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Година  XXVIII     Бр. 8                          29. мај 2019. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Србије“ број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.изн., 125/2014 - усклађени дин.изн., 95/2015 

- усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин.изн., 104/2016 – др.закон, 96/2017 - усклађени дин.изн., 

89/2018 - усклађени дин.изн. и 95/2018 – др.закон.), чланa 111. и 113. Статута општине Алексинац („Сл. лист 

општине Алексинац“ број 29/2018), члана 6. став 1. тачка 4. и члана 7. Одлуке о јавним расправама („Сл. лист 

општине Алексинац“ број 5/2019), Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 

29.05.2019.године доноси 

З А К Љ У Ч А К 

О УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ  

 

 Члан 1. 

Упућује се на јавну расправу Нацрт Одлуке о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавних 

површина на територији општине Алексинац.  

Члан 2. 

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавних површина 

на територији општине Алексинац,  спровешће се почев од  29.05.2019. године и трајаће закључно са 

06.06.2019. године.  

Члан 3. 

Јавна расправа Одлуке о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавних површина на 

територији општине Алексинац ће се спровести: 

- организовањем отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим 

грађанима и представницима удружења грађана дана 06.06.2019. године у сали Скупштине 

општине Алексинац са почетком у 10,00 часова, 

- истицањем на огласној табли у згради Скупштине општине Алексинац, 

- објављивањем на сајту Општине Алексинац www.aleksinac.org,  

- на огласним таблама месних заједница на територији општине Алексинац и достављањем текста 

одборничким групама у Скупштини општине Алексинац.  

Примедбе и предлози на Нацрт Одлуке о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавних 

површина на територији општине Алексинац,  могу се  у писаном облику, доставити:  

-Одељењу за утврђивање наплату и контролу јавних прихода општинске управе општине Алексинац,  Књаза 

Милоша бр.169, Алексинац са назнаком: „за јавну расправу о Нацрт Одлуке о висини и начину плаћања 

накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Алексинац“ а најкасније до 06.06.2019. 

године. 

Члан 4. 

Овај Закључак са текстом Нацрта Одлуке о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавних 

површина на територији општине Алексинац објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

II/01 Број: 011-49 

Алексинац, 29.05.2019. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

           Ненад Станковић, с.р. 

 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07...47/18), члана 7. Закона о финасирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06...95/18 

др. закон), члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 

95/2018), и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 

29/18), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана _____.2019.године, донела је 

                                                                        -НАЦРТ- 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

Уводне одредбе 
 Овом одлуком уређују се накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Алексинац 

и то: обвезници плаћања накнаде, основица за накнаду, висина накнаде, начин утврђивања и плаћања накнаде, 

припадност прихода од накнаде и друга питања од значаја за утврђивање и плаћања накнаде за коришћење 

јавних површина. 

Члан 2. 

 Накнаде за коришћење јавне површине су: 

1) Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности; 

2) Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, као и за коришћење површине објекта за оглашавање за сопствене потребне и за потребе 

других лица којима се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину 

јавне површине, за коју дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе; 

3) Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинском материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу. 

 

 Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) 

овог члана сматра се заузеће јавне површине: 

- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за 

продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, 

монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница и 

слични објекти, башта угоститељског објекта; 

- за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и других 

манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, 

за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање, односно за почетну 

обуку возача, такси стајалишта и друго. 

 

 Коришћње простора у пословне и друге сврхе у смислу става  1. тачка 1) овог члана односи се на 

привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење простора трајног карактера 

изградњом објеката инфраструктуре. 

 Јавна површина у смислу ове одлуке је површина утврђена планиским документом јединице локалне 

самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима: јавна саобраћајна површина (пут, 

улица, пешачка зона и сл.), трг, јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.), јавна површина блока 

(парковске уређене површине и саобраћајне површине). 

 

Члан 3. 

Обвезник накнаде 

 Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 

Члан 4. 

Основица 

            Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора 

изражена у метрима квадратним (м2). 
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Члан 5. 

Висина накнаде 
 Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. закона којим се 

уређују накнаде за коришћење јавних добара. 

 Износи накнаде за коришћење јавне површине прописани су у Tарифном броју 1., 2. и 3. oве одлуке 

и чине њен саставни део. 

Члан 6. 

Критеријуми за прописивање висине накнаде су: 

- време коришћења јавне површине; 

- зона у којој се налази простор који се користи; 

- техничко - употребне карактеристике објеката уколико се јавна површина користи за постављање објеката. 

 

Члан 7. 

 Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног простора, 

сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко -употребним карактеристикама, на 

дневном нивоу. 

 Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

 Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15-ог у месецу за 

претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана 

достављања решења. 

 Против овог решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба министарству у чијој су 

надлежности послови финансија, преко надлежног органа јединице локалне самоуправе. 

  

Члан 8. 

             Обвезник коме је од стране Одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода утврђена 

обавеза плаћања накнаде дужан је да одмах а најкасније у року од 15 дана од дана настале промене, пријави 

сваку  промену која је од утицаја на утврђену обавезу плаћања накнаде. 

 

Члан 9. 

 Обвезнику који није поднео пријаву и коме решењем Одељења за утврђивање, наплату и контролу 

јавних прихода није утврђена обавеза плаћања накнаде, а у поступку  контроле Одељење за инспекцијске 

послове утврди да користи јавну површину за чије коришћење је прописано плаћање накнаде, обавеза плаћања 

накнаде  биће утврђена на основу записника Одељење за инспекцијске послове и других доказа које Одељење 

за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода прибави и то почев од дана коришћења јавне површине. 

 

Члан 10. 

Ослобођења 

           Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских 

средстава. 

           Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова не плаћа се ако се раскопавање, односно заузеће јавне површине врши због изградње, 

реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне површине као и приликом извођења радова јавних 

комуналних предузећа и сврху довођења објекта у функцију. Под довођењем објекта у функцију 

подразумевају се радови на текућем (редовном) одржавању објекта за које се не издаје одобрење по Закону о 

планирању и изградњи. 

Члан 11. 

           Приходи остварени од наплате накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине 

Алексинац и уплаћују се на одговарајући уплатни рачун јавних прихода. 

 

Члан 12. 

Опомена 
          Обвезнику накнаде, који у целости или делимично није платио накнаду у року прописаном овом 

одлуком, Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода шаље опомену. 

          Опомена из става 1. овог члана садржи врсту накнаде, износ накнаде који је доспео за наплату, друге 

трошкове, налог да се доспели износ са обрачунатом каматом плати одмах а најкасније у року од пет дана од 

дана пријема опомене, са обрачунатом каматом од дана издавања опомене до дана уплате доспеле обавезе. 

 Опомена из става 1. овог члана садржи и поуку обвезнику накнаде да у року од пет дана може са 

лицем надлежним за утврђивање и наплату да расправи спорна питања у вези доспелог износа наканаде за 

наплату. 
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Члан 13. 
 Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода може на образложени захтев обвезника 

у целости или делимично одложити плаћање дуговане накнаде, односно одобрити плаћање доспеле а 

неизмирене обавезе на рате под условом да плаћање дуговане накнаде обвезнику представља велико 

оптерећење односно обвезнику наности битну економску штету. 

          О одлагању плаћања накнаде по испуњењу услова из става 1. овог члана, одлучује Одељење за 

утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

          Актом из става 2. овог члана може се одобрити одлагање плаћања дуговане накнаде на рате најдуже до 

24 месеца. 

         Одлагање плаћања дуговане накнаде врши се доношењем решења Одељења за утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода. 

         Ако се обвезник накнаде не придржава рокова из решења о одлагању плаћања дуговане накнаде или 

уколико у периоду за који је одложено плаћање не измири текуће обавезе, Одељење за утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода ће по службеној дужности укинути решење и доспели а неплаћени дуг наплатити у 

поступку принудне наплате. 

 

Члан 14. 
         У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости 

и осталог што није прописано овом одлуком, Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 

примењује одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 15. 

Евиденција 
 Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода у складу са овом одлуком води 

евиденцију обвезника накнаде, задужења по основу обавеза плаћања накнаде, уплате накнаде по обвезницима 

накнаде као и другим подацима који се односе на плаћање накнаде. 

 

Члан 16. 
 Накнада за коришћење јавне површине за општину Алексинац утврђује се по зонама и то: 

ПРВА ЗОНА: обухвата подручје ужег центра града ограничено улицама 7. Јули, ДушанаТривунца, Војске 

Југославије и улице Тихомира Ђорђевића. 

Првој зони припадају обе стране граничних улица. 

 

ДРУГА ЗОНА: део града ограничен улицама: 7. јула – као границом прве зоне, улицом Спортском до улице 

Момчила Поповића, до улице Таушановићеве, улицом Таушановићевом до улице Јелке Радуловић, улицом 

Jелке Радуловић – до улице Косовске, улицом Косовском до улице Тихомира Ђорђевића, улицом Тихомира 

Ђорђевића – до улице 7. новембар,  улицом 7. новембра до улице Момчила Поповића, улицом Момчила 

Поповића до улице Омладинских бригада, улицом Омладинских бригада – до улице Дракчета Миловановића, 

улицом Дракчета Миловановића – до улице Устаничке, улицом Устаничком – до десне обале реке Моравице, 

десном обале реке Моравице до улице Душана Тривунца. 

Другој зони припадају обе стране граничних улица, осим оног које је већ обухваћено првом зоном. 

 

ТРЕЋА ЗОНА: део града ограничен границом друге зоне и улицом Момчила Поповића – од улице 

Таушановићеве до улице Спортске, улицом Спортском – до улице Љупчета Николића, улицом Љупчета 

Николића до улице Јелке Радуловић, затим улицом Тихомира Ђорђевића – до улице Косовске, до улице 

Делиградске, улицом Делиградском – до улице Момчила Поповића, улицом Момчила Поповића – до улице 

Малићеве, улицом Малићеве до улице 7. бригаде, улицом 7. бригаде, до улице Слободана Николића, улицом 

Слободана Николића – до улице Пионирске, улицом Пионирском – до десне обале реке Моравице.  

Трећој зони припадају обе стране граничних улица, осим оних које су обухваћене првом и другом зоном. 

 

ЧЕТВРТА ЗОНА: део града ограничен границама прве, друге и треће зоне са једне стране и регионалним 

путем Р - 214 од реке Моравице до улице 22. децембар, улицом 22. децембар – до улице Шуматовачке, улицом 

Шуматовачком до улице Симе Станића Реље, улицом Симе Станића Реље до улице Максима Горког, улицом 

Максима Горког – до улице Хајдук Вељкове, улицом Хајдук Вељковом до улице Липовачке, улицом 

Липовачком до улице Нове рударске, улицом Новом рударском до улице Рударске, улицом Рударском – до 

улице Рујевичке, улицом Рујевичком – до улице Стевана Сремца, улицом Стевана Сремца – до улице 
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Милована Вучевића, улицом Милована Вучевића до улице Ратка Јовића, улицом Ратка Јовића до улице Јелке 

Радуловић, улицом Јелке Радуловић до улице Лоле Рибара, улицом Лоле Рибара до улице Јужноморавских 

бригада, улицом Јужноморавских бригада до улице Свете Петровића - Бранка, улицом Свете Петровића – 

Бранка до улице Леле Поповић, улицом Леле Поповић до улице 9. Југовића, улицом 9. Југовића – до улице 

Ратка Жунића, од улице Ратка Жунића до улице Стевана Немање, улицом Стевана Немање и улицом 

Душановом до улице Ђуре Ђаковића, улицом Ђуре Ђаковића до улице Тихомира Ђорђевића, улицом 

Тихомира Ђорђевића до улице Радомира Вујошевића - Ристе, улицом Радомира Вујошевића – Ристе до улице 

Момчила Поповића, улицом Момчила Поповића до регионалног пута Р 214, регионалним путем Р  214 до реке 

Моравице. 

Четвртој зони припадају обе стране граничних улица, осим оних које су већ обухваћене другом и трећом зоном 

и насељена места Алексиначки рудник и Житковац. 

 

ПЕТА ЗОНА:  обухвата део града који није обухваћен првом, другом, трећом и четвртом зоном, а налази се 

у границама грађевинског подручја.  

ШЕСТА ЗОНА: обухвата насељена места: Моравац, Тешица, Прћиловица, Вакуп, Глоговица и Краљево. 

СЕДМА ЗОНА: обухвата сва остала насељена места у општини Алексинац.  

Члан 17. 

Казнене одредбе 

 Обвезник накнаде – правно лице које Одељењу за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода у 

року прописаном одлуком непријави насталу промену која је од значаја за висину утврђене таксене обавезе 

(члан 8.), казниће се новчаном казном у износу од 30.000,00 динара. 

Обвезник накнаде – предузетник које Одељењу за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода у року 

прописаном одлуком непријави насталу промену која је од значаја за висину утврђене накнаде (члан 8.), казниће 

се новчаном казном у износуод 15.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 

5.000,00 динара. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које није предузетник ако: 

Одељењу за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода у року прописаном одлуком непријави насталу 

промену која је од значаја за висину утврђене накнаде. 

 

Члан 18. 

Прелазне и завршне одредбе 

              Обавезе по основу накнада које су настале а нису наплаћене до дана ступања на снагу ове одлуке, 

измириће се у складу са прописима који су били на снази у време настанка обавезе. 

             Поступци утврђивања, наплате и контроле накнада коју су започети до дана ступања на снагу ове 

одлуке окончаће се по прописима по којима су и започети.  

 

Члан 19. 

Послове утврђивања и наплате накнаде врши Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, 

односно послове контроле и други надлежни инспекцијски органи Општинске управе општине Алексинац 

у складу са одредбама закона који регулише инспекцијски надзор односно одредбама важећих одлука. 

 Послове подношења прекршајних налога  против таксених обвезника који прекрше одредбе ове 

одлуке врши Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, односно други надлежни 

инспекцијски органи Општинске управе општине Алексинац. 

 

Члан 20. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 
 

Тарифни број 1. 

 

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; 
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1) за  обављање пословне делатности у привременим објектима – киосци  плаћа се накнада за 

коришћење јавне површине по 1м2 дневно и то: 

- прва зона  100,00 дин/1м2 на дан 

- друга зона  50,00 дин/1м2 на дан 

- трећа и четврта зона  30,00 дин/1м2  на дан 

- пета, шеста и седма зона 15,00 дин/1м2  на дан 

2) за летње баште плаћа се накнада за коришћење јавне површине по 1м2 дневно и то: 

- прва зона  22,00 дин/1м2 на дан 

- друга и трећа зона  16,00 дин/1м2 на дан 

- четврта, пета, шеста и седма зона  8,00 дин/1м2  на дан 

3) за постављање тезги и заузимање простора за време других празника и манифестација (Нова година, 

8. март и сл.) 122,00дин /1м2 на дан 

4) за постављање тезги за време вашара  122,00/1м² на дан 

5) за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе 

(изложбени пултови, покретне тезге, покретни уређаји за припрему хране и пружање угоститељских 

услуга и сл. и објекти, уређаји и опрема која се поставља приликом осталих привредних изложби и 

традиционалних манифестација) обрачунава се и наплаћује накнада и то: 

- прва зона 80,00 дин/1м2 на дан 

- друга зона 55,00 дин/1м2 на дан 

- трећа зона 40,00 дин/1м2  на дан 

- четврта зона 23,00 дин/1м2  на дан 

- пета зона 20,00 дин/1м2  на дан 

- шеста зона 18,00 дин/1м2  на дан 

- седма зона 16,00 дин/1м2  на дан 

6) за постављање расхладних уређаја и витрина за продају алкохолних, безалкохолних пића и 

сладоледа на површинама јавне намене или испред пословног простора обрачунава се и наплаћује 

накнада за коришћење јавне површине и то: 

- прва зона 80,00 дин/1м2 на дан 

- друга зона 60,00 дин/1м2 на дан 

- трећа зона 53,00 дин/1м2  на дан 

- четврта зона 40,00 дин/1м2  на дан 

- пета зона 35,00 дин/1м2  на дан 

- шеста и седма зона 20,00 дин/1м2  на дан 

7) за самосталне расхладне витрине и уређаје за самосталну продају индустријског сладоледа и 

напитака обрачунава се и наплаћује накнада за коришћење јавне површине и то: 

- прва зона 100,00 дин/1м2 на дан 

- друга зона 80,00 дин/1м2 на дан 

- трећа зона 70,00 дин/1м2  на дан 

- четврта зона 50,00 дин/1м2  на дан 

- пета зона 45,00 дин/1м2  на дан 

- шеста и седма зона 25,00 дин/1м2  на дан 

8) за постављање објеката и уређаја за извођење забавних програма и то: 

- прва зона 100,00 дин/1м2 на дан 

- друга зона 60,00 дин/1м2 на дан  

- трећа зона 45,00 дин/1м2  на дан 

- четврта зона 40,00 дин/1м2  на дан 

- пета зона 30,00 дин/1м2  на дан 

- шеста зона 25,00 дин/1м2  на дан 

- седма зона 23,00 дин/1м2  на дан 

9) за постављање телефонских говорница по апарату 20,00 дин/1м2  на дан 
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10) за следеће заузеће јавних површина накнада се обрачунава по ценовнику из овог тарифног броја у 

зони у којој се наведени привредни објекти постављају сходно површини коју заузима и броју дана 

за који се одобрава заузеће: 

- надстрешнице до 10 м2; 

- плоче за обавештавање површине до 6 м2 у заштићеним природним добрима; 

- носачи са антена на постојећим зградама, путевима и контејнерима електронских комуникација који 

се постављају или инсталирају на кaбловима и мрежама електронских комуникација; 

- контејнери за смештај електронско комуникационе мреже, електроенергетске опреме и уређаја; 

- типски ормани за унутрашњу и спољашњу монтажу за смештај електронске комуникације; 

- други објекти који се постављају у функцији обављања пословне деланости и служе задовољавању 

потреба грађана. 

 

Напомена: 

Накнаду по овом тарифном броју утврђује и наплаћује орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, а на основу претходно издатог одобрења надлежног органа 

јединице локалне самоуправе за привреду. 

За постављање објеката и уређаја за извођење забавних програма из тачке 8) ове тарифе у првој зони површине 

преко 10 м2, накнада се умањује за 50% за сваки започети метар изнад 10 м2 коришћеног простора.  

Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности. 

Ако се поред штампе, књига и др. публикација, производа старих заната и домаће радиности продаје и друга 

роба, накнада се плаћа у целокупном прописаном износу из овог тарифног броја. 

Код мањих монтажних објеката привременог карактера, који се постављају у складу са Програмом 

дефинисаним у Одлуци о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама 

јавне намене цене утврђене ставом 1. тачка 1) овог тарифног броја служе приликом утврђивања почетне цене 

за спровођење поступка јавног надметања. 

Накнаду из овог тарифног броја не плаћају хуманитарне, традиционалне верске и организације које раде са 

инвалидима рада и хендикепираним лицима.  

Одељење за привреду је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на јавним површинама 

достави Одељењу за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода са следећим подацима: 

- о врсти, површини заузећа и периоду задужења; 

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број; 

- за физичко лице – предузетнике: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони 

број, матични број радње , ЈМБГ и адресу становања физичког лица. 

Одељење за привреду један примерак одобрења  доставља и Одељењу за инспекцијске послове, ради вршења 

контроле. 

Одељење надлежно за послове инспекције спроводи редовну контролу издатих одобрења и у случају да 

обвезник не поднесе Захтев надлежном органу пре почетка заузећа јавне површине, Одељење надлежно за 

послове урбанизма ће донети решење о заузећу јавне површине на основу записника инспекцијске службе, 

почев од првог дана месеца у месецу у коме је сачињен записник о инспекцијској контроли и проследити га 

надлежном органу за утврђивање и наплату јавних прихода, који ће утврдити износ задужења о заузећу јавне 

површине. 

Одељење надлежно за послове инспекције донеће решење о уклањању сваког објекта или уређаја који је 

постављен на јавној површини, о трошку обвезника, ако утврди да обвезник нема одобрење или решење 

надлежног Одељења. 

Обвезници накнаде из овог тарифног броја обавезу плаћају у корист рачуна 840-714565843-77 са позивом на 

број садржаним у решењу надлежног Одељења. 
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Обвезници накнаде из овог тарифног броја дужни су да приликом подношења пријаве за издавање одобрења 

за заузеће јавне површине доставе уверење надлежног Одељења о измиреним обавезама за претходни период 

коришћења овог права. 

Тарифни број 2. 

 

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

као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 

којим се врши непосредни утицај на расположивост квалитет или неку другу особину јавне површине, 

за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе: 

1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, за 

сваки цео и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену 

коришћења, и то:  

 1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним површинама путем 

јавног конкурса, накнада се утврђује: 

- прва зона  30,00 дин/1м2 на дан 

- друга зона 27,00 дин/1м2 на дан 

- трећа зона 20,00 дин/1м2  на дан 

- четврта зона 18,00 дин/1м2  на дан 

- пета, шеста и седма зона 10,00 дин /1м2 на дан 

2) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и 

контактне мреже накнада се утврђује : 

- прва зона 12,00 дин/1м2 на дан 

- друга зона 10,00 дин/1м2 на дан 

- трећа зона 7,00 дин/1м2  на дан 

- четврта зона 5,00 дин/1м2  на дан 

- пета, шеста и седма зона 2,00 дин /1м2 на дан 

2. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 

којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за 

сваки цео и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену 

коришћења, и то: 

За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају на зграде, привремене 

монтажне објекте, ограде, подзиде и сл, на ограде градилишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, 

транспаренте између стубова и за оглашавање на посебним објектима који се постављају на другим 

површинама накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2: 

- прва зона 20,00 дин/1м2 на дан 

- друга зона 18,00 дин/1м2 на дан 

- трећа зона 15,00 дин/1м2  на дан 

- четврта зона 13,00 дин/1м2  на дан 

- пета, шеста и седма зона 8,00 дин /1м2 на дан 

Напомена: 

Накнаду по овом тарифном броју утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, 

наплату и контролу јавних прихода, а на основу претходно издатог одобрења надлежног органа јединице 

локалне самоуправе за привреду. 
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Одељење за привреду је у обавези да један примерак акта  достави Одељењу за утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода са следећим подацима: 

-о врсти, површини заузећа и периоду задужења; 

-за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број; 

-за физичко лице – предузетнике: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони број, 

матични број радње , ЈМБГ и адресу становања физичког лица. 

Одељење за привреду један примерак одобрења доставља и Одељењу за инспекцијске послове, ради вршења 

контроле. 

Одељење надлежно за послове инспекције спроводи редовну контролу издатих одобрења и у случају да 

обвезник не поднесе Захтев надлежном органу пре почетка заузећа јавне површине, Одељење надлежно за 

послове урбанизма ће донети решење о заузећу јавне површине на основу записника инспекцијске службе, 

почев од првог дана месеца у месецу у коме је сачињен записник о инспекцијској контроли и проследити га 

надлежном органу за утврђивање и наплату јавних прихода, који ће утврдити износ задужења о заузећу јавне 

површине. 

Одељење надлежно за послове инспекције донеће решење о уклањању сваког средства за оглашавање који је 

постављен на јавној површини, о трошку обвезника, ако утврди да обвезник нема одобрење или решење 

надлежног Одељења. 

Обвезници накнаде из овог тарифног броја обавезу плаћају у корист рачуна 840-714566843-77 са позивом на 

број садржаним у решењу надлежног Одељења. 

Обвезници накнаде из овог тарифног броја дужни су да приликом подношења пријаве за издавање одобрења 

за заузеће јавне површине доставе уверење надлежног Одељења о измиреним обавезама за претходни период 

коришћења овог права. 

Тарифни број 3. 

 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу 

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом држалац или власник материјала, инвеститор или 

извођач радова плаћа накнаду 1м2 дневно ............... 28 динара; 

За заузеће јавне површине приликом раскопавања коловоза и тротоара инвеститор или извођач радова плаћа 

накнаду по 1м2 дневно ..................................................... 148 динара; 

За заузеће јавне површине приликом раскопавања неуређених (земљаних) саобраћајница инвеститор или 

извођач радова плаћа накнаду по 1м2 дневно ..... 100 динара; 

Напомена: 

Накнаду по овом тарифном броју утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, 

наплату и контролу јавних прихода, а на основу претходно издатог одобрења надлежног органа јединице 

локалне самоуправе за привреду. 

 Накнада из овог тарифног броја по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова увећава се за 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање јавне 

површине. Под продужењем рока подразумева се прекорачење рока завршетка изградње евидентираног у 

писменој изјави инвеститора о почетку грађења односно извођења радова и року завршетка грађења, односно 

извођења радова према Закону о планирању и изградњи. 

Одељење за привреду је у обавези да један примерак акта достави Одељењу за утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода са следећим подацима: 

-о врсти, површини заузећа и периоду задужења; 

-за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број; 

-за физичко лице – предузетнике: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони број, 

матични број радње, ЈМБГ и адресу становања физичког лица. 

Одељење за привреду један примерак одобрења  доставља и Одељењу за инспекцијске послове, ради вршења 

контроле. 

Обвезници накнаде из овог тарифног броја обавезу плаћају у корист рачуна 840-714567843-91 са позивом на 

број садржаним у решењу надлежног Одељења. 

I Број: 

У Алексинцу, _____________2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

                                             Грујица Вељковић 
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О б р а з л о ж е њ е 

1. Законски основ 

Законски основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број  62/06, ... и 95/18 – др. закон)  којим је регулисано да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу 

са законом, а чланом 6. став 1. тачка 5) истог закона регулисано је да су накнаде за коришћење јавних добара изворни 

приходи јединице локалне самоупрве остварени на њеној територији и приход су буџета општине и у члану 239. став 3. 

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18). 

Чланом 40. став 1. тачка 6) Статута општине Алексинац утврђена је надлежност Скупштине општине Алексинац за 

доношење прописа и других аката. 

2. Разлози за доношење ове Одлуке  

 

Одредбама члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да јединици локалне самоуправе припадају 

приходи који се остваре на њеној територији, набројани у тач. 1-14,  у оквиру којих су у тачки 5) предвиђене накнаде за 

коришћење јавних добара. 

Одредбама члана 7. истог закона у ставу 2. је предвиђено да скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком 

утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада.  

Одредбама члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим су између осталих прописане и 

накнаде за коришћење јавних површина, предвиђено је да се актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује 

висина накнаде за коришћење јавних површина, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне 

површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде. 

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. Закона  и то: 

 

 Ред. 

број  

Врста накнаде  Основица  Највиши износ накнаде - 

дневно  

(динара)  

1.  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  

m2  122,00  

2.  Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и 

објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, 

за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе  

m2  100,00  

3.  Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и 

изградњу  

m2  180,00  

  

Наиме, за коришћење јавних површина као добра у општој употреби, до краја ове године, односно до почетка примене 

наведеног закона, плаћају се локалне комуналне таксе у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе.  

Износи накнада за 2019. годину су утврђени у складу са критеријумима предвиђеним чланом 239. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара и утврђују се први пут, с обзиром на то да се Закон примењује од 1. јануара 2019. године. 

3. Објашњење појединачних решења 

Законом о накнадама за коришћење јавних добара брисани су члан 15. став 1. тач. 2) коришћење рекламних паноа, 

укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици 

локалне самоуправе (коловизи, тротоари, зелене површине, бандере и сл.), 9) коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности, 14) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора и 

друге објекте привременог коришћења и 16) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова, као и члана 15б Закона о финансирању локалне самоуправе којим је ближе регулисана локална 

комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на 

објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловизи, тротоари, зелене површине, бандере и 

сл.) 

У складу са одредбама истог закона, јединица локалне самоуправе својим актом може да уреди висину ни начин плаћања 

накнаду за коришћење јавних површина, па је: 

У члану 1. ове одлуке предвиђено да се овом одлуком утврђују обвезници плаћања накнаде, основица за накнаду, висина 

накнаде, начин утврђивања и плаћања накнаде, припадност прихода од накнаде и друга питања. 

У члану 2. предвиђене су накнаде за коришћење јавне површине и појам јавне површине, у  смислу закона којим се уређују 

накнаде за коришћење јавних добара. 

У члану 3. предвиђено да је обвезник накнаде корисник јавне површине. 
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У члану 4. предвиђено да основица накнаде за коришћење простора на јавној површини, површина коришћеног простора 

изражена у метрима квадратним (m2).  

У члану 5. предвиђено да је највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан у Прилогу 12. Закона којим 

се уређују накнаде за коришћење јавних добара и предвиђени су критеријуми за прописивање висине накнада. 

У члану 6. , 7., 8. и 9.  предвиђен начин утврђивања и плаћања наканада. 

У члану 10. предвиђена су ослобођења од плаћања накнада. 

У члану 11. предвиђено да се накнаде за коришћење јавних површина уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних 

прихода. 

У члану 12.  предвиђено да се за дуговања обвезника која нису плаћена у року, издаје опомена и садржина опомене. 

У члану 13. предвиђена могућност одлагања плаћања дуговане накнаде, на образложени захтев обвезника. 

У члану 14. предвиђено да све што није предвиђено овом одлуком примењују се одредбе закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација. 

У члану 15. предвиђено да евиденцију о обвезницима накнаде, задужења по основу обавезе плаћања накнаде, уплате као 

и о другим подацима који се односе на плаћање накнаде води Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

У члану 16. предвиђене су зоне по којима се утврђује накнада за коришћење јавних површина на територији општине 

Алексинац. 

У члану 17. предвиђене су казнене одредбе. 

У члану 18. предвиђене су прелазне и завршне одредбе. 

У члану 19. предвиђено да послове утврђивања и наплате врши Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних 

прихода а послове контроле други инспекцијски органи Општинске управе општине Алексинац и да послове подношења 

прекршајних налога против таксених обвезника врши Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, 

односно други инспекцијски органи Општинске управе општине Алексинац. 

У члану 20. предвиђено да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '' Службеном листу општине 

Алексинац''. 

Висина накнаде утврђује Таксеном тарифом, која је саставни део ове одлуке. 

4. Анализа ефеката 

Ефекти који се очекују од доношења Одлуке о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавних површина на 

територији општине Алексинац се огледају у бољем и једноставнијем регулисању накнада за коришћење простора на 

јавној површини у пословне сврхе и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности, накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине објекта за оглашавање за сопствене потребне и за потребе 

других лица којима се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за 

коју дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе и накнада за коришћење јавне површине по основу 

заузећа грађевинском материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, као изворних прихода општине 

Алексинац. 

5. Процена финансијских средстава потребних за спровођење Одлуке 

За спровођење ове Одлуке није потребно обезбедити додатна средстава у буџету општине Алексинац. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ, 

НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/809-005, факс: 

018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац. 
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