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ПЛАН ЛОКАЛНИХ ТАКСИ И НАКНАДА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2020.
ГОДИНУ
Имајући у виду Закон о локалној самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС, број 97/2016 и 36/2019), можемо констатовати да постоје три кључна
сегмента локалних фискалитета:
 Порези (порез на непокретност, порез на доходак физичких лица, порез на приход
од пољопривреде и шумарства, порез на добит од игара на срећу, и остали порези
утврђени законом);
 Таксе (градске административне таксе, комуналне таксе, остале таксе утврђене
законом)
 Накнаде (накнаде за уређење грађевинског земљишта, накнаде по основу
природних и локацијских погодности градског грађевинског земљишта и
погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати приликом
коришћења тог земљишта, накнаде за коришћење природних и других добара од
општег интереса, накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње, остале накнаде).
Поред наведеног, дефинисано је да јединице локалне самоуправе могу
остваривати и остале приходе и примитке од имовине, приходе од самодоприноса,
приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку, утврђеним актима града
односно општине, као и остале законом дефинисане приходе.
Приходи које једна локална заједница остварује по основу локалних такси и
накнада представљају значајан дио прихода буџета, али истовремено су важан дио
укупне слике о условима за реализацију пословних идеја и услова за пословање на
локалном нивоу. Свака процедура започета од стране правног или физичког лица
праћена је фискалитетом, који се плаћа и приход је јединица локалне самоуправе.
У службеном гласнику Града Добој, број 1/20 објављена је одлука о комуналним
таксама-пречишћени текст (Одлука број 01-013-6/20 од 21.01.2020. године) те су њоме
утврђене комуналне таксе које се плаћају за кориштење права, предмета и услуга према
утврђеној тарифи комуналних такси. Такође, у истом службеном гласнику објављена је
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2020.
годину, која представља приход локалне заједнице.
Пројекција прихода буџета града Добој за 2020. годину, по основу локалних такси
и накнада, сачињена је на основу претходно наведених аката јединице локалне
самоуправе, узимајући у обзир остварене приходе из претходне три године, број
привредних субјеката на подручју града, њихову дјелатност, привредну активност на
подручју града и слично.

Имајући у виду поменуте параметре, планирани износи локалних такси и накнада у
буџету града за 2020. годину су:

Приходи од финансијеске и нефинансијске имовине
Приходи од давања у закуп објеката града
Приходи од земљишне ренте
Приходи од камата на новчана средства на трезорским рачунима
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
Градске административне таксе
Комуналне таксе на фирму
Комуналне таксе за држање средстава за игру
Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословних
просторија
Комуналне таксе за кориштење рекламног паноа
Комуналне таксе за кориштење простора за паркирање
Комуналне таксе на остале предмете таксирања
Накнаде за уређење грађевинског земљишта
Накнаде за коришћење путева
Накнаде за кориштење минералних сировина
Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта
Накнаде за кориштење шума и шумских земљишта
Накнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини
Општа водопривредна накнада
Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса
Накнаде за извађени материјал из водотока
Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара
Приходи општинских органа управе
Властити приходи буџетских корисника општине

5.855.950
2.000.000
3.855.000
950
10.938.000
300.000
850.000
1.000
4.000
1.000
600.000
50.000
6.250.000
100.000
200.000
80.000
200.000
30.000
200.000
800.000
72.000
200.000
200.000
800.000

Најзначајније учешће у структури локалних накнада и такси заузимају накнаде за
уређење грађевинског земљишта, будући да је у граду присутна експанзија изградње
стамбено-пословних зграда са тенденцијом још већег раста. Нису занемариви ни
приходи које град планира остварити по основу накнада за коришћење комуналних
добара од општег интереса, водопривредних, шумских, противпожарних накнада. Са
друге стране, значајна је и опрезност при планирању локалних такси и накнада, односно
нормативне основе за планирање, будући да превелико оптерећење правних и физичких
субјеката разним наметима води гушењу привредног амбијента и неминовно пада
наплате јавних такси и накнада. Опрезност која је била присутна при изради плана
прихода и донесених нормативних аката, даје нам за право да сматрамо да Град Добој
стимулативно дјелује на привредни амбијент уважавајући финансијски капацитет
субјеката који га чине.
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