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На основу чл. 22. став 3. и 19 став 2. тачка 2) Закона о фискалној одговорности у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 62/18), Фискални
савјет Републике Српске, на 25. ванредној сједници одржаној 30. новембра 2020. године,
након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама –
по хитном поступку, даје сљедеће

МИШЉЕЊЕ
на Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама- по
хитном поступку
Чланом 19. став 2. тачка 2) Закона о фискалној одговорности у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 62/18), утврђено је да Фискални савјет
даје мишљење и анализе Народној скупштини Републике Српске на нацрте и приједлоге
закона, других прописа и стратешких докумената којима се уређују питања фискалне
политике или који могу да имају утицај на фискалну политику.
Влада Републике Српске, Министарство финансија доставило је Фискaлном савјету
Републике Српске (у даљем тексту: Фискални савјет), 26. новембра 2020. године, Приједлог
закона о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама - по хитном поступку, ради
давања мишљења.
Анализом Приједлога закона o измјенама и допунама Закона о комуналним таксама,
по хитном поступку (у даљем тексту: Приједлог Закона), утврђено је да је разлог за његово
доношење неодложна потреба значајног унапређења пословног окружења и амбијента за
привлачење нових инвестиција, како страних тако и домаћих, те да захтијева преиспитивање
постојећег великог броја пореских и непореских давања и да је ова активност дефинисана
Програмом економских реформи.
Овим законом бришу се одредбе којим је прописано плаћање комуналне таксе за
приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, осим
музике која се репродукује електронским или механичким средствима; комуналне таксе за
коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката
привременог карактера, као и за картинг стазе, забавне паркове и циркусе; коришћење
витрина ради излагања робе ван пословних просторија; држање пловних постројења,
пловних направа и других објеката на води; држање ресторана и других угоститељских
направа и забавних објеката на води, као и коришћење ријечне обале у пословне сврхе.

Поред наведеног, прописано је да се од плаћања комуналне таксе ослобађају
удружења од јавног интереса за Републику Српску, предузетници који имају статус малог
предузетника и нови обвезници комуналних такса у периоду од 12 мјесеци након завршетка
поступка регистрације.
Примјена овог закона неће имати утицаја на буџет Републике Српске, будући да су
комуналне таксе 100% приход буџета јединица јединица локалне самоуправе.
Наиме, у складу са анализом и процјенама, по основу предложених укидања, приходи
буџета јединица локалне самоуправе биће умањени за око 400.000 КМ (податак добијен на
основу оствареног прихода у 2019. години).
Ослобађање малих предузетника од обавезе плаћања комуналних такси према
оквирним процјенама ће довести до уштеде код тих привредника, али ће довести до губитка
у буџетима јединица локалне самоуправе за око 1,5 милиона КМ. Дакле, укупно смањење
прихода јединица локалне самоуправе неће бити веће од 1,9 милиона КМ.
Фискални савјет оцјењује предложене измјене и допуне Закона оправданим, ако се
посматрају у контексту потребе за константним растерећењем привреде, стварањем
повољног пословног окружења и повећања конкурентности домаће привреде, поготово ако
се ради о непореским давањима гдје уплатилац често не добија заузврат никакву услугу или
добро или је вриједност добијене услуге или добра мања, односно трошкови њиховог
настанка су знатно нижи од уплаћеног износа непореског давања.
Такође, смањење прихода јединица локалне самоуправе неће бити веће од 0,25 %
њихових буџетских прихода.

ПРЕДСЈЕДНИК
ФИСКАЛНОГ САВЈЕТА
Проф. др Миленко Крајишник, с.р.

