
НАЦРТ 
 
 На  основу члана  32. тачка 3. и 13. и члана 66. став  3. Закона  о  локалној 
самоуправи   ( „Службени гласник  РС“,  број  129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),  
члана  6.став 1. тачка 5, 7 и 11. Закона о  финансирању  локалне  самоуправе  („  
Службени гласник  РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- ускл. дин.изн., 125/14- ускл. 
дин. изн., 95/15- ускл. дин. изн., 83/16- ускл. дин. изн.,104/16-др. закон и 96/17- ускл. 
дин.изн.), члана 236, 237, 238 и 240 Закона о накнадама за коришћење јавних добара(,, 
Службени гласник РС“, бр. 95/18) и члана 39. став 1.тачка 45),,Статута Града Пожаревца 
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр.10/18) ,Скупштина Града Пожаревца, на 
седници  oд_____2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О  НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком уводе се накнаде за коришћење јавних површина, које се плаћају 
за коришћење права, предмета и услуга на територији Града Пожаревца и то : 
 
1.  Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за 
сопствене потребе као и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на 
расположивост или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје 
надлежни орган јединице локалне самоуправе.  
2.   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;  
3.   Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом 
и за извођење грађевинских радова и изградњу. 
            

Члан 2. 
 Овом  одлуком утврђују  се  обвезници, висина, олакшице, начин утврђивања и 
плаћања накнаде за коришћење јавних површина, рокови и број рачуна на који се 
накнада уплаћује. 

 Зоне – подручја по висину накнаде за Град Пожаревац, одређују се у  складу са 
Одлуком о  одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног 
метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Пожаревца(„Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 13/13, 7/14, 13/14, 11/15 и 15/16).  

   
Члан 3. 

 Обавеза плаћања накнаде настаје даном почетка коришћења права, предмета  и 
услуга за чије коришћење је прописано плаћање накнаде и траје до краја коришћења. 
 

Члан 4. 
 Утврђивање, наплату и контролу накнаде за коришћење јавне површине, врши 
Градска управа Града Пожаревца преко Oдељења и јавних предузећа која су наведена 
као надлежни органи. 

 
Члан 5. 



 Накнада за коришћење јавних добара уплаћују се на рачуне прописане за уплату 
јавних прихода. 
 
                 

Члан 6. 
 

           Издавање решења за коришћење површине јавне намене, по одредбама ове Одлуке, врши 
се на период до шест месеци. 

Члан 7. 
 У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова 
плаћања, камате, повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате и осталог што није 
посебно утрврђено овом одлуком примењују се законске одредбе којима су прописани 
поступак наплате и контроле јавних прихода.* 
 Изузетно, висина накнаде за коришћење јавних површина, утврђене овом 
одлуком може се мењати у случају доношења закона или другог прописа којим се 
уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 8. 
 Надзор над спровођењем ове одлуке врши  Одељење за инспекцијске послове и 
Комунална полиција Градске управе Града Пожаревца. 
 
                                                           Члан 9. 
   Ако обвезник плаћања накнаде не обрачуна и не уплати накнаду или не поднесе 
тачну и потпуну пријаву или не пријави тачну промену података на начин и у роковимa 
прописаним овом oдлуком, или на захтев овлашћеног лица Одељења  локалне пореске 
администрације не достави податке, информације и документацију, казниће се за 
прекршај новчаном казном :  

- 10.000,00 динара за физичко лице ; 
- 100.000,00 динара за правно лице; 
- 20.000,00 динара за одговорно лице у правном лицу; 
- 30.000,00 динара  за предузетника.; 
- 10.000,00 динара за одговорно пице  код предузетника.   

 
Члан 10. 

 
   Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним 
комуналним таксама ( „Службени гласник Града Пожаревца“,  број 18/13, 3/14, 13/14, 
3/15, 13/15, 17/16, 1/17 , 3/17 и 15/17), Одлука о утврђивању цене за постављање мањих 
монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији 
Града Пожаревца(,, Службени гласник Града Пожаревца“ бр.10/18) и одредбе члана 23. 
став 2. и члана 36. став 1. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца (,, 
Службени гласник Града Пожаревца“, бр.3/17 и 6/18). 
 
   

Члан 11. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у „ Службeном 
гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од  01.01.2019. године. 

 



 

 

. 
Висина накнаде за коришћење јавне површине 

 
I 

             Накнада за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на објектима и просторијама које припадају јединици 
локалне самоуправе ( коловоз, зелене површине,и слично). 
            За постављање рекламних паноа – табли, транспарената, светлећих реклама, на 
јавним површинама и истицање фирми ван пословног простора утрврђује се накнада 
дневно по м2 : 
 
 1.За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана 
у средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица који имају годишњи 
приход преко 50.000.000,00 динара 
                                                                                                 дневно                                                                                                                                          
зона 1  ( централно градско језгро )                              50,00 динара                    
             зона 2  ( шире централно језгро )                     40,00 динара                     
 зона 3  (остала подручја града )                         30,00 динара                     
 подручје Костолца                                               40,00 динара                   
 подручје сеоских насеља                                    30,00 динара                      
 
 2. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у велика правна лица 
        дневно                               
                                                                                    
 зона 1  ( централно градско језгро )                   70,00 динара                 
 зона 2  ( шире централно језгро )                       60,00 динара                
 зона 3  (остала подручја града )                          50,00 динара                
 подручје Костолца                                                60,00 динара                 
 зона сеоских насеља                                            50,00 динара                  
       
 3. За правна лица и предузетнике а који обављају делатности банкарства, 
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 
 
                             дневно                 

 зона 1  ( централно градско језгро )                   120,00 динара 

 зона 2  ( шире централно језгро )                       100,00 динара 

  зона 3  (остала подручја града  )                        100,00 динара              

 подручје Костолца                                                200,00 динара              
 зона сеоских насеља                                            100,00 динара               

 



НАПОМЕНА 

За постављање рекламних паноа и истицање фирме ван пословног простора 
решење о условима доноси Одељење за комуналне послове, а администрирање 
утврђивања и наплате накнаде врши надлежно  Одељење за  послове локалне пореске 
администрације, уз претходно измирене обавезе по свим облицима локалних јавних прихода 

 1.  Накнада по овој врсти, не плаћа се за плакате хуманитарних, културних и спортских 
организација и установа чији је освнивач Град Пожаревац , као и за посмртне објаве и 
огласе. 

2.Ову накнаду не плаћају предузетници и  мала правна лица ( осим предузетника и 
правних лица која обављају делатности:банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико 
дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека.    

                               

 II 

           За коришћење простора на површинама јавне намене или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће радиности, утврђује се и наплаћује 
накнада дневно сразмерно времену коришћења по м2 заузетог простора по зонама – 
подручјима:  

    1 За заузимање јавних површина испред угоститељских објеката, самосталних радњи, 
посластичарница, дечијег мобилијара и слично, ради постављања летње и зимске баште 
( столови, столице,  жардињера, ограда, шанк ) :   
                                                                                                            дневно: 

 зона 1 (Пожаревац- централно градско језгро )           36,00 динара 

 зона 2  (Пожаревац-шире централно језгро )               30,00 динара 

 зона 3,4,5,6  ( Пожаревац-остала подручја града )      25,00 динара 

 подручје Костолца                                                          30,00 динара 

 подручје сеоских насеља                                               25,00 динара 

 

 2. За постављање апарата за точење сладоледа, продају кокица, крофница, кестен, лимунаде, 
ситних кондиторских производи  и слично,  такса се утврђује дневно по м2  :      

 зона 1 Пожаревца                                                        53,00 динара   

 зона 2 Пожаревац                                                        48,00 динара   

 зона 3,4,5, и 6 (остала подручја града Пожаревца) 43,00 динара   

  Костолац                                                                      48,00 динара   

  сеоска насеља                                                             43,00 динара         

      3. За покретне тезге, столове и слично на којима се продаје и излаже роба, као и ауто и 
тракторске приколице за продају бостана и диња и продаја новогодишњих јелки,  на локацијама 
које утврђује Градско веће Града Пожаревца, дневно по   м2: 

                             -  зона 1 ( Пожаревац-централно градско језгро)              53,00 динара   



 зона 2 (Пожаревац-шире  централно језгро)                 48,00 динара   

 зона 3,4,5, и 6 ( Пожаревац-остала подручја града )     43,00 динара   

  Костолац                                                                           48,00 динара         

  сеоска насеља                                                                  43,00 динара         

 

.4.  За  коришћење јавних површина у пословне сврхе у време одржавања сајмова, 
културних и других јавних приредби , решење доноси надлежно Одељење за комуналне 
послове, а накнада се утврђује дневно  по  м2 у износу од  544,00 динара, без обзира на зону. 

5. За коришћење површина јавне намене за промотивне акције дневно по м²                             
1099,00 динара                     

6. За коришћење јавних површина у пословне сврхе у време одржавања   новогодишњих, 
божићних, осмомартовских и ускршњих празника на локацијама и по условима које 
утврђује Градско веће Града Пожаревца, такса се утврђује дневно по м2 у износу од  
53,00 динара,  без обзира на зону. 

7. За коришћење јавних површина у пословне сврхе у време одржавања ивањданског 
вашара накнада се утврђује дневно по м2, за постављање покретних објеката за све 
врсте забавних радњи и угоститељских објеката у износу од 201,00 динара, а за 
покретне објекте за остале садржаје у износу од  544,00 динара. 

8. За коришћење јавних површина у пословне сврхе у време разних манифестација, 
наведеним у тачки 4., 6., и 7. у сеоским насељима, накнада се утврђује дневно по м2 у 
износу  110,00 динара. 

9. За коришћење јавних површина, за постављање киоска и индустријски пакованог 
сладоледа, накнада се утврђује у дневно по м2, и то за киоске у износу од  6,50 динара, 
за  индустријски пакован сладолед у износу од 2,75 динара.  

 
НАПОМЕНА 

1. Накнада се не плаћа  за заузимање јавне површине ради продаје књига, штампе и других 
сличних публикација, као и производа уметничких и старих заната и  домаће радиности, за 
активности хуманитарних организација и удружења чији је покровитељ Град Пожаревац. 

2. Решење о коришћењу површине јавне намене доноси надлежно Одељење за комуналне 
послове, а администрирање утврђивања и наплате таксе по овом тарифном броју врши 
надлежно  Одељење за  послове локалне пореске администрације, уз претходно измирене 
обавезе по свим облицима локалних јавних прихода.  

3. Накнаду  из тачке 7. наплаћује Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац, 
коме је поверена организација Иванданског  вашара. 

Однос између Града Пожаревца и Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац 
око организације Иванданског вашара, наплате накнаде и преноса средстава, регулисаће се 
посебним уговором који се закључује пре одржавања Иванданског  вашара. 

 

III 

 

За заузимање јавних површина грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова 
( постављањем скела, заштитних ограда и грађевинских машина) за монтажне и привремене 
објекте који служе за потребе градилишта  утврђује се накнада дневно по 1м2 заузете 
површине : 

                                                                                                                             

1. зона 1 ( централно градско језгро)                                                             36,00 динара 



1. зона 2  ( шире централно језгро )                                                               31,00 динара 

1. зона 3,4,5,6 ( остала подручја града)                                                          26,00 динара 

2. Костолац                                                                                                       31,00 динара  

3. подручје сеоских насеља                                                                            26,00 динара 

НАПОМЕНА 

 Обвезник плаћања ову накнаду плаћа приликом издавања решења за заузимање 
простора сразмерно времену коришћења. Орган надлежан за издавање решење , не може издати 
решење за заузимање јавне површине, док претходно обвезник плаћања не изврши уплату ове 
надокнаде.  

  

 Решења за ову врсту накнаде доноси надлежно Одељење за комуналне послове  Градске 
управе Града Пожаревца, а администрирање утврђивања и наплате накнаде врши надлежно 
Одељење локалне пореске администрације Градске управе Града Пожаревца. 

 

 

 
У Пожаревцу, ________2018. године                                                   Број:____________ 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
 

   
ПРЕДСЕДНИК  

Бојан Илић 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

         Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је члану  32. тачка 3. и 13. и члану 
66. став  3. Закона  о  локалној самоуправи   ( „Службени гласник  РС“,  број  129/07, 
83/14-др.закон и 101/16-др.закон),  члану 6.став 1. тачка 5, 7 и 11. Закона о  
финансирању  локалне  самоуправе  („  Службени гласник  РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13- ускл. дин.изн., 125/14- ускл. дин. изн., 95/15- ускл. дин. изн., 83/16- ускл. дин. 
изн.,104/16-др. закон и 96/17- ускл. дин.изн.), члану 236, 237, 238 и 240 Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара(,, Службени гласник РС“, бр. 95/18) и члану 39. 
став 1.тачка 45),,Статута Града Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр.10/18) .  
           Чланом 236 до 242 Закона о накнадама за коришћење јавних добара (,, Службени 
гласник РС“, бр. 95/18) утврђене су накнаде за коришћење јавних површина, обвезници 
накнаде, основица и висина, начин утврђивања плаћања, ослобађања и припадност 
прихода. Чланом 242 наведеног Закона, утврђује се да су приходи остварени од накнаде 
за коришћење јавних површина приходи буџета јединице локалне самоуправе.  
           Чланом 279 Закона, утврђује се да исти ступа на снагу  наредног дана од дана  
објављивања, а примењиваће се од 01.01.2019. године. 
           Обзиром на веома кратак временски период у коме треба правно уподобити одн. 
изменити или донети нове Одлуке, то је и предложено да Одлука о накнадама за 
коришћење јавних површина ступа на снагу даном објављивања, чиме су испуњени 
услови предвиђени чланом 196. став 4. Устава Републике Србије. 
 
Процена финансијских средстава за спровођење одлуке 
 
 
За спровођење ове Одлуке, нису потребна додатна буџетска средства. 
 
 
           Број акта Градског већа:___________     од    ______________2018. године 
 
 
 
   
   Oбрађивач                                                                                               ПРЕДЛАГАЧ: 
   Одељење за буџет и финансије                                            ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ 
ВЕЋА 
   Руководилац Одељења                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
   Милан Дабић дипл. економиста                                                     ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
 
   Зорица Марковић дипл. правник                                             Бане Спасовић дипл. 
правник 
            
 
 
 


