
НАЦРТ ЗАКОНА  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ  

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
 

Члан 1. 
У Закону о финансирању локалне самоуправе  („Службени гласник РС”, 

бр. 62/06 и 47/11), члан 6. мења се и гласи: 
 

„Члан 6. 
Јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на 

њеној територији, и то: 
1) порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза 

на наслеђе и поклон; 
2) локалне административне таксе; 
3) локалне комуналне таксе; 
4) боравишна такса; 
5) накнаде за коришћење јавних добара, у складу са законом; 
6) концесиона накнада; 
7) друге накнаде у складу са законом; 
8) приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и 
одузета имовинска корист у том поступку; 

9) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и 
покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне 
самоуправе, односно органи и организације јединице локалне самоуправе и 
индиректни корисници њеног буџета;  

10) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и 
покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе; 

11) приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета 
јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и 
правним лицима; 

12) приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе; 
13) приходи по основу донација јединици локалне самоуправе; 
14) приходи по основу самодоприноса.” 
 

Члан 2. 
У члану 15. став 1. тачка 2) мења се и гласи: „коришћење рекламних 

паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на 
објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе 
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)”. 

Тач. 4), 5),  6), 7), 8), 11), 12) и 15) бришу се. 
Досадашње тач. 9) и 10) постају тач. 4) и 5), тач. 13) и 14) постају тач. 6) 

и 7), а тачка 16) постаје тачка 8). 
Ст. 2. и 3. бришу се. 
 

Члан 3. 
После члана 15. додају се чл. 15а, 15б и 15в,  који гласе: 
 
 



 
„Члан 15а 

Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних 
лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 
трговине нафтом и дериватима нафте; трговине на велико дуванским 
производима; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека), не плаћају локалну комуналну таксу за истицање 
фирме на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина). 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у средња правна лица (осим правних лица која обављају 
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; трговине нафтом и 
дериватима нафте; трговине на велико дуванским производима; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне 
зараде по запосленом. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају 
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; трговине нафтом и 
дериватима нафте; трговине на велико дуванским производима; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до три просечне 
зараде по запосленом. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се 
уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности: банкарства; 
осигурања имовине и лица; трговине нафтом и дериватима нафте; трговине на 
велико дуванским производима; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на 
годишњем нивоу највише до десет просечних зарада по запосленом. 

Под просечном зарадом сматра се просечна зарада по запосленом 
остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август 
године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима 
републичког органа надлежног за послове статистике. 
 

Члан 15б 
Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.) на годишњем нивоу не може бити већа од 
20% износа утврђених за правна лица и предузетнике у члану 15а ст. 2, 3. и 4. 
овог закона. 

Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица 
која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; трговине 
нафтом и дериватима нафте; трговине на велико дуванским производима; 
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 



коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека), не плаћају локалну комуналну таксу из става 1. овог 
члана. 

 
Члан 15в  

Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом 
регистрације возила, не може бити већа од 2.000 динара. 

Максимални износ локалне комуналне таксе из става 1. овог члана 
усклађује се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који 
објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се 
заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ 
преко пет динара заокружује на десет динара. 

Приликом усклађивања максималног износа локалне комуналне таксе, у 
складу са ставом 2. овог члана, основица за усклађивање је последњи 
објављени усклађени максимални износ локалне комуналне таксе. 

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, 
објављује усклађени максимални износ локалне комуналне таксе из става 1. 
овог члана. 

Објављени усклађени максимални износ локалне комуналне таксе из 
става 4. овог члана примењујe се од првог дана наредног месеца од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.” ” 
 

Члан 4.  
 У члану 17. после речи: „објеката” додаје се запета и речи: „величине 
правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство”. 
 

Члан 5. 
 У члану 33. ст. 3, 4. и 5. мењају се и гласе: 
 „Основни елементи уговора евидентирају се у министарству надлежном 
за послове финансија.  

Министар надлежан за послове финансија ће споразумно са министром 
надлежним за област локалне самоуправе ближе уредити начин евидентирања 
страних донација јединицама локалне самоуправе. 

Јединица локалне самоуправе ће најкасније у року од 15 дана од дана 
закључења уговора о донацији или другог уговора доставити примерак уговора 
министарству надлежном за послове финансија.”  

 
Члан 6. 

Члан 36. мења се и гласи: 
 

„Члан 36. 
 Република уступа јединици локалне самоуправе приходе од накнада 
остварених на територији јединице локалне самоуправе, у складу са законом.” 
 

Члан 7. 
 У члану 37. став 2. речи: „меморандума о буџету и економској и 
фискалној политици (у даљем тексту: меморандум)” замењују се речима: 
„Фискалне стратегије”. 

 



 
Члан 8. 

 У члану 39. став 3. реч: „меморандума” замењује се речима: „Фискалне 
стратегије”. 

 
Члан 9. 

 У члану 43. став 4. брише се, а после става 3. додају се нови ст. 4, 5, 6, 7. 
и 8, који гласе: 
  „Уколико је број јединица локалне самоуправе сврстаних у оквиру II 
групе развијености једнак или већи у односу на број јединица локалне 
самоуправе сврстаних у оквиру I групе развијености, врши се корекција 
обрачунатог износа трансфера солидарности из става 3. овог члана, тако што 
се једна половина средстава трансфера солидарности која припада 
јединицама локалне самоуправе из I групе развијености распоређује и дели 
јединицама локалне самоуправе из II групе развијености. 
 Трансфер солидарности из ст. 3. и 4. овог члана унутар исте групе 
развијености, распоређује се према односу степена развијености града 
Београда и одређене јединице локалне самоуправе, и то тако што јединица 
локалне самоуправе са најмањим степеном развијености остварује највећа 
средства трансфера солидарности унутар исте групе развијености.  
 Расподела трансфера солидарности из става 5. овог члана врши се по 
следећој формули: 
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TСo – трансфер солидарности за одређену јединицу локалне самоуправе; 
 
УТС – укупан трансфер солидарности; 
 
Кз – проценат трансфера за одређени степен развијености у складу са законом 

којим се уређује регионални развој, односно јединственом листом развијености 
региона и јединица локалне самоуправе; 

 
Ко – коефицијент за одређену јединицу локалне самоуправе; 
 
СРбг – степен развијености града Београда; 
 
СРо – степен развијености одређене јединице локалне самоуправе; 
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  – сума коефицијената из истог степена развијености. 

 
Трансфер солидарности за одређену јединицу локалне самоуправе 

добија се када се укупан трансфер солидарности помножи са процентом из 
става 3. овог члана коригован у складу са ставом 4. овог члана, тако добијен 



износ подели са збиром коефицијената јединица локалне самоуправе из истог 
степена развијености и добијен количник помножи са коефицијентом за ту 
јединицу локалне самоуправе. 

Коефицијент за одређену јединицу локалне самоуправе представља 
однос степена развијености града Београда и степена развијености те јединице 
локалне самоуправе, при чему се степен развијености одређује према 
јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом који уређује регионални развој.” 

 
Члан 10. 

 У члану 46. став 1. реч: „меморандума” замењује се речима: „Фискалне 
стратегије”. 

 
Члан 11.  

У члану 47. став 2. речи: „ревидираног меморандума” замењује се 
речима: „ревидиране Фискалне стратегије”. 

 
Члан 12. 

Обвезници који су на дан примене овог закона извршили обавезу 
плаћања по основу локалних комуналних такси које су овим законом укинуте, 
као и обвезници који су ослобођени обавезе плаћања локалних комуналних 
такси или је њихова обавеза по основу ових локалних комуналних такси 
смањена, а на дан примене овог закона су измирили своје обавезе и за период 
после његове примене имају право да се на њихов захтев изврши 
прекњижавање на исте или друге обавезе према јединици локалне самоуправе.  

 
 

Члан 13. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2012. 
године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 
 

 
Члан 6. 

Јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на 
њеној територији, и то: 

1) порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза 
на наслеђе и поклон; 

2) локалне административне таксе; 
3) локалне комуналне таксе; 
4) боравишна такса; 
5) накнада за коришћење грађевинског земљишта; 
6) накнада за уређивање грађевинског земљишта; 
7) накнада за заштиту и унапређивање животне средине; 
8) приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности 

и приходи од других концесионих послова, које јединица локалне самоуправе 
закључи у складу са законом; 

9) новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета 
имовинска корист у том поступку; 

10) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 
државној својини које користи јединица локалне самоуправе и индиректни 
корисници њеног буџета;  

11) приходи од продаје покретних ствари које користи јединица локалне 
самоуправе и индиректни корисници њеног буџета; 

12) приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 
јединице локалне самоуправе; 

13) приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе; 
14) приходи по основу донација јединици локалне самоуправе; 
15) приходи по основу самодоприноса; 
16) други приходи утврђени законом.  
 
ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИПАДАЈУ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 

ОСТВАРЕНИ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ, И ТО: 
1) ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ, ОСИМ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ 

ПРАВА И ПОРЕЗА НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН; 
2) ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ; 
3) ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ; 
4) БОРАВИШНА ТАКСА; 
5) НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ; 
6) КОНЦЕСИОНА НАКНАДА; 
7) ДРУГЕ НАКНАДЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 
8) ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ 

ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ 
ПОСТУПКУ; 

9) ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
КОЈЕ КОРИСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ОДНОСНО ОРГАНИ И  



ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ИНДИРЕКТНИ 
КОРИСНИЦИ ЊЕНОГ БУЏЕТА;  

10) ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ; 

11) ПРИХОДИ НАСТАЛИ ПРОДАЈОМ УСЛУГА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЧИЈЕ ЈЕ ПРУЖАЊЕ 
УГОВОРЕНО СА ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА; 

12) ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 

13) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ; 

14) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ САМОДОПРИНОСА. 
 

Члан 15.  
Локалне комуналне таксе могу се уводити за: 
1) истицање фирме на пословном простору; 
2) истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 

просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.); 

2) КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА,  УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И 
ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И 
ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
(КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БАНДЕРЕ И СЛ.); 

3) држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина;            
           4) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија; 
            5) држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и 
других објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном 
саобраћају; 
            6) држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које 
користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве; 
           7) држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на 
води; 
           8) држање кућних и егзотичних животиња;    
            9) 4) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности; 
          10) 5) држање средстава за игру ("забавне игре"); 
           11) држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима;      

12) коришћење рекламних паноа;               
           13) 6) коришћење простора за паркирање друмских моторних и 
прикључних возила на уређеним и обележеним местима; 
            14) 7) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора 
или друге објекте привременог коришћења; 

 15) коришћење обале у пословне и било које друге сврхе; 
             16) 8) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова.    



Влада ће утврдити највиши износ за локалне комуналне таксе из става 1. 
тач. 1), 2) и 3) овог члана, на предлог Министарства финансија, које ће 
претходно о томе прибавити мишљење Комисије за финансирање локалне 
самоуправе.  
 Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, локална комунална такса се не 
уводи за истицање фирме на пословном простору привредног субјекта 
(предузетника) који као претежну делатност обавља старе и уметничке занате 
и послове домаће радиности, за које је издат одговарајући сертификат 
министарства надлежног за послове привреде. 
 

ЧЛАН 15А 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО РАЗВРСТАНА У МАЛА ПРАВНА ЛИЦА (ОСИМ 
ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ: 
БАНКАРСТВА; ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА; ТРГОВИНЕ НАФТОМ И 
ДЕРИВАТИМА НАФТЕ; ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА; 
ПОШТАНСКИХ, МОБИЛНИХ И ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА; ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ; 
КАЗИНА, КОЦКАРНИЦА, КЛАДИОНИЦА, БИНГО САЛА И ПРУЖАЊА 
КОЦКАРСКИХ УСЛУГА И НОЋНИХ БАРОВА И ДИСКОТЕКА), НЕ ПЛАЋАЈУ 
ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ 
ПРОСТОРУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ФИРМАРИНА). 

ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
РАЧУНОВОДСТВО РАЗВРСТАНА У СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА (ОСИМ 
ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ: БАНКАРСТВА; 
ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА; ТРГОВИНЕ НАФТОМ И ДЕРИВАТИМА 
НАФТЕ; ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА; 
ПОШТАНСКИХ, МОБИЛНИХ И ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА; ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ; 
КАЗИНА, КОЦКАРНИЦА, КЛАДИОНИЦА, БИНГО САЛА И ПРУЖАЊА 
КОЦКАРСКИХ УСЛУГА И НОЋНИХ БАРОВА И ДИСКОТЕКА), ФИРМАРИНУ 
ПЛАЋАЈУ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ НАЈВИШЕ ДО ДВЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ 
ПО ЗАПОСЛЕНОМ. 

ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
РАЧУНОВОДСТВО РАЗВРСТАНА У ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА (ОСИМ ПРАВНИХ 
ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ: БАНКАРСТВА; ОСИГУРАЊА 
ИМОВИНЕ И ЛИЦА; ТРГОВИНЕ НАФТОМ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ; ТРГОВИНЕ 
НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА; ПОШТАНСКИХ, МОБИЛНИХ И 
ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА; ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ; КАЗИНА, КОЦКАРНИЦА, 
КЛАДИОНИЦА, БИНГО САЛА И ПРУЖАЊА КОЦКАРСКИХ УСЛУГА И НОЋНИХ 
БАРОВА И ДИСКОТЕКА), ФИРМАРИНУ ПЛАЋАЈУ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ 
НАЈВИШЕ ДО ТРИ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ. 

ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
РАЧУНОВОДСТВО РАЗВРСТАНА У ВЕЛИКА, СРЕДЊА И МАЛА ПРАВНА 
ЛИЦА, У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ, А ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ: БАНКАРСТВА; ОСИГУРАЊА 
ИМОВИНЕ И ЛИЦА; ТРГОВИНЕ НАФТОМ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ; ТРГОВИНЕ 
НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА; ПОШТАНСКИХ, МОБИЛНИХ И 
ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА; ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ; КАЗИНА, КОЦКАРНИЦА, 
КЛАДИОНИЦА, БИНГО САЛА И ПРУЖАЊА КОЦКАРСКИХ УСЛУГА И НОЋНИХ 
БАРОВА И ДИСКОТЕКА, ФИРМАРИНУ ПЛАЋАЈУ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ 
НАЈВИШЕ ДО ДЕСЕТ ПРОСЕЧНИХ ЗАРАДА ПО ЗАПОСЛЕНОМ. 



ПОД ПРОСЕЧНОМ ЗАРАДОМ СМАТРА СЕ ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО 
ЗАПОСЛЕНОМ ОСТВАРЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-АВГУСТ ГОДИНЕ КОЈА ПРЕТХОДИ 
ГОДИНИ ЗА КОЈУ СЕ УТВРЂУЈЕ ФИРМАРИНА, ПРЕМА ПОДАЦИМА 
РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ. 
 

 
ЧЛАН 15Б 

ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, 
БАНДЕРЕ И СЛ.) НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД 20% 
ИЗНОСА УТВРЂЕНИХ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ У ЧЛАНУ 15А СТ. 
2, 3. И 4. ОВОГ ЗАКОНА. 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА (ОСИМ ПРЕДУЗЕТНИКА И 
ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ: БАНКАРСТВА; 
ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА; ТРГОВИНЕ НАФТОМ И ДЕРИВАТИМА 
НАФТЕ; ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА; 
ПОШТАНСКИХ, МОБИЛНИХ И ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА; ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ; 
КАЗИНА, КОЦКАРНИЦА, КЛАДИОНИЦА, БИНГО САЛА И ПРУЖАЊА 
КОЦКАРСКИХ УСЛУГА И НОЋНИХ БАРОВА И ДИСКОТЕКА), НЕ ПЛАЋАЈУ 
ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 
  
 

ЧЛАН 15В 
ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И 

ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА, 
КОЈА СЕ ПЛАЋА ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА, НЕ МОЖЕ БИТИ 
ВЕЋА ОД 2.000 ДИНАРА. 

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА УСКЛАЂУЈЕ СЕ ГОДИШЊЕ, СА ГОДИШЊИМ ИНДЕКСОМ 
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА, КОЈИ ОБЈАВЉУЈЕ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАН НАДЛЕЖАН 
ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ, ПРИ ЧЕМУ СЕ ЗАОКРУЖИВАЊЕ ВРШИ ТАКО 
ШТО СЕ ИЗНОС ДО ПЕТ ДИНАРА НЕ УЗИМА У ОБЗИР, А ИЗНОС ПРЕКО ПЕТ 
ДИНАРА ЗАОКРУЖУЈЕ НА ДЕСЕТ ДИНАРА. 

ПРИЛИКОМ УСКЛАЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ ИЗНОСА ЛОКАЛНЕ 
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ, У СКЛАДУ СА СТАВОМ 2. ОВОГ ЧЛАНА, ОСНОВИЦА ЗА 
УСКЛАЂИВАЊЕ ЈЕ ПОСЛЕДЊИ ОБЈАВЉЕНИ УСКЛАЂЕНИ МАКСИМАЛНИ 
ИЗНОС ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ. 

ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 
ФИНАНСИЈА, ОБЈАВЉУЈЕ УСКЛАЂЕНИ МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЛОКАЛНЕ 
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

ОБЈАВЉЕНИ УСКЛАЂЕНИ МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЛОКАЛНЕ 
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈE СЕ ОД ПРВОГ 
ДАНА НАРЕДНОГ МЕСЕЦА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ 
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.” 

 
 
 



Члан 17. 
Јединица локалне самоуправе може утврдити локалне комуналне таксе у 

различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-
употребних карактеристика објеката, ВЕЛИЧИНЕ ПРАВНОГ ЛИЦА У СМИСЛУ 
ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО и по деловима територије, 
односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које 
се плаћају таксе. 

 
Члан 33. 

Јединица локалне самоуправе може да прими донацију од физичког или 
правног лица на основу уговора.  

Јединица локалне самоуправе остварује приходе од страних донација, 
на основу закљученог уговора о донацији или другог сличног уговора. 

Основни елементи уговора евидентирају се у министарству надлежном 
за економске односе са иностранством.  

Министар надлежан за економске односе са иностранством ће 
споразумно са министром надлежним за област локалне самоуправе ближе 
уредити начин евидентирања страних донација јединицама локалне 
самоуправе. 

Јединица локалне самоуправе ће најкасније у року од 15 дана од дана 
закључења уговора о донацији или другог уговора доставити примерак уговора 
министарству надлежном за економске односе са иностранством.  

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЕВИДЕНТИРАЈУ СЕ У 
МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА.  

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА ЋЕ СПОРАЗУМНО 
СА МИНИСТРОМ НАДЛЕЖНИМ ЗА ОБЛАСТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ БЛИЖЕ 
УРЕДИТИ НАЧИН ЕВИДЕНТИРАЊА СТРАНИХ ДОНАЦИЈА ЈЕДИНИЦАМА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. 

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЋЕ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 15 
ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ДОНАЦИЈИ ИЛИ ДРУГОГ 
УГОВОРА ДОСТАВИТИ ПРИМЕРАК УГОВОРА МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ 
ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА. 

 
Члан 36.  

Република уступа јединици локалне самоуправе приходе од накнада 
остварених на територији јединице локалне самоуправе, у складу са законом, и 
то: 

1) годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикљична возила; 
2) накнада за загађивање животне средине; 
3) накнада за коришћење минералних сировина;  
4) накнада за извађени материјал из водотока; 
5) накнада за коришћење шума; 
6) накнада за коришћење вода; 
7) накнада за промену намене пољопривредног земљишта;  
8) накнада за коришћење природног лековитог фактора; 
9) туристичка накнада; 
10)  друге накнаде у складу са законом. 
 



РЕПУБЛИКА УСТУПА ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИХОДЕ 
ОД НАКНАДА ОСТВАРЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

 
 

Члан 37.  
Годишњи износ укупног ненаменског трансфера, који представља 

обрачунску категорију за расподелу средстава јединицама локалне 
самоуправе, износи 1,7% оствареног бруто домаћег производа према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
статистике.  

За утврђивање висине појединих врста ненаменских трансфера, 
прописаних овим законом, процена висине прихода, укупно и по структури, по 
појединим јединицама локалне самоуправе, врши се на бази остварења ових 
прихода у последњој години за коју постоје расположиви подаци, као и на 
основу параметара из меморандума о буџету и економској и фискалној 
политици (у даљем тексту: меморандум)  ФИСКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ. 
 
 

Члан 39. 
Компензациони трансфер је део укупног ненаменског трансфера, којим 

се надомешта део изгубљених прихода настао по основу промене републичких 
пореских прописа, који није надомештен другим приходима. 

У случају губитка прихода од уступљеног републичког пореза који се 
дели између буџета Републике и буџета јединице локалне самоуправе, 
јединици локалне самоуправе Репулика надомешта део изгубљених прихода 
који обезбеђује најмање сразмеран однос губитка прихода у буџету Републике 
и у укупним буџетима свих јединица локалне самоуправе у Републици. 

Утврђени износ компензационог трансфера из претходне године увећава 
се са планираним индексом раста цена за наредну годину из меморандума 
ФИСКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ. 
 

Члан 43. 
Износ средстава који је утврђен у складу са чл. 38, 39, 41, 42. и 42а овог 

закона за град Београд, не исплаћује се граду Београду и представља средства 
за трансфер солидарности. 

Трансфер солидарности распоређује се јединицама локалне 
самоуправе, изузев граду Београду. 

Утврђивање висине трансфера солидарности по појединим јединицама 
локалне самоуправе, изузев града Београда врши се на основу степена 
развијености према јединственој листи развијености јединица локалне 
самоуправе, у складу са законом којим се уређује регионални развој, и то: 

- 50% средстава трансфера солидарности дели се јединицама локалне 
самоуправе из IV групе развијености; 

- 30% средстава трансфера солидарности дели се јединицама локалне 
самоуправе из III групе развијености; 

- 10% средстава трансфера солидарности дели се јединицама локалне 
самоуправе из II групе развијености; 

- 10% средстава трансфера солидарности дели се јединицама локалне 
самоуправе из I групе развијености. 



- 30% средстава трансфера солидарности дели се  
Влада ће својом уредбом разрадити додатне критеријуме, којим ће 

омогућити да већи део средстава остваре јединице локалне самоуправе које су 
унутар исте групе развијености мање развијене. 

УКОЛИКО ЈЕ БРОЈ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СВРСТАНИХ У 
ОКВИРУ II ГРУПЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ЈЕДНАК ИЛИ ВЕЋИ У ОДНОСУ НА БРОЈ 
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СВРСТАНИХ У ОКВИРУ I ГРУПЕ 
РАЗВИЈЕНОСТИ, ВРШИ СЕ КОРЕКЦИЈА ОБРАЧУНАТОГ ИЗНОСА 
ТРАНСФЕРА СОЛИДАРНОСТИ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ТАКО ШТО СЕ 
ЈЕДНА ПОЛОВИНА СРЕДСТАВА ТРАНСФЕРА СОЛИДАРНОСТИ КОЈА 
ПРИПАДА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗ I ГРУПЕ 
РАЗВИЈЕНОСТИ РАСПОРЕЂУЈЕ И ДЕЛИ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ИЗ II ГРУПЕ РАЗВИЈЕНОСТИ. 
 ТРАНСФЕР СОЛИДАРНОСТИ ИЗ СТ. 3. И 4. ОВОГ ЧЛАНА УНУТАР 
ИСТЕ ГРУПЕ РАЗВИЈЕНОСТИ, РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ ПРЕМА ОДНОСУ 
СТЕПЕНА РАЗВИЈЕНОСТИ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДРЕЂЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ТО ТАКО ШТО ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ СА НАЈМАЊИМ СТЕПЕНОМ РАЗВИЈЕНОСТИ ОСТВАРУЈЕ 
НАЈВЕЋА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА СОЛИДАРНОСТИ УНУТАР ИСТЕ ГРУПЕ 
РАЗВИЈЕНОСТИ.  
 РАСПОДЕЛА ТРАНСФЕРА СОЛИДАРНОСТИ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА 
ВРШИ СЕ ПО СЛЕДЕЋОЈ ФОРМУЛИ: 
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ДОК ЈЕ: 

 
TСо – ТРАНСФЕР СОЛИДАРНОСТИ ЗА ОДРЕЂЕНУ ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ; 
 
УТС – УКУПАН ТРАНСФЕР СОЛИДАРНОСТИ; 
 
Кз – ПРОЦЕНАТ ТРАНСФЕРА ЗА ОДРЕЂЕНИ СТЕПЕН РАЗВИЈЕНОСТИ У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, 
ОДНОСНО ЈЕДИНСТВЕНОМ ЛИСТОМ РАЗВИЈЕНОСТИ РЕГИОНА И 
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 

 
Ко – КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА ОДРЕЂЕНУ ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 
 
СРбг – СТЕПЕН РАЗВИЈЕНОСТИ ГРАДА БЕОГРАДА; 
 
СРо – СТЕПЕН РАЗВИЈЕНОСТИ ОДРЕЂЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ; 
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  – СУМА КОЕФИЦИЈЕНАТА ИЗ ИСТОГ СТЕПЕНА РАЗВИЈЕНОСТИ. 

 
ТРАНСФЕР СОЛИДАРНОСТИ ЗА ОДРЕЂЕНУ ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ДОБИЈА СЕ КАДА СЕ УКУПАН ТРАНСФЕР СОЛИДАРНОСТИ 
ПОМНОЖИ СА ПРОЦЕНТОМ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА КОРИГОВАН У 
СКЛАДУ СА СТАВОМ 4. ОВОГ ЧЛАНА, ТАКО ДОБИЈЕН ИЗНОС ПОДЕЛИ СА 
ЗБИРОМ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗ ИСТОГ 
СТЕПЕНА РАЗВИЈЕНОСТИ И ДОБИЈЕН КОЛИЧНИК ПОМНОЖИ СА 
КОЕФИЦИЈЕНТОМ ЗА ТУ ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. 

КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА ОДРЕЂЕНУ ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ПРЕДСТАВЉА ОДНОС СТЕПЕНА РАЗВИЈЕНОСТИ ГРАДА БЕОГРАДА И 
СТЕПЕНА РАЗВИЈЕНОСТИ ТЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРИ 
ЧЕМУ СЕ СТЕПЕН РАЗВИЈЕНОСТИ ОДРЕЂУЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНСТВЕНОЈ 
ЛИСТИ РАЗВИЈЕНОСТИ РЕГИОНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ. 

 
 

Члан 46. 
У поступку израде меморандума ФИСКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ надлежна 

министарства су обавезна да, у роковима утврђеним буџетским календаром, 
министарству надлежном за послове финансија (у даљем тексту: 
Министарство) доставе критеријуме и мерила за расподељивање трансфера из 
чл. 44. и 45. овог закона, износе по појединим јединицама локалне самоуправе, 
као и статистичке податке на основу којих су израчунати износи функционалног 
трансфера.  

У случају ненаменског трошења трансфера из чл. 44. и 45. овог закона, 
министар надлежан за послове финансија може предложити Влади да се 
јединици локалне самоуправе ускрати део укупног ненаменског трансфера у 
износу ненаменски утрошених средстава. 

Влада ће ближе уредити поступак ускраћивања дела укупног 
ненаменског трансфера из става 2. овог члана. 

 
 

Члан 47. 
Преглед ненаменских трансфера по свакој јединици локалне самоуправе 

припрема Министарство у сарадњи са Комисијом за финансирање локалне 
самоуправе. 

Преглед из става 1. овог члана саставни је део ревидираног 
меморандума РЕВИДИРАНЕ ФИСКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


