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41.
На основу члана 7. став 1. а у вези члана 6 . став 1. тачка 5. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађен дин. изн. 
95/2015 - усклађен дин. изн., 83/2016 - усклађен дин. изн., 91/2016 - усклађен дин. изн., 104/2016 - 
усклађен дин. изн., 96/2017 - усклађен дин. изн. и 89/2018), члана 239. став 3. Закона о накнадама за 
коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018) и члана 47. став 1. тачка 3. 
Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 5/2019), Скупштина 
општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 30. маја 2019. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О  Н А К Н А Д А М А  З А  К О Р И Ш Ћ Е Њ Е  Ј А В Н И Х  П О В Р Ш И Н А  Н А  

Т Е Р И Т О Р И Ј И  О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  Т О П О Л А

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина на територији 
општине Бачка Топола, 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 објеката 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 општине;

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

Јавна површина у смислу ове одлуке, јесте површина утврђена планским документом 
општине, која је доступна свим корисницима под једнаким условима и то:

- јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.);
- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.),
- јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине).
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу члана 2. 

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 забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи, за спортске објекте (спортске 
терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку, и сл.).

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.

Члан 3.

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.

Члан 4.

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног 
простора изражена у метрима квадратним (т 2).
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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 висина 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 објекта.

Члан 6 .

Зоне као критеријум за прописивање накнада, утврђују се у складу са Одлуком о 
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, („Службени лист општине Бачка 
Топола“, број 3/2015).

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 утврђује Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода 
решењем.

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 
предходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 
дана од дана достављања решења.

Обвезник накнаде дужан је да приликом подношења захтева за коришћење јавне површине, 
Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, 
комунално-стамбене послове и привреду (у даљем тексту: надлежно одељење), приложи доказ 
Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода о измиреним дуговањима по основу накнаде за 
коришћење јавне површине за претходни период.

Обвезник накнаде дужан је да сваку насталу промену садржану у захтеву за коришћење 
јавне површине, пријави надлежном одељењу у року од 8 дана од настале промене.

Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба министарству у чијој су 
надлежности послови финансија, преко Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода.

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.

Члан 8.

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

Члан 9.

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

Члан 10.

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине 
Бачка Топола.

Члан 11.

Надзор над применом одредаба ове одлуке, врши Одељење за утврђивање и наплату јавних 
прихода, а инспекцијски надзор Одељење за инспекцијске послове.
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Члан 12.

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

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“.

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, утврђује се у дневном износу сразмерно времену коришћења, за сваки цео и започети м2 
простора који се користи, и то:

1) За постављање летњих башти, киоска, и других монтажних објеката:
I зона.................................................18,00 динара,
II зона................................................12,00 динара,
III зона............................................. 10,00 динара;

2) За постављање покретних уређаја и објеката (пултова за излагање и продају, расхладних 
уређаја и других апарата за продају сладоледа и освежавајућих пића, апарата за кокице и друге 
печењарске производе, трамболина и др. справа за забавне игре):

I зона............................................... 32,00 динара,
II зона.............................................. 27,00 динара,
III зона.............................................16,00 динара;

3) За постављање шатора за циркусе и забавне паркове:
I зона..................................................13,00 динара,
II зона...................................................6,00 динара,
III зона............................................... 5,00 динара;

4) За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе на било који други начин:

I зона..................................................6,00 динара,
II зона.................................................4,00 динара,
III зона............................................... 3,00 динара;

5) За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката 
привременог коришћења:

I зона..................................................16,00 динара,
II зона.................................................16,00 динара,
III зона............................................... 10,00 динара.

Обвезник накнаде из става 1. тач. 1)-5) овог тарифног броја, је правно лице, предузетник или 
физичко лице које врши заузимање простора на јавним површинама или испред своје пословне 
просторије у пословне и друге сврхе.

Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 
сврхе врши се у складу са важећом Одлуком.

Плаћања накнаде из става 1. тачке 5) овог тарифног броја, могу се ослободити деца до 15 
година старости, ратни и мирнодопски војни инвалиди и инвалиди рада, војници и питомци војних 
школа, чланови Савеза слепих и Савеза глувих Србија, деца и омладина која групно бораве у 
летовалиштима организованим за њих као и школске и културне установе, решењем председника 
општине.

Накнада из става 1. овог тарифног броја, плаћа се до 15. у месецу за предходни месец, на 
основу задужења Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода решењем, а по претходно 
издатом одобрењу надлежног одељења у складу са прописима.



Број 7. 30.05.2019. СТРАНА 481. О^БЛ^ 2019.05.30. 7. 8 /а т

Надлежно одељење је у обавези да један примерак акта из става 5. овог тарифног броја, 
достави Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, са подацима који су од значаја за 
доношење решења о задужењу накнадом, односно о површини заузећа, врсти заузећа, временском 
интервалу и зони, испуњености услова за остваривање права на ослобођење од плаћања накнаде, 
као и податке о подносиоцу захтева.

Подаци о подносиоцу захтева за правно лице су назив и адреса седишта правног лица, 
порески идентификациони број, матични број и текући рачун; а за физичко лице -  предузетника су 
име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони број, матични број радње, 
текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица.

Тарифни број 2

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 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 општине, утврђује се у дневном 
износу за сваки цео и започети м2 простора који се користи, и то:

1) За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.):

I зона.......................................................16,00 динара,
II зона......................................................10,00 динара,
III зона.......................................................8,00 динара.

Обвезник накнаде из става 1. тачке 1. овог тарифног броја, је правно лице односно 
предузетник коме се одобрава коришћење-постављање рекламних паноа, билборда укључујући 
истицање и/или исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 
припадају општини.

Постављање билборда уређује се посебним уговором са Јавним предузећем за грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање 
и уређење Бачка Топола.

Накнада из става 1. овог тарифног броја, плаћа се до 15. у месецу за предходни месец, на 
основу задужења Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода решењем, а по претходно 
издатом одобрењу надлежног одељења у складу са прописима.

Надлежно одељење је у обавези да један примерак акта из става 4. овог тарифног броја, 
достави Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, са подацима који су од значаја за 
доношење решења о задужењу накнадом, односно о површини заузећа, врсти заузећа, временском 
интервалу и зони, као и податке о подносиоцу захтева.

Подаци о подносиоцу захтева за правно лице су назив и адреса седишта правног лица, 
порески идентификациони број, матични број и текући рачун; а за физичко лице -  предузетника су 
име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони број, матични број радње, 
текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица.

Тарифни број 3.

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу, утврђује се у дневном износу за сваки цео и започети м2 
простора који се користи, и то:

1) при изградњи објекта дневно................................................. 11,00 динара,
2) при извођењу радова на објектима који изискује раскопавање зелених површина, 

коловоза и тротоара дневно по т 2  заузете површине............................................ 16,00 динара,
3) при заузимању јавних површина која захтева забрану кретања возила и пешака и 

паркирања возила, и то:
(1) ако се заузима јавна површина на главним улицама.........82,00 динара,
(2) ако се заузима јавна површина на споредним улицама....49,00 динара.
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Н акнада из става 1. овог тариф ног броја, по осн ову  заузећа јавне површ ине грађевинским  
материјалом и за  извођењ е грађевинских радова увећава се за  100%  ако инвеститор п р одуж и  
дозв ољ ен и  рок за  заузим ањ е јавне површ ине. П о д  п р одуж ењ ем  рока п одразум ева се  прекорачењ е  
рока заврш етка изградњ е евидентираног у  писм еној изјави инвеститора о почетку грађењ а о дн осн о  
извођењ а радова и року заврш етка грађењ а, од н о сн о  извођењ а радова прем а закону о планирањ у и 
изградњ и.

Н акнаду из тачке 1) овог тариф ног броја, плаћа инвеститор објекта од  дан а  почетка градњ е  
д о  п однош ењ а писм еног захтева за технички пријем  објекта, о дн осн о  д о  доврш етка градњ е.

Н акнаду из тачке 2) овог тариф ног броја, плаћа извођач радова у з захтев за  одобр ењ е за  
раскопавањ е, а накнаду из тачке 3 ), организација на чији захтев је  о д о б р ен о  заузећ е јавне  
површ ине.

Н акнаду из тачке 2) и 3) овог тариф ног броја, у  и зн осу  о д  50%  од  п редвиђене тариф е плаћа  
извођач радова, ако се  раскопавањ е од н о сн о  заузим ањ е јавне саобраћајне површ ине врш и због  
изградњ е ком уналне примарне инф раструктуре.

Н акнада за  кориш ћењ е јав н и х  површ ина по осн ову  заузећ а  грађевинским  материјалом и за  
извођењ е грађевинских радова не плаћа се ако се  раскопавањ е, о дн осн о  заузим ањ е јавне површ ине  
врш и због изградњ е, реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површ ине, као 
и приликом извођењ а радова јавн и х  ком уналних п р едузећ а у  свр ху  довођењ а објеката у  ф ункцију. 
П од довођењ ем  објекта у  ф ункцију п одразум евају се  радови  на текућем  (редовн ом ) одрж авањ у  
објекта, за које се  не издаје одобр ењ е по Закону о планирањ у и изградњ и.

Н акнада из става 1. овог тариф ног броја, плаћа се д о  15. у  м есец у  за  п р едходн и  м есец , на  
осн ову  задуж ењ а О дељ ењ а за  утврђивањ е и наплату јав н и х  п р и хода реш ењ ем , а по претходн о  
издатом  о добр ењ у  надлеж ног одељ ењ а у  складу са  прописима.

Н адлеж н о одељ ењ е је  у  обавези  д а  један  примерак акта из става 7. овог тариф ног броја, 
достави  О дељ ењ у за  утврђивањ е и наплату јавн и х п ри хода, са  п одацим а који с у  о д  значаја за  
дон ош ењ е реш ењ а о задуж ењ у накнадом , о дн осн о  о површ ини заузећа, врсти заузећа, врем енском  
интервалу и зони , испуњ ености  усл ова за  остваривањ е права на осл обођ ењ е од  плаћањ а накнаде, 
као и податке о п од н оси оц у  захтева.

П одац и  о п о д н о си о ц у  захтева за  правно лице с у  назив и адреса седиш та правног лица, 
порески идентиф икациони  број, м атични број и текући рачун; а за  ф изичко лице -  предузетн и к а су  
им е и п резим е, назив радњ е са  адресом , порески  идентиф икациони број, м атични број радњ е, 
текући рачун радњ е, ЈМ БГ и адреса становањ а физичког лица.

С К У П Ш Т И Н А  О П Ш ТИ Н Е  
БАЧКА Т О П О Л А  
Број: 4 3 4 -3 2 /2 0 1 9 -У  
Дана: 3 0 .0 5 .2 0 1 9 . године  
Бачка Топола

П редседн ик  
С купш тине опш тине  

С аш а Срдић, с.р.


