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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 40. ванредној сједници одржаној 11. децембра
2021. године, након разматрања Приједлога закона о измјенама Закона о комуналним
таксама – по хитном поступку, даје сљедеће
МИШЉЕЊЕ
на Приједлог закона о измјенама 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, Генерални секретаријат, доставио је Фискaлном савјету
Републике Српске (у даљем тексту: Фискални савјет), 7. децембра 2021. године,
Приједлог закона о измјенама Закона о комуналним таксама - по хитном поступку, ради
давања мишљења.
Анализом Приједлога закона o измјенама 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 брише се одредба којом је прописана могућност утврђивања
комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника на
пословним просторијама, у циљу смањења оптерећења привреде и становништва
непореским давањима.
Будући да су комуналне таксе 100 % приход буџета јединица локалне самоуправе
примјена овог закона неће имати утицаја на буџет Републике Српске.
На основу наведених измјена, а у складу са анализом и процјенама, приходи
буџета јединица локалне самоуправе у Републици Српској биће смањени за око 17
милиона КМ. Умањење прихода јединица локалне самоуправе, по основу губитка
прихода од наведене комуналне таксе, биће компензовано растом осталих пореских
прихода, прије свега растом прихода од пореза на доходак, чије се измјене и допуне
предлажу истовремено са овим законом.

Фискални савјет оцјењује да су предложене измјене Закона оправдане, 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.
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