
                                                                                                                                                           
На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник 

РС'', број 95/2018, 49/2019 и 86/2019- усклађени дин.изн.) на основу члана 1., члана 6. став 1. тачка 5. и члана 
7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", 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) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник 
општине Велико Градиште'', број 2/19),  

 Скупштина општине Велико Градиште на 4. седници одржаној дана 14.12.2020. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
  

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина на територији општине 

Велико Градиште, 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). 
- плажа 
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, за коришћење посебно обележеног простора 
за теретно возило за снабдевање 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. 
Обвезник накнаде је дужан да ,за коришћење права, предмета и услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање накнаде, поднесе захтев и прибави потребно одобрење.  
Уколико обвезник не поднесе пријаву и не прибави потребно одобрење пре почетка коришћења 

права, предмета и услуга, обавеза се утврђује по службеној дужности, на основу записника надлежне 
инспекције. 



Основица 
Члан 4. 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора 
изражена у метрима квадратним (m2).  

Изузетно од става 1. овог члана, за коришћење простора на јавној површини за постављање 
расхладних уређаја из тачке 6. Тарифног броја 1. ове одлуке, накнада се утврђује по расхладној комори у 
оквиру постављеног расхладног уређаја, а за  држање средстава за игру из тачке 11. Тарифног броја 1. ове 
одлуке накнада се утврђује сразмерно времену коришћења. 

 
 

Висина накнаде 
Члан 5. 

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Закону о накнадама 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.  
 

Начин утврђивања и плаћања 
Члан 6. 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног простора, 
сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним карактеристикама , 
максималан временски период за утврђивање накнаде је годину дана. 

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Oдељење локалне пореске администације које је 
надлежно за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода. 

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 Oдељење локалне пореске администације. 

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 7. 

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 8. 

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

Члан 9 
Накнада за коришћење јавне површине утврђују се у различитој висини зависно од врсте делатности, 

површине, техничко-употребне карактеристике објеката , односно у зонама у којима се налазе објекти, 
предмети или врше услуге за које се плаћа накнада за коришћење. 

Накнада за коришћење јавне површине за општину Велико Градиште  утврђује се по зонама и то: 
екстра зона „А“, екстра зона „Б“, прва зона, друга зона, трећа зона, четврта зона и пета зона, сходно Одлуци 
о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште (''Сл.гласник општине 
Велико Градиште'' бр.15/2019). 

 
Члан 10. 

         Висина накнаде се утврђује Тарифом  (тарифни бројеви 1, 2 и 3). 
         Тарифни бројеви 1,2 и 3 који следе након члана 13. су саставни део ове Одлуке. 

 
 



Припадност прихода 
 

Члан 11. 
Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету јединица локалне 

самоуправе. 
Члан 12. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке  врши Одељење за инспекцијске послове и 
Одељење локалне пореске администрације Општине Велико Градиште.                                                                  

 
Члан 13. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за коришћење јавних површина 
на територији општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'', број 11/19) 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Велико 
Градиште''. 

 
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 утврђује се 
за сваки започети м2 простора који се користи, сразмерно времену коришења и то 

1.  
а) за  обављање пословне делатности у привременим објектима – киосци, наканада се утврђује  у 
дневном износу од 18 динара; 
б) за постављење прeвозних средства реконструисаних у монтажне објекте, накнада се утврђује у 
дневном износу од  30 динара; 

2. за постављење летњих башти , накнада се утврђује у дневном износу од 15 динара; 
3. за постављење покретних тезги за излагање и продају робе, накнада се утврђује у дневном износу од 

75 динара; 
4.  за постављање изложбених пултова за излагање и продају робе која се продаје у објекту, накнада  се 

утврђује у дневном износу од 30 динара. 
5.  за постављање дечијег мобилијара (аутомобила на жетоне и сл.), уређаја за кокице, друге 

печењарске производе, хот дог и сл. накнада се утврђује у дневном износу од 40 динара. 
6. изузетно од става 1. Тарифног броја 1. ове одлуке за постављање расхладних уређаја, накнада се 

утврђује по расхладној комори у оквиру постављеног расхладног уређаја, у дневном износу од 50 
динара. 

7. за постављање шатора за циркусе, забавне паркове, луна паркове и друге објекте забавних радњи, 
накнада се утврђује у дневном износу од  40 динара. 

8. за постављање тенди, перди и пергола накнада се утврђује у дневном износу од 5 динара 
9. за спортске објекте (спортске терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку, скејт, боћање и сл.), 

накнада се утврђује у дневном износу од 3 динара.  
10. Накнада за постављање покретних објеката за продају робе на мало и вршење занатских и других 

услуга (продаја из возила) утврђује се у износу од 75 динара/м2 дневно   
11. За држање средстава за игру (''забавне игре'') утврђује се накнада сразмерно времену коришћења, и 

то дневно: 
а)-по апарату за забавне игре (билијар, флипери, пикадо, електронске видео игре сл.) 20 динара 
б)-по апарату за игре на срећу 50 динара 
в)-за томболу 300 динара 

12. Накнада за коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора, трибина, и сл. 
утврђује у износу од 30 динара/м2 дневно   

13. Накнада за коришћење плаже за постављење лежаљки и сунцобрана у комерцијалне сврхе се 
утврђује у износу од 5 динара/м2 дневно   

14. Накнада за коришћење јавне површине за постављање летње баште на плажи се утврђује у износу од 
15 динара/м2 дневно   

15. Накнада за заузеће плаже ради приступа водној површини се утврђује се у износу од 1 динар/м2 
дневно   

16. Накнада за постављање банкомата и телефонских говорница утврђује се у износу од 50 динара/м2 
дневно   

 
 
За време државних, верских празника, Осмог марта, Нове године и осталих манифестација плаћа се 

накнада утврђена за износ напред одређене накнаде увећана за 50%. 



Уколико закупац који је јавним надметањем добио у закуп јавну површину а жели да користи простор 
јавне површине која чини функционалну целину са површином која је добијена у закуп, а није обухваћена 
јавним надметањем, износ накнаде за  коришћење јавне површине не може бити нижи од цене коју је 
постигао на јавном надметању, прерачунате по метру квадратном у складу са овом Одлуком.  

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: 

1. носачи са антена на постојећим зградама, путевима и контејнерима електронских комуникација који 
се постављају или инсталирају на кaбловима и мрежама електронских комуникација у, накнада се 
утврђује дневном износу од 5,00 динара 

2. контејнери за смештај електронско комуникационемреже, електроенергетске опреме и уређаја, 
накнада се утврђује дневном износу од 5,00 динара.  

3. типски ормани за унутрашњу и спољашњу монтажу за смештај електронске комуникације, накнада 
се утврђује дневном износу од 5,00 динара. 

4. други објекти који се постављају у функцији обављања пословне деланости и служе задовољавању 
потреба грађана, накнада се утврђује дневном износу од 5,00 динара. 

 
НАПОМЕНА:  
 Обвезник накнаде је правно лице, предузетник и физичко лице. 
 Обвезник је дужан да најкасније у року од 15 дана пре дана почетка коришћења простора на јавној  
површини поднесе захтев за добијање одобрења   Одељењу за локални  економски развој и достави податке 
од значаја за одређивање висине накнаде, ради доношења решења. Одељење за локални економски развој је 
дужно да пре издавања одобрења за заузеће јавне површине, од Одељења за урбанизам и имовинско правне 
послове по службеној дужности прибави услове заузећа, а од Одељења локалне пореске администрације  
уверење да обвезник нема неизмирених обавеза према општини Велико Градиште.  
 Одељење за локални економски развој је у обавези да два примерака решења којим се одобрава  
коришћење простора на јавним површинама достави Одељењу за локалну пореску администрацију  са 
следећим подацима: 
- о врсти, висини и периоду задужења 
- за правно лице : назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број и 

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

број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адресу становања физичког лица. 
  Одељење локалне пореске администрације  доноси решење којим утврђује накнаду и исто доставља 
обвезнику накнаде по службеној дужности.  

Одељење за локални економски развој један примерак решења доставља и Одељењу за инспекцијске 
послове,  ради вршења контроле.  

Уколико грађевински, комунални  или порески инспектор утврди да се јавна површина користи без 
одобрења или у површини већој од одобрене, накнада се обрачунава дневно за сваки цео или започети м2  
износу од 50% више у односу на износ прописан овим тарифним бројем. 
 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. 
Накнаду у износу уз претходног става обвезник плаћа до дана престанка коришћења јавне површине, о чему 
је дужан да обавести Општинску управу општине Велико Градиште или до дана прибављања потребног 
одобрења.  
 Обвезник накнаде коме је одобрено постављање привременог објекта на период од пет година може 
да плаћа накнаду на годишњем или месечном  нивоу у једнаким ратама. 
 Накнада се утврђује и наплаћује за сваки објекат појединачно. 
 Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора ради продаје штампе, књига и 
других публикација. 
 Ако се поред штампе, књига и др.публикација продаје и друга роба, накнада се плаћа у целокупном 
износу из овог тарифног броја. 
 Накнаду из овог тарифног броја не плаћају хуманитарне, традиционалне верске организације и 
организације које раде са инвалидима рада и хендикепираним лицима.  
 Накнаду из овог тарифног броја утврђује и наплаћује Одељење за локалну пореску администрацију, 
осим за постављање тезги и другог заузећа за време вашара и других манифестација  коју наплаћују 
овлашћење  јавне установе и предузећа, што је регулисано Одлуком о манифестацијама. Овлашћене 
установе и предузећа као и месне заједнице  дужне су да првог наредног радног дана изврше уплату 
наплаћених средстава на рачун буџета општине Велико Градиште, преко уплатних рачуна јавних прихода. 



Наканада из става 1. тачке 6) овог тарифног броја не плаћа се ако се заузимање пута врши због 
спортске или друге приредбе на путу која се одржава под покровитељством или у организацији: 

- органа, организације и институције Републике Србије; 
- органа, организације и институције аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе; 
- организације обавезног социјалног осигурања; 
- установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе; 
- Црвеног крста Србије;  
- цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама и  
- дипломатско-конзуларног представништва стране државе, под условом узајамности.  
Обвезнику који користи простор из става 1. тачке 4) овог тарифног броја, а уз то обавља неку 

делатност, висина накнаде ће се утврдити сразмерно корисној површини по тарифи из става 1. тачке 1) овог 
тарифног броја.  

 У случају да се летња башта користи у периоду од 15.10. текуће године до 15.03. наредне године, 
накнада се обрачунава у износу од 1/3 утврђене накнаде. У случају да се летња башта преуреди у зимску 
башту и ради у наведеном периоду, накнада се обрачунава у износу од 2/3 износа утврђеног за летњу башту.  

За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, чији елемент је расхладна 
витрина, накнада се плаћа у износу утврђеном применом става 1 тачке 6) увећаном за 50%. 

За зимски период у периоду од 01.10. текуће године до 31.03. наредне године накнада за расхладне 
уређаје се не наплаћује за уређаје који нису у употреби и који су адекватно затворени.  

За коришћење јавне зелене површине, износи утврђени овим тарифним бројем повећавају се за 
100%.  

За коришћење локације за постављање киоска, по основу уступања стеченог права, накнаду плаћа 
корисник коме је уступљено право на коришћење локације.   

У периоду извођења радова због изградње, реконструкције или санације комуналне инфраструктуре, 
накнада се плаћа у висини 10%, од прописаног износа накнаде одговарајуће тачке овог тарифног броја. 

Висина накнаде утврђена Тарифним бројем 1. ове одлуке представља износ накнаде за коришћење 
јавне површине у екстра зони „Б“. 

Висина накнаде за коришћење јавне површине у екстра зони „А“ утврђује се на тај начин што се 
износ накнаде утврђен Тарифним бројем 1. ове одлуке увећава за 30%.  

Висина накнаде за коришћење јавних површина из Тарифног броја 1. умањује се  
- за 10%  за коришћење јавне површине у I зони;  
- за 20%  за коришћење јавне површине у II и III зони; 
- за 30% за коришћење јавне површине  у IV и V зони. 

Давање у закуп јавних површина одређених у тачки 1. и тачки 15. Тарифног броја 1. ове одлуке, 
спровешће се поступком јавног надметања и прикупљањем понуда јавним огласом на начин и по поступку 
одређеним Одлуком о мањим монтажним објектима привременог карактера (''Службени гласник општине 
Велико Градиште'', број 31/20). Накнада из тачке 1. и тачке 15. Тарифног броја 1. ове одлуке представља 
почетну цену у поступку јавног надметања и прикупљања понуда јавним огласом. 

Накнада за коришћење јавне површине по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-
714565843-77 накнада за 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. 

 
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 одобрење издаје Одељење за локални економски развој.  

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: 

a) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним површинама 
путем јавног конкурса, накнада се утврђује  за једнострано оглашавање у износу од 20 динара/м2 дневно, а 
за двострано оглашавање у износу од  30 динара/м2 дневно . 

б) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и 
контактне мреже утврђује се  накнада  у износу од  40 динара/м2 дневно 



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: 

а) 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 и то 10 
динара. 

б) За постављење наменских огласних табли, конзолних заштитних знакова, рекламних 
табли,рекламних платна и транспарент банера утврђује се накнада у износу од 18 динара/м2 дневно 

в) За постављење светлећих реклама, дисплеја , светећих ознака и рекламних уређаја  утврђује се 
накнада  у износу од 40 динара/м2 дневно 

Накнада утврђена у тачки 1. и тачки 2. Тарифног броја 2. ове одлуке односи се на коришћење јавне 
површине  у екстра зони „А“ и екстра зони „Б“. 

Висина накнаде за коришћење јавних површина из  Тарифног броја 2.  умањује се 
- за 10% за коришћење јавних површина у I зони;  
- за 20% за коришћење јавних површина у II и III зони;  
- за 30% за коришћење јавних површина у IV и V зони. 

 
 
НАПОМЕНА:  

Обвезник накнаде је дужан да најкасније у року од 15 дана пре дана истицања и исписивања фирме 
ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини поднесе захтев Одељењу за 
локални и економски развој за одобравање истицања и исписивања фирме ван пословног простора на 
објектима и просторима који припадају општини и достави податке од значаја за одређивање висине 
накнаде. Одељење за локални економски развој је дужно да пре издавања решења  од Одељења локалне 
пореске администрације прибави   уверење да обвезник нема неизмирених обавеза према општини Велико 
Градиште 

Одељење за локални економски развој је у обавези да два примерака решења достави  Одељењу за 
локалну пореску администрацију са следећим подацима: 
       -     период задужења 

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

- за физичко лице – предузетнике: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони 
број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адресу становања физичког лица. 
Одељење за локални економски развој један примерак решења доставља и Одељењу за инспекцијске 

послове,  ради вршења контроле 
Уколико грађевински, комунални  или порески инспектор утврди да се јавна површина користи без 

одобрења или у површини већој од одобрене, накнада се обрачунава дневно за сваки цео или започети м2  
износу од 50% више у односу на износ прописан овим тарифним бројем. 
 Накнаду у износу уз претходног става обвезник плаћа до дана престанка коришћења јавне површине, 
о чему је дужан да обавести Општинску управу општине Велико Градиште или до дана прибављања 
потребног одобрења.  
  Накнаду по овом тарифном броју задужује Одељење за локалну пореску администрацију.   
Обвезник накнаде је дужан да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за претходни 
месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручена решења у року од 15 дана од дана 
достављања решења. 

Накнада по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-714566843-84 накнада за 
коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потебе и за потребе других лица. 

ТАРИФНИ БРОЈ 3 
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу, за екстра зону „А“ и екстра зону „Б“ : 
 За заузеће јавне површине грађевинским материјалом држалац или власник материјала, инвеститор 
или извођач радова плаћа накнаду 1m2 дневно и то 15 динара. 
 За заузеће јавне  површине држањем огревног дрвета и угља, лице које врши заузеће плаћа накнаду 
1m2 дневно и то 15 динара. 
 За заузеће јавне површине приликом раскопавања јавних површина инвеститор или извођач радова 
са обавезом да раскопане површине доведе у пређашње стање  плаћа накнаду по 1м2 дневно 50 динара 
дневно.  



 За заузеће јавне површине приликом извођења грађевинских радова и постављања грађевинских 
скела, инвеститор или извођач радова плаћа накнаду по 1m2 дневно и то  15 динара. 

 
 
НАПОМЕНА: 
Накнада из овог тарифног броја плаћа правно лице, предузетник или физичко лице које је заузело јавну 

површину. 
Накнада из овог тарифног броја плаћа се у поступку добијања одобрења о заузећу јавне површине од 

стране Одељења за локални економски развој.  
Обвезник накнаде из Тарифног броја 3. подноси захтев за заузеће јавне површине Одељењу за локални 

економски развој које пре издавања решења по службеној дужности од Одељења локалне пореске 
администрације прибавља   уверење да обвезник нема неизмирених обавеза према општини Велико 
Градиште. Одељење за локални економски развој је у обавези да два примерака решења достави  Одељењу 
за локалну пореску администрацију које доноси решење о утврђивању накнаде и исто доставља обвезнику 
накнаде. 

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. 

Не плаћа се накнада из овог тарифног броја, ако заузеће јавне површине грађевинским материјалом 
врши јавно предузеће или јавна установа, или се заузеће врши због реконструкције коловоза, тротоара или 
друге јавне површине. 

Одељење за локални економски развој, дужно је да  један примерак акта о одобрењу заузећа јавне 
површине достави  Одељењу за инспекцијске послове, ради вршења контроле. 

Уколико грађевински, комунални или порески инспектор утврди да се јавна површина користи без 
одобрења или у површини већој од одобрене, накнада се обрачунава дневно за сваки цео или започети м2  
износу од 50% више у односу на износ прописан овим тарифним бројем. 

Накнаду у износу уз претходног става обвезник плаћа до дана престанка коришћења јавне површине, о 
чему је дужан да обавести Општинску управу општине Велико Градиште или до дана прибављања 
потребног одобрења.  

 
Накнада утвврђена Тарифним бројем 3. ове одлуке односи се на заузеће јавне површине  у екстра зони 

„А“ и екстра зони „Б“. 
 
 
Висина накнаде за заузеће јавних површина из  Тарифног броја 3.  умањује се 

- за 10% за заузеће јавних површина у I зони;  
- за 20% за заузеће јавних површина у II и III зони;  
- за 30% за заузеће јавних површина у IV и V зони. 

Накнада за коришћење јавне површине по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број:840-
714567843-91 накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу. 
 
 
 
Број:434-8/2020-01-1 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
 
 

 
                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                               Владимир Штрбац, с.р. 


