
Табела  1.

РБ Назив накнаде /таксе Законски акт Обвезник накнаде/таксе

1 Комунална такса за истицање фирме на пословном  простору
Закон о финансирању локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“ , бр. 62/06 ... 86/19-
усклађени дин. изн.)

Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за 
чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе

2
Комунална такса за држање средстава за игру  („забавне игре “  на 
рачунарима , симулаторима , видео-аутоматима , флиперима, 
билијар, пикадо и сл.)

Закон о финансирању локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“ , бр. 62/06 ... 86/19-
усклађени дин. изн.)

Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за 
чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе

3 Боравишна  такса
Закон о финансирању локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“ , бр. 62/06 ... 86/19-
усклађени дин. изн.)

Боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице пружа услуге 
смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству.

4 Накнада за заштиту и унапређивање  животне средине

Закона о накнадама за коришћење  
јавних добара  („Сл. гласник РС“ , бр. 
95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин. 
изн.)

Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је:
1) правно лице и предузетник које обавља одређене активности које утичу на 
животну средину, односно физичко лице које утиче на животну средину; 
2) власник теретних возила, односно лица која обављају транспорт нафте и 
нафтних деривата, односно сировина, производа и полупроизвода хемијских и 
других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији 
јединице локалне самоуправе са статусом угрожене животне средине на 
подручју од значаја за Републику Србију.

5
Накнада за коришћење  јавне површине за оглашавање за сопствене  
потребе  и за потребе  других  лица

Закона о накнадама за коришћење  
јавних добара  („Сл. гласник РС“ , бр. 
95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин. 
изн.)

Обвезник накнаде за коришћење  јавне површине је корисник јавне 
површине

6

Накнада за коришћење  простора  на јавној површини у пословне и 
друге  сврхе , осим ради продаје штампе, књига и других  
публикација, производа старих  и уметничких  заната и домаће 
радиности

Закона о накнадама за коришћење  
јавних добара  („Сл. гласник РС“ , бр. 
95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин. 
изн.)

Обвезник накнаде за коришћење  јавне површине је корисник јавне 
површине

7
Накнада за коришћење  јавне површине по основу  заузећа 
грађевинским  материјалом  и за извођење  грађевинских  радова и 
изградњу

Закона о накнадама за коришћење  
јавних добара  („Сл. гласник РС“ , бр. 
95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин. 
изн.)

Обвезник накнаде за коришћење  јавне површине је корисник јавне 
површине

Преглед  локалних  комуналних  тзакси  и накнада које администрира  Локална пореска  администрација


