НАЦРТ
На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС“, број 95/2018), члана 7. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013-услађени дин.изн, 125/2014-услађени дин.изн, 95/2015-услађени дин.изн,
83/2016, 91/2016-услађени дин.изн,104/2016-др.закон, 96/2017-услађени дин.изн,
89/2018-услађени дин.изн. и 95/2018-др.закон), члана 32. став 1. тачка 3. и 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 3. и 6. и 121.став
2.Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 2019.године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан1.
Овом Одлуком се утврђује висина накнаде за коришћење јавне површине, начин
достављања и садржај података о коришћењу јавне површине који се доставља
надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде за коришћење јавне
површине на територији општине Врбас.
Члан 2.
Јавна површина у смислу ове одлуке је површина утврђена планским документом
општине Врбас, која је доступна свим корисницима под једнаким условима:
- јавна саобраћајна површина (пут, улица,пешачка зона и сл.);
- трг;
- јавна зелена површина (парк и сл.);
- јавна површина блока (уређене парковске и саобраћајне површине).

II ВРСТЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 3.
Накнаде за коришћење јавних површина су :

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.
Коришћење простора из претходног става подразумева заузеће јавне површине
објектом
привременог
коришћења:
киоском
и
превозним
средством
реконструисаним у монтажни објекат прилагођен за обављање одговарајуће
делатности, летњом и зимском баштом, покретном и непокретном тезгом за
повремену продају робе, расхладним уређајем и апаратом за сладолед,
освежавајућа пића и кокице и сл., јавном телефонском говорницом,
надстрешницом за аутобуска стајалишта и сличним објектима, као и привремено
заузеће јавне површине у сврху одржавања концерата, фестивала и других
манифестација и спортских приредби, постављање шатора и бина разних намена,
балон хала спортске намене, средстава за забавне игре, урбаног мобилијара и
сличних објеката.
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 потребе других лица којим се врши
непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне
површине за коју дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Коришћење јавне површине из претходног става подразумева постављање
билборда, мегабилборда, електронског дисплеја без тона, “City light“, „City Tower“,
рекламне табле на јавним површинама и објектима, рекламне ознаке постављене
на електричним стубовима, табле са натписом пословног имена на фасадама
зграда, транспарента и сл, јарбола-рекламне заставе и конзоле, рекламних
витрина, покретног рекламног паноа или других рекламних ознака.
3.Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.

III OБВЕЗНИК НАКНАДЕ
Члан 4.
Корисник јавне површине је дужан да пре почетка коришћења јавне површине за
чије је коришћење прописано плаћање накнаде, прибави одговарајуће oдобрење.
Члан 5.
.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине (у
даљем тексту: Обвезник накнаде).

IV НАЧИН ДОСТАВЉАЊА И САДРЖАЈ ПОДАТАКА О КОРИШЋЕЊУ ЈАВНЕ
ПОВРШИНЕ
Члан 6.
Одељење надлежно за послове урбанизма које издаје решење о oдобрењу којим
ће се регулисати начин коришћења јавне површине и постављање објекта
привременог коришћења и друго привремено заузеће јавне површине из члана 3.
ове Одлуке, дужно да један примерак Решења о одобрењу одмах достави
Одељењу надлежном за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода (у
даљем тексту: Одељење за локалне јавне приходе), ради утврђивања и наплате
накнаде.
Решење о одобрењу из претходног става обавезно садржи податке о површини и
намени коришћења јавне површине, времену коришћења, зони у којој се налази
јавна површина, техничко-употребне карактеристике објекта привременог
коришћења, као и следеће податке:
- за правна лица: назив, седиште, адресу, делатност, порески идентификациони
број, матични број и текући рачун;
- за предузетнике: назив радње са тачном адресом, делатност, порески
идентификациони број, текући рачун, име и презиме власника, ЈМБГ и број личне
карте;
- -за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, адресу, ЈМБГ и број личне
карте.

V ОСНОВИЦА
Члан 7.
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина
коришћења простора изражена у метрима квадратним (m2).
VI ВИСИНА НАКНАДЕ
Члан 8.
Висина накнаде за коришћење јавне површине утврђује се узимајући у обзир
највиши износ накнаде прописан законом (која је одређена у m2 по дану), и
применом критеријума као што су: време коришћења простора, зона у којој се
налази простор који се користи, као и техничко-употребне карактеристике објекта,
уколико се површина користи за постављање објекта.

Време коришћења простора може бити изражено у данима, месецима
годишњем нивоу.

или на

Члан 9.
Зоне у Врбасу и насељеним местима општине Врбас, утврђене су Одлуком о
постављању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на
територији општине Врбас
Члан 10.
Висина накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Врбас
утврђена је у тарифи накнада, која је саставни део ове Одлуке.

VII НАЧИН УТВРЂИВАЊА И ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

Члан 11.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини
коришћеног простора, среазмерно времену коришћења тог простора или према
техничко-употребним карактеристикама објекта.
Члан 12.
Накнаду за коришћење јавне површине решењем утврђује Одељење за локалне
јавне приходе, на основу података садржаних у решењу о одобрењу из члана 6.
ове Одлуке.
Прoтив рeшeњa o утврђивању накнаде из претходног става мoжe сe изjaвити
жaлбa министарству у чијој су надлежности послови финансија, путем Одељења
за локалне јавне приходе.
Члан 13.
Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу
накнаде за
коришћење јавне површине плати до 15. 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.
Члан 14.
Обвезнику накнаде, који у целости или делимично не плати утврђену накнаду у
прописаном року, Одељење за локалне јавне приходе шаље опомену за плаћање.

Опомена из претходног става садржи врсту накнаде, износ накнаде који је доспео
за наплату и друге трошкове, налог да доспели износ са обрачунатом каматом
плати одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене, као и поуку
обвезнику да у року од пет дана са надлежним лицем расправи спорна питања у
вези доспелог износа накнаде за наплату.
Члан 15.
Обвезник накнаде дужан је да сваку насталу промену која је од значаја за
утврђивање и наплату предметне накнаде, пријави Одељењу за локалне јавне
приходе, у року од 15 дана од дана настале промене.
Члан 16.
Накнада за коришћење јавних површина уплаћују се на рачун прописан за уплату
јавних прихода.
Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету
општине Врбас.
Члан 17.
У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне
наплате, застарелости и осталог што није прописано овом Одлуком и Законом о
накнадама за коришћење јавних добара сходно се примењују одредбе закона
којим се уређују порески поступак и пореска администрација.
VIII ОСЛОБАЂАЊА
Члан 18.
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 нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe,
oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa,
трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa
jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу.
Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм
(рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o
плaнирaњу и изгрaдњи.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19
Уговори о закупу локације закључени до дана ступања на снагу ове Одлуке
остају на снази са свим правима и обавезама уговорних страна, до истека уговора.
Новчане обавезе по уговорима из претходног става доспеле за плаћање након
ступања на снагу ове Одлуке, измириваће ће се у складу са тарифама накнада
утврђеним овом Одлуком.

Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:
Дана:

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ТАРИФНИ БРОЈ 1.
Накнаде 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.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.1.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе за
постављање киоска и превозних средстава реконструисаних у монтажне
објекте прилагођене за обављање угостите одговарајуће делатности ,
утврђује се у дневном износу/m2, по зонама:
1.Екстра зона
2.Прва зона
3.Друга зона
4.Трећа зона
5.Четврта зона

20 дин/m2 дневно,
12 дин/m2 дневно,
8 дин/m2 дневно,
6 дин/m2 дневно,
4 дин/m2 дневно.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.2.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе за
постављање летње и зимске баште, утврђује се у дневном износу/m2, по зонама:
1.Екстра зона
2.Прва зона
3.Друга зона
4.Трећа зона
5.Четврта зона

10
7
5
4
2

дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно.

Накнада за коришћење летње баште се обрачунава за период 15.4-15.10. након
чега је корисник у обавези да је уклони и јавну површину доведе у првобитно
стање.
У случају да корисник јавну површину не доведе у првобитно стање, обавезан је
да за период од 15.10. -15.4. плаћа утврђену накнаду умањену за 50%.
Накнада за коришћење зимске баште се обрачунава за период 15.10-15.04.
Забрањено је постављање зимских башта у Врбасу у улици Маршала Тита у ужем
центру између улица Густава Крклеца и Иве Лоле Рибара.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.3.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе за
постављање надстрешница за аутобуска стајалишта и сл., утврђује се у
дневном износу/m2, по зонама:
1.Екстра зона
2.Прва зона
3.Друга зона
4.Трећа зона
5.Четврта зона

0,33
0,22
0,17
0,13
0,10

дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно.

Уколико је у склопу надстрешнице за аутобуско стајалиште постављен киоск ,
накнада за коришћење јавне површине ће се обрачунавати по тарифи из
тарифног броја 1.1.
ТАРИФНИ БРОЈ 1.4.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе за
постављање јавне телефонске говорнице, утврђује се у дневном износу од 0,33
дин/m2, без обзира на зону у којој се налази.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.5.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе за
постављање покретне и непокретне тезге за повремену продају робе,
расхладни уређаји и апарати за продају сладоледа, освежавајућих напитака,
кокица и слично, обрачунава се у дневном износу од 25 дин/m2, без обзира на
зону у којој се налази.
ТАРИФНИ БРОЈ 1.6.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне у сврху
одржавања концерата, фестивала, спортских и других манифестација
постављањем шатора и бина и монтажних садржаја за забавне игре
утврђује се у дневном износу од 50дин /m2, без обзира на зону у којој се налази.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.7.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе
за постављање балон хале спортске намене утврђује се у дневном износу од
2 дин/m2.
ТАРИФНИ БРОЈ 1.8.
Накнаду за коришћење јавних површина у пословне и друге сврхе за
постављање дечјих рекреационих игралишта, клупа, украсних жардињера,
корпи за отпатке, стубова, кугли, ограда, запрека, урбаног мобилијара на
јавним површинама обрачунава се у дневном износу од 35 дин/m2.

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 којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или
неку другу особину јавне површине, за коју дозволу издаје надлежни орган
јединице локалне самоуправе.
ТАРИФНИ БРОЈ 2.1.
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање
којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу
особину јавне површине постављањем билборда, мегабилборда и електронског
дисплеја без тона, “City light“, „City Tower“, утврђује се у дневном износу од 10
дин/ m2 у Врбасу, односно 5 дин/ m2 у насељеним местима општине Врбас.
ТАРИФНИ БРОЈ 2.2.
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање
којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу
особину јавне површине постављањем рекламне табле на јавним површинама
и објектима, рекламне ознаке постављене на елеткричним стубовима, табле
са натписом пословног имена на фасадама зграда, транспаренти и сл,
јарбола-рекламних застава и конзола или других рекламних ознака утврђује
се у дневном износу од 28 дин/ m2, без обзира на зону у којој се налази.

ТАРИФНИ БРОЈ 2.3.
Накнада
за коришћење
простора
на јавној површини за оглашавање
постављањем рекламне витрине и покретног рекламног паноа, утврђује се у
дневном износу/m2, по зонама:
1.Екстра зона
2.Прва зона
3.Друга зона
4.Трећа зона
5.Четврта зона

50
45
38
33
28

дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно,
дин/m2 дневно.

ТАРИФНИ БРОЈ 3.
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.

Накнада за коришћење простора на јавној површини по основу заузећа
грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу,
односно за привремено заузимање јавне површине за постављање градилишне
ограде и градилишне скеле у функцији извођења грађевинских радова, утврђује се
у дневном износу од 50 дин/m2.
Накнада из претходног става се увећава за 100% ако инвеститор продужи
дозвољени рок за заузимање јавне површине. Под продужењем рока подразумева
се прекорачење рока завршетка изградње
евидентираног у писаној изјави
инвеститора о почетку грађења, односно извођења радова и року завршетка
грађења, односно извођења радова према Закону о планирању и изградњи.
Накнаду за коришћење јавне површине по овом основу не плаћају корисници који
испуњавају услов из члана 18. ове Одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Одлуке о накнадама за коришћење јавних
површина на територији општине Врбас је члан 239. став 3. Закона о накнадама за
коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018), члан 7. став 1.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013-услађени дин.изн, 125/2014-услађени дин.изн, 95/2015услађени дин.изн, 83/2016, 91/2016-услађени дин.изн,104/2016-др.закон, 96/2017услађени дин.изн, 89/2018-услађени дин.изн. и 95/2018-др.закон), члан 32. став
1.тачка 3. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018) и члан 36. став 1. тачка
3.и 6. и 121.став 2.Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
26/2018).
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И САДРЖАЈ
Разлог за доношење Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине је
ступање на снагу Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени
гласник РС“, број 95/2018), који овлашћује јединице локалне самоуправе да својим
актом утврђују висину накнаде за коришћење јавних површина, олакшице, као и
начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном
органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.
Овом Одлуком се у складу са одредбама наведеног Закона утврђује висина
накнада за коришћење јавних површина на територији општине Врбас, по основу
три врсте накнада:
1.Накнаде 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;
2.Накнаде 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 коју
дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;
3.Накнаде за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.
Такође, ова Одлука у складу са наведеним Законом прописује начин достављања
и садржај података о коришћењу јавне површине који се доставља надлежном
органу који утврђује обавезу плаћања накнаде на територији општине Врбас.

Овом Одлуком се предлаже да Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Врбас", из разлога истовременог
ступања на снагу и почетка примене више аката које је донела Општина Врбас у

поступку усклађивања подзаконских аката са Законом о накнадама за коришћење
јавних добара и Законом о фаинансурању ликалне самоуправе.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За спровођење ове Одлуке нису потребна средства из Буџета општине Врбас.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ,КОМУНАЛНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

