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На основу члана 6. тачка 5. и члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 124/14 – 
усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17– усклађени дин. 
износи и 89/18– усклађени дин. износи), члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних 
добара (''Службени гласник РС '', бр. 95/18), члана 34. став 1. тачка 3. Статута Општине Бачки 
Петровац-пречишћени текст (,,Службени лист Општине Бачки Петровац’’ бр.1/2014), Скупштина 
Општине Бачки Петровац на својој _____ седници одржаној дана___________2019.године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Члан 1.  
 

Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина за територију 
општине Бачки Петровац, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне 
површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.  
 

Члан 2. 
 

Накнаде за коришћење јавне површине 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;  

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;  

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу.  
 

Jавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара јесте 
површина утврђена планским 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.) и  
- јавна површина блока ( парковски уређене површине и саобраћајне површине).  

 
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, за одржавање концерата , фестивала и других манифестација, за 
одржавање спортских приредби и друго.  

 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) 
овог члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата 
коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре.  
 
 

Обвезник накнаде 
Члан 3. 

 
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 

Основица 
Члан 4. 

 
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног 

простора изражена у метрима квадратним (m2).  
 
 

Висина накнаде 
Члан 5. 

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

се уређују накнаде за коришћење јавних добара.  
Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона у којој се 

налази простор који се користи, као и техничко-употребне карактеристике објекта, уколико се јавна 
површина користи за постављање објеката.  
 
      Члан 6. 
 
 Зоне, као критеријум за утврђивање висине накнаде за коришћење јавне површине, су: 
 

I Зона обухвата простор у насељеном месту Бачки Петровац у захвату Регионалног пута Р-

102 Нови Сад – Сомбор и то следеће улице: Новосадска, XИВ ВУСБ, Коларова, део Првомајске и 

28.октобра, као и ужи центар насељеног места Бачки Петровац у складу са Генералним планом Бачки 

Петровац, и то следеће улице: Првомајска од раскрснице са улицом Лењиновом до раскрснице са 

Сватоплуковом улицом, Сватоплукова, Хурбанова, Маршала Тита, Руда Хрубика, Максима Горког, 

Бранислава Мокића, Вајанског, Лењинова од раскрснице са улицом Вајанског до раскрснице са 

улицом Коларовом, Народне револуције од раскрснице са улицама Вајанског и Фискултурном до 

раскрснице са улицама Сватоплуковом и Хробовом, Фискултурна, Хвиездославова, Хмељова, 



Шафарикова од раскрснице са Фискултурном улицом до раскрнице са регионалним путем Р-102, 

Сладковичова од регионалног пута Р-102 до раскрснице са Хробовом улицом, Хробова од раскрснице 

са Сладковичовом до раскрснице са улицом Народне револуције. 

               II Зона обухвата све остале просторе на подручју насељеног места Бачки Петровац и сва 
подручја насељених места Гложан, Кулпин и Маглић. 
 
 

Начин утврђивања и плаћања 
Члан 7. 

 
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног 

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

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Одсек за утврђивање, контролу и наплату 
јавних прихода Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Општинске управе општине 
Бачки Петровац.  

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде 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.  

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су 
надлежности послови финансија, прeкo надлежног Одељења за буџет, финансије и пореску 
администрацију Општинске управе општине Бачки Петровац. 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, 
застарелости и осталог што није прописано овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим 
се уређују порески поступак и пореска администрација.  
 

Ослобођења 
Члан 8. 

 
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. 

 

Уплата прихода од накнада 
Члан 9. 

 
Накнаде за коришћење јавних површина уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних 

прихода.  
 



Припадност прихода 
Члан 10. 

 
Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине 

Бачки Петровац.  
 
 

Члан 11. 
 

Саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних површина. 
 
 

Члан 12. 
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
 
 
 

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

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 
 
 

Тарифни број 1. 
 

1.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, за 
сваки цео или започети м2 који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, 
и то:  
 

а) за обављање пословне делатности ( привремени објекти – киосци, други мањи монтажни 
објекти и други слични објекти за продају робе на мало, за пружање угоститељских, занатских услуга 
и других услуга) накнада се утврђује дневно: 

 
- I зона……………………………3,00 динара 
 
- II зона………………………….. 2,5 динара 
 

б) покретни привремени објекти - тезге, апарати за сладолед, апарати за кокице, кестен, 
кукуруз и слично, конзерватори за сладолед, расхладне витрине за продају освежавајућих напитака, 
аутомати за продају робе на мало и пружање услуга: банкомат, аутомат за продају штампе, напитака, 
кондиторских производа и слично, и други покретни објекти за продају робе на мало и вршење 
занатских и других услуга, специјализована возила за обављање делатности трговине на мало и друге 
делатности у складу са законом, наменски монтажни објекти за потребе обављања делатности јавних 



комуналних предузећа – терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, опреме и слично, 
као и телефонске говорнице), накнада се утврђује дневно: 

 
- I зона…………………………… 30,00 динара 
 
- II зона………………………….. 25,00 динара 
 

б) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, накнада се утврђује 
дневно: 

 
- I зона…………………………… 4,00 динара 
 
- II зона………………………….. 3,00 динара 
 

в) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи, накнада се утврђује дневно: 
 

- I зона…………………………… 20,00 динара 
- II зона…………………………... 10,00 динара 
 

г) за одржавање концерата, фестивала и осталих културних и других манифестација, 
спортских или других приредби накнада се утврђује дневно: 

 
- I зона…………………………… 8,00 динара 
 
- II зона………………………….. 6,00 динара 
 
 д) за тезге постављене у дане трајања манифестација, у дане државних, верских и других 
празника, за продају цвећа, украсних предмета, честитки, сувенира и слично, накнада се утврђује 
дневно: 
 
- I зона…………………………… 120,00 динара 
 
- II зона…………………………..  100,00 динара 

 
 
2. Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама 

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

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно прописаном износу из 
овог тарифног броја. 

 
3. Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, на основу 

задужења Одсека за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода Одељења за буџет, финансије 
и пореску администрацију Општинске управе општине Бачки Петровац, а по претходно издатом 
одобрењу Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове 



Општинске управе општине Бачки Петровац у складу са прописима, као и по извештају о коришћењу 
простора на јавној површини сачињеним од стране наведеног одељења.  

Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске 
управе општине Бачки Петровац је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора 
на јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини достави надлежном 
одсеку Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију, као и следеће податке:  

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

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 
идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког 
лица;  

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама; 
- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овим 

тарифним бројем.  
 
 
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 

 
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 утврђује се дневно за сваки цео и започети м2 у износу од :   

 
- I зона…………………………… 25,00 динара 
 
- II зона……………………………25,00 динара  
  

 Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец на основу 
задужења надлежног Одсека за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода Одељења за буџет, 
финансије и пореску администрацију Општинске управе општине Бачки Петровац, а по претходно 
издатом акту Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Бачки Петровац, у складу са посебном одлуком Скупштине општине Бачки 
Петровац.  

Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске 
управе општине Бачки Петровац је у обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке, достави 
надлежном Одсеку за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода Одељења за буџет, финансије 
и пореску администрацију Општинске управе општине Бачки Петровац са следећим подацима:  

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



- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 
идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког 
лица. 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама. 
 
 
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом 

и за извођење грађевинских радова и изградњу 
 
 

Тарифни број 3. 
 

1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу, за сваки цео или започети м2 простора који се користи, утврђује се 
накнада дневно: 

 
- I зона…………………………… 10,00 динара 
 
- II зона…………………………..  10,00 динара 

 
 
2. Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.  
 
3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за 
заузимање јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa 
изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa 
и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

 
4. Коришћење јавних површина сагласно члану 7. став 2. ове одлуке, ослобођено је плаћања 

накнаде из овог тарифног броја. 
 
5. Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења надлежног Одсека за 

утврђивање, контролу и наплату јавних прихода Одељења за буџет, финансије и пореску 
администрацију Општинске управе општине Бачки Петровац, а по претходно издатом акту Одељења 
за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске управе општине 
Бачки Петровац.  

Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске 
управе општине Бачки Петровац је у обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке, достави 
надлежном Одсеку за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода Одељења за буџет, финансије 
и пореску администрацију Општинске управе општине Бачки Петровац са следећим подацима:  

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

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 
идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког 
лица. 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама. 



Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 
Број:      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:         др Јан Шуљан 
Бачки Петровац 
 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

I- ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 
Правни основ за доношење Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију 

Општине Бачки Петровац садржан је у члану 6. тачка 5) и члану 7. став 1. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – 
усклађени дин. изн, 124/14 – усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16, 104/16 – др. 
закон, 96/17– усклађени дин. износи и 89/18– усклађени дин. износи), члану 239. став 3. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС '', бр. 95/18), члану 34. став 1. тачка 
3. Статута Општине Бачки Петровац (,,Службени лист Општине Бачки Петровац’’ бр.1/2014). 

 
 
 
II- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 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 такса 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.бр. 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  

 

м2 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  

м2 100,00 

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

м2 180,00 

 
Наиме, за коришћење јавних површина као добра у општој употреби, до краја 2018. године, 

односно до почетка примене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, плаћале су се локалне 
комуналне таксе у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе.  

Закон о накнадама за коришћење јавних добара примењује се од 1. јануара 2019. године, тако 
да је потребно усвојити Одлуку о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине 
Бачки Петровац, како би се у буџету Општине обезбедио континуитет у остваривању прихода по 
основу коришћења јавних површина.  
 

Одељење за буџет, финансије и пореску администрацију је као обрађивач одлуке у складу са 
наведеним прописима, припремило нацрт ове одлуке. 

 
 
III- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНКРЕТНИХ РЕШЕЊА  
 
У члану 1. ове одлуке предвиђено је да се овом одлуком утврђује висина накнада за 

коришћење јавних површина за територију Општине Бачки Петровац, олакшице, начин достављања 
и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања 
накнаде.  

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

површина коришћеног простора изражена у метрима квадратним (m2).  
У члану 5. предвиђено је 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. предвиђене су зоне на основу којих се, између осталог, врши утврђивање висине 
накнаде. 

У члану 7. предвиђен је начин утврђивања и плаћања накнада.  
У члану 8. предвиђена су ослобођења од плаћања накнада.  
У члану 9. предвиђено је да се накнаде за коришћење јавних површина уплаћују се на 

рачуне прописане за уплату јавних прихода.  
У члану 10. предвиђено је да приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина 

припадају буџету општине Бачки Петровац.  
У члану 11. предвиђено је да саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за 

коришћење јавних површина.  
У члану 12. предвиђено је да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, из 

разлога да се због измене законских прописа и укидања локалних комуналних такси, а увођењем 
накнада за коришћење јавних површина, обезбеди континуитет у остваривању прихода буџета 
Општине за 2019.годину, по основу коришћења јавних површина. 

 
У Тарифи накнада за коришћење јавних површина прописани су износи накнада за коришћење 

јавних површина за територију општине Бачки Петровац, олакшице, начин достављања и садржај 
података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде. 
 
 

IV - СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 

За спровођење Одлуке није потребно ангажовање средстава из буџета општине Бачки 
Петровац.  

 
 
 
 
 

Одељење за буџет, финансије  
  и пореску администрацију 
 
   РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

             Ана Врбовска, мастер ек. 
 

 


