
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I.  УСТАВНИ ОСНОВ  
 

  Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. 
став 1. тачка 3. Устава Републике Србије, у коме је предвиђено да Република 
Србија уређује и обезбеђује „систем локалне самоуправе” и члану 188. став 4. 
Устава Републике Србије, којим је предвиђено да се послови јединице локалне 
самоуправе финансирају из изворних прихода јединице локалне самоуправе, 
буџета Републике Србије, у складу са законом и буџета аутономне покрајине, 
када је аутономна покрајина поверила јединицама локалне самоуправе 
обављање послова из своје надлежности, у складу са одлуком скупштине 
аутономне покрајине.  
 

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА   

 

Овим законом се прописују највиши износи за локалне комуналне 
таксе за истицање фирме на пословном простору, за истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере 
и сл.) и за коришћење рекламних паноа, као и за држање моторних друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина.  

У претходном периоду, почев од 2007. године, када је Закон о 
финансирању локалне самоуправе почео са применом, обвезници плаћања су 
указивали да јединице локалне самоуправе немају успостављене критеријуме 
и мерила за утврђивање висине наведених локалних комуналних такси, 
посебно фирмарине, чиме се ствара правна несигурност за обвезнике и 
могућност да износи такси, посебно фирмарине, сваке године буду увећани без 
аргумената и реалних критеријума. Највећи износи фирмарине прописивани су 
за делатност шумарства и водопривреде, производње, преноса и дистрибуције 
електричне енергије, производње цемента и шећера,  затим за финансијске 
услуге, осигурање имовине и лица, за област трговине нафтом и дериватима 
нафте, поштанских, мобилних и телефонских услуга и др. 

Прописивањем највиших износа до којих скупштине јединица 
локалне самоуправе могу да пропишу наведене локалне комуналне таксе, 
обезбедиће да се успоставе реалнији износи ових такси, а уједно ће се 
спречити њихово енормно повећавање из године у годину. 

            Осим тога, овим законом се, у циљу растерећења привреде и 
грађана у условима економске кризе, укида одређени број локалних 
комуналних такси, а предузетници и мала правна лица (осим за одређене 
делатности), ослобађају се плаћања  фирмарине и локалне комуналне таксе за 
коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора.  

Такође, у овај закон се уграђују критеријуми за расподелу 
трансфера солидарности јединицама локалне самоуправе којим се омогућава 
да већи део трансфера солидарности остваре јединице локалне самоуправе 
које су унутар исте групе развијености мање развијене.  
 

 



III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

 
 

               1. Чланом 1. овог закона мења се члан 6. Закона о финансирању 
локалне самоуправе из разлога његовог усклађивања са Законом о буџетском 
систему. 
  2. Чланом 2. овог закона се предлаже укидање локалне комуналне 
таксе за држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других 
објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном 
саобраћају (члан 15. став 1. тачка 5) Закона), локалне комуналне таксе за 
држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе 
организације које одржавају и обележавају пловне путеве (члан 15. став 1. 
тачка 6) Закона), локалне комуналне таксе за држање ресторана и других 
угоститељских и забавних објеката на води (члан 15. став 1. тачка 7) Закона) и 
локалне комуналне таксе за коришћење обале у пословне и било које друге 
сврхе (члан 15. став 1. тачка 15) Закона), имајући у виду да обвезници, у складу 
са Законом о водама и Уредбом о висини накнада за воде, која се доноси сваке 
године, плаћају накнаду за коришћење водног тела површинске воде за 
боравак и водног земљишта за привез пловног објекта (брод, чамац, брод–
ресторан, сплав и други пловни објекат). Такође, овим чланом се предлаже и 
укидање локалне комуналне таксе за држање музичких уређаја и приређивање 
музичког програма у угоститељским објектима (члан 15. став 1. тачка 11) 
Закона), обзиром да угоститељски објекти, доношењем закона којим се уређују 
ауторска и сродна права, имају обавезу плаћања посебне накнаде носиоцима 
ауторског и сродних права. Чланом 2. овог закона предлаже се обједињавање 
локалне комуналне таксе за истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 
самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) и локалне 
комуналне таксе за коришћење рекламних паноа. Осим тога, овим чланом се 
предлаже укидање локалне комуналне таксе за коришћење витрина ради 
излагања робе ван пословних просторија (члан 15. став 1. тачка 4) Закона) и 
укидање локалне комуналне таксе за држање кућних и егзотичних животиња 
(члан 15. став 1. тачка 8) Закона).  
            3. Чланом 3. овог закона додају се три нова члана (чл. 15а, 15б и 
15в), којим се утврђују највиши износи за локалну комуналну таксу за истицање 
фирме на пословном простору, за локалну комуналну таксу 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.), у 
зависности од врсте делатности и величине правног лица, у смислу закона 
којим се уређује рачуноводство. Предузетници, односно мала правна лица 
(осим за делатности банкарства; осигурања имовине и лица; трговине нафтом 
и дериватима нафте; трговином на велико дуванским производима; 
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека), ослобађају се плаћања фирмарине и локалне комуналне 
таксе за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање фирме ван 
пословног простора.  


