУ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА  

У ПЕРИОДУ ОД 2000. ДО 2012. ГОДИНЕ 
 

1. Образује се Анкетни одбор ради утврђивања чињеница о начину 
трошења средстава буџета Републике Србије на територији Аутономне покрајине 
Косово и Метохија у периоду од 2000. до 2012. године (у даљем тексту: Анкетни 
одбор). 

2. Анкетни одбор чине по један народни посланик из сваке 
посланичке групе у Народној скупштини, кога одреди председник посланичке 
групе. 

Председник посланичке групе одређује народног посланика за члана 
Анкетног одбора у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Анкетни одбор је конституисан и сматраће се да ради у пуном 
саставу ако више од половине свих посланичких група у Народној скупштини има 
свог представника у Анкетном одбору. 

3. Прву седницу Анкетног одбора сазива председник Народне 
скупштине. 

До избора председника Анкетног одбора првој седници председава 
најстарији присутни члан Анкетног одбора. 

Анкетни одбор на првој седници бира, из реда својих чланова, 
председника и заменика председника Анкетног одбора. 

4. Задатак Анкетног одбора је да сагледа стање у области трошења 
средстава буџета Републике Србија на територији Аутономне покрајине Косово и 
Метохија у периоду од 2000. до 2012. године и с тим у вези утврди следеће: 

- начин трошења средстава буџета Републике Србије, уз посебан 
осврт на подзаконске акте и критеријуме за расподелу тих средстава у области 
здравства, образовања, социјалне политике, културе, инфраструктуре, локалне 
самоуправе, телекомуникација и других области од значаја за функционисање 
институција Републике Србије на територији АП Косово и Метохија; 

- да ли су средства буџета Републике Србије наменски трошена и да 
ли су под једнаким условима била доступна свим корисницима на територији АП 
Косово и Метохија;  



- да ли су средства буџета Републике Србије за изградњу 
саобраћајне, комуналне, пословне и стамбене инфраструктуре на територији АП 
Косово и Метохија употребљена према утврђеним плановима и прихваћеним 
пројектима; 

- начин вршења контроле над протоком робе која на територију АП 
Косово и Метохија долази из Републике Србије, а ослобођена је пореза на додату 
вредност (ПДВ); 

-  да ли је поступак јавних набавки добара и услуга и извођења 
радова на територији  АП Косово и Метохија спровођен у складу са законом и 
другим прописима из области јавних набавки;   

- да ли је државна имовина, коју су користила предузећа на 
територији АП Косово и Метохија, отуђивана, на који начин и по којој цени;  

- колико је средстава из буџета Републике Србије издвајано за АП 
Косово и Метохија, за сваку буџетску годину почев од 2000. године до 2012. 
године, за које намене и на чији предлог су та средства трошена, коме су средства 
додељивана и да ли је вршена ревизија, односно контрола трошења тих 
средстава. 

5.  Анкетни одбор има право да тражи од државних органа и 
организација податке, исправе и обавештења, као и да узме изјаве од појединаца 
које су му потребне за извршење задатка. 

6.  Анкетни одбор је дужан да задатак изврши у року од 120 дана од 
дана конституисања Анкетног одбора. 

Анкетни одбор је дужан да поднесе Народној скупштини извештај са 
предлогом мера, у року из става 1. ове тачке. 

Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања о његовом 
извештају на седници Народне скупштине. 

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
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У Београду, 8. априла 2012. године 
 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
 

 ПОТПРЕДСЕДНИК 

 
  Весна Ковач 


