
На  основу  члала  7. став  1. 3асона  о  финалсирању  локалне  самоуправе  
( Службени  гласник  РС , бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени  дин.изн, 125/14-
усклађени  дин.изн, 95/15-усклађени  дин.изн, 83/16, 91/16-усклађени  дин.изн, 104/16-
др.закон, 96/17-усклађени  дин.изн, 89/18-усклађени  дин.изн. и  95/18-др.закон), члана  
239. став  3. Закона  о  накнадама  за  коришћење  јавних  добара  ( Службени  гласник  РС , 
број  95/18) и  члала  24. тачка  16. Статута  Града  Новог  Сада  - пречишћен  текст  
( Службени  лист  Града  Новог  Сад&, број  43/08), Скуnштина  Града  Новог  Сада  на  
XLVІІІ  седници  од  25. марта  2019. године,  доноси  

Одлуку  
о  НАКНАДАМА  ЗА  КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНИХ  ПОВРШИНА  

НА  ТЕРИТОРИЈ  ГРА,ЦА  НОВОг  САДА  

Члан l. 

Овом  одлуком  утврђују  се  висина  нахнаде  за  коришћење  јавних  површина  на  
територији  Града  Новог  Сада, олакпгиде, начuн  доставлања  и  садржај  података  о  
коришћењу  јавне  површине, које  надлежне  градске  управе  доставлају  Градској  
пореској  управи, која  утврђује  обавезу  плаћања  накнаде. 

Ч.пан  2. 

Накнаде  за  коришћење  јавне  површине, у  смислу  Закона  о  накнадама  за  
коришћењејавних  добара  (у  далем  тексту: Захон), су: 

1) накиада  за  коришћење  простора  најавној  површини  у  пословне  и  друге  сврхе , 
осим  ради  продаје  штампе, књига  и  других  публикација, производа  старих  и  
уметничких  заната  и  домаће  радиности; 

2) нахнада  за  коришћење  јавне  nовршине  за  огланіавање  за  сопствене  потребе  и  
за  потребе  других  лица, као  и  за  коришћење  површине  и  објекта  за  оглашавање  за  
соnствене  потребе  и  за  nотребе  других  лица  којим  се  врши  непосредни  утицај  на  
расположивост, квалитет  или  неку  другу  особину  јавне  површине , за  које  дозволу  
издаје  надлежнн  органјединице  локалне  самоуnраве; 

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

Јавна  nовршкма, у  смислу  Закона  јесте  површнна  утврђена  планским  
документом  јединице  локалне  самоуправе  која  је  достуnна  свим  корисницима  nод  
једнахим  условима: 

- јавна  саобраћајна  површина  ( пут, улица, пешачка  зона  и  сл.); 
- трг; 
- јавна  зелена  површина  (парк, сквер, градска  шума  и  сл.) и  
-јавна  nоврпгина  блока  (парковски  уређене  површине  и  саобраћајне  nовршине). 
Под  коришћењем  nростора  на  јавној  површнни  у  nословне  и  друге  сврхе, у  

смислу  става  1. тачка  1) овог  члала, сматра  се  заузећејавне  nовршине : 
- објектом  nрнвременог  коришћења: киоск, тезга, бајпта, апарат  за  сладолед, 

баикомат, аутомат  за  продају  штамnе, покретни  објекат  за  продају  робе  на  мало  и  
вртвење  занатских  и  других  услуга, монтажни  објекат  за  обавлање  делатности  јавних  
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комуналних  предузећа, телефонска  говорница  и  слични  објекти, башта  угостителског  
објекта; 

- за  забавни  парк, циркус, спортске  терене, за  одржавање  концерата, фестивала  
и  других  манифестација , за  одржавање  спортских  приредби , за  објекте  и  стаиице  за  
нзнајмл,ивање  бицикла  за  коришћсње  посебно  обележеног  нростора  за  теретно  возило  
за  снабдевање  и  друго. 

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

Члан  З. 

Обвезник  накнаде  за  коришћење  јавне  површине, у  смислу  Закона  је  корисник  
јавне  површине  

Члан 4. 

Обавеза  плаћања  накнаде  за  коришћењејавне  површине  настаје  даном  почетка  
корипіћењајавне  површине  за  чвје  коришћењеје  прописано  плаћање  накнаде  и  траје  
Док  траје  коригцћењејавне  ловршине  

Члан  5. 

Утврђнвање  накнаде  за  коришћење  јавне  површине  врпіи  се  према  површини  
коришћенот  простора, сразмерно  времену  коришћења  тог  простора  или  према  
техничкоуnотребним  карактеристикама  објекта. 

Накнаду  из  става  1. овог  члана, утврђује  решењем  Градска  пореска  управа, која  
врши  контролу  и  наплату  накнаде. 

Обвезник  накнаде  дужаu је  да  утврђену  обавезу  по  основу  накнаде  гглати  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  доставјЂања  решења. 

Протнв  решења  из  става  2. овог  члана  може  се  изјавити  жалба  министарству  у  
чијој  су  надлежности  послови  финансија, преко  Градске  пореске  уnраве. 

У  погледу  постуnка  утврђивања  контроле , наплате, повраћаја, камате, принудне  
наплате, застарелости  и  осталог  што  није  nporіucano Законом  и  овом  одлуком  сходно  се  
nримењују  одредбе  закона  којим  се  уређују  порески  поступак  и  пореска  
администрациј  а. 

Члан  6. 

Нахнаду  за  коришћење  јавних  површина  не  nnahajy директни  и  индиректни  
корисници  буџетских  средстава. 

Члаu 7. 

Накнада  из  члана  2. став  1. тач. 1) и  З) ове  одлуке  плаhа  се  по  зонама: 
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ј. зона: делови  Новог  Сада  ограиичени  улицама: Булевар  ослобођења, Булевар  
Јаше  Томића  до  Кисачке  улице, Кисачком  улицом  до  Улице  Јована  Цвијића, Улицом  
Јована  Цвијића, Гундулићевом  улицом, Улицом  Јаше  Игњатовића, Косовском  улицом  
до  Улице  Марка  Мил,аuова, Улицом  Марка  Миланова, Београдским  кејом, Кејом  
жртава  рације, Сунчаним  кејом  до  Моста  слободе, као  и  Булеваром  цара  Лазара, 
Булевар  крања  Петра  І, Булевар  Јаше  Томића  и  у  Петроварадину , Петроварадинска  
тврђава  и  Штросмајерова  улица. 

11. зона; делови  Новог  Сада  и  Петроварадина  који  нису  обухваћени  у  зони  І  и  
Сремска  Каменица. 

јјј. зона: Населена  места  која  нису  обухваћена  у  зони  І  и  11. 

Члан  8. 

Накнада  из  члаиа  2. став  1. тачка  2) ове  одлуке  плаћа  се  по  зонама: 
ј. зона  обухвата  подручја  месних  заједница: Житни  трг , П  Стари  град , Прва  

војвођанска  бригада , Соња  Маринковић , Лнмаи , Боніко  Буха , Лимаu 11ј , 
Острво  , Иво  Андрић , Вера  Павловић , Народни  хероји , Омладински  покрет , 
Сава  Ковачевић  и  дунав  

1ј. зона  обухвата  подручја  месних  заједница:7 јули , Гаврило  Принцип , 
Бистрица  и  детелинара . 

111. зона  обухвата  подручја  месних  заједница: Јужни  Телеп , Братство-Телеп  
, Никола  Тесла-Телеп , Југовићево , Подбара , Салајка , Петроварадин  и  Сремска  
Каменица . 

ју. зона  обухвата  подручја  месних  заједница : Адице , Раднички , Слана  бара , 
Клиса , Видовдаиско  населе , Шангај , Футог , Ветерник , Руменка  и  Каћ . 

У. зона  обухвата  подручја  месних  заједница: Бегеч , Будисава , Буковац , 
Кисач , Ковил , Лединци , Стари  Лединци , Степановићево  и  Ченеј . 

Члан  9. 

Приходи  оствареии  од  накнаде  за  коришћењејавних  површина  прнпадају  
буцету  Града  Новог  Сада. 

Члаи  10. 

Саставни  део  овеодлукеје  Тарифа  иакнада  за  коришћењејавних  површина. 

Члаu 1 1. 

Корисници  простора  на  јавној  површини  по  основу  издатих  одобрења, плаћају  
uакнаду  за  коришћење  јавне  површине  за  20 19. годину  у  складу  са  овом  одлуком. 
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Члап  12. 

Ова  оддука  стула  на  снагу  осмог  дана  оД  дана  објавњЕвања  у  Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕЛУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМнА  flOKPAJHHA ВОЈВОДНА  
ГРАД  НОВи  САД  
СКУГЛHТННА  ГРАДА  нОВОг  САДА Предсе/ ик  
Број : 434-31/2019- 1-1 
25. март  2019. године  
НОВИСАД / 3дрвко  Јелушић  



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  

1. 3а  коришћење  простора  на  јавној  поВршиНи  у  пословне  и  друге  сврхе, осим  
ради  продаје  штампе, књига  и  других  публикација, производа  старих  и  уметничких  
заната  и  домаhе  радиности ,  утврђује  се  нахнада, за  сваки  цео  и  започети  М2  простора  
који  се  користи, по  зонама  одређеним  у  члану  7. ове  одлуке, сразмерно  времену  
коришћења  простора  и  то: 

1) за  гтоставњање  киоска  накнада  се  утврђује  у  дневном  износу  и  то: 

ј  зона 18,00 динара  

11 зона 13,00 динара  

ІІі  зона 11,00 динара  

2) за  поставњање  превозних  средстава  реконструисаних  у  монтажне  објекте  
прилатођене  за  обавњање  утоститењске  делатности  (трамваји , вагони  и  аутобуси), 
накнада  се  утврђује  у  дневном  износу  и  то: 

ј  зона 30,00 динара  

јј  зона 20,00 динара  

јјј  зона 15,00 динара  

3) за  поставњање  летњих  баілти, накнада  се  утВрђује  у  дневном  износу  и  то: 

ј  зона 18,00 динара  

јј  зона 13,00 динара  

111 зона 1 1 ,0О  динара  

4) за  nоставњање  зимских  башти, нахнада  се  утврђује  у  дневном  износу  и  то: 

ј  зона 34,00 динара  

1! зона 24,00 динара  



111 зона 20,00 динара  

5) за  поставлање  покретних  тезги  за  излагање  и  продају  робе, накнада  се  
утврђује  у  днсвном  износу  и  то: 

Т  зона 115,00 динара  

јТ  зона 92,00 динара  

јјј  зона 69,00 динара  

б) за  поставњање  изложбених  пултова  за  излагање  воћа  и  поврћа  које  се  продаје  
у  објекту, накнада  се  утврђује  у  дневном  износу  од  100,00 динара, 

7) за  поставлање  пултова  за  nродају  лубеница  и  диња, накнада  се  утврђје  у  
дневном  износу  од  122,00 динара, .. 

8) за  поставњање  урсђаја  за  кокице, друге  печењарске  производе  и  сл, накнада  се  
утврђује  у  дневном  износу  и  то: 

ј  зона 122,00 динара  

11 зона 119,00 динара  

111 зона 87,00 динара  

9) за  поставњање  расхладних  уређаја, накнада  се  утврђује  по  расхладној  комори  
у  оквиру  поставњеног  расхладног  уређаја, у  дневном  износу  и  то: 

ј  зона 100,00 динара  

11 зона 75,00 динара  

111 зона 50,00 динара  

10) за  поставњање  објеката  за  извођење  забавних  програма, накнада  се  угврђује  
у  дневном  износу  од  122,00 динара, 

За  поставњање  забавних  паркова  (циркус, луна  -парк  и  сл), накнада  се  утврђује  
у  дневном  износу  и  то: 

і  зона 20,00 динара  

11 зона 13,00 динара  

јјј  зона 7,00 динара  

1 1) за  поставњање  објеката  и  уређаја  за  потребе  културних, спортских , 
хумаиитарних  и  других  маиифестација  и  промоција, накнада  се  утврђује  у  дневном  
износу  од  122,00 динара. 

2. Накнада  из  овог  тарифног  броја  угврђује  се  решењем  Градске  пореске  улраве  
која  врши  наплату  и  контролу  наплате  ове  накнаде, у  складу  са  решењем  Градске  

б  



управе  за  комуналне  послове, којим  се  одобрава  коритuћење  простора  на  јавним  
површинама  у  складу  са  одредбама  Одлуке  о  уређењу  Града  Новог  Сада, осим  ради  
продаје  штампе, књига  и  других  публикација, производа  старих  и  уметничких  залата  и  
домаће  радиности . 

Обвезник  накнаде  дужаа  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  дапа  доставзњања  решења. 

3. 3а  поставзњање  летње  баште  у  периоду  од  15. новембра  текуће  године  до  15. 
марта  наредне  године, накнада  се  умањује  за  50%. 

4 Правно  лице  које  користи  објекат, који  се  налази  у  саставу  аутобуског  
стајалишта  плаlтіа  накнаду  на  основу  решења, које  доноси  Градска  пореска  управа. 

5. 3а  кориптћењејавне  зелене  површине, висина  накнаде  утврђује  се  тако  што  се  
износ  нахнаде  из  овог  тарифног  броја  увећава  за  100%, а  највише  до  максимума  
прописаног  3аконом. 

6. 3а  коришћење  јавних  површина  у  Новом  Саду, у  улицама: 3мај  Јовиној , 
Кразња  Александра, Позоришном  тргу, Тргу  слободе, дунавској , Модене, Његошевој , 
Светозара  Милетића, Мите  Ружића, Лазе  Телечког  и  Католичхој  порти  висина  накнаде  
утврђује  се  тако  што  се  износ  накнаде  и3 овог  тарифног  броја  увећава  за  100%, а  
највипіе  до  макскмума  прописаuог  3ахоном. 

7. 3а  коришћење  јавних  повріпина  у  Новом  Саду, у  улицама: Пашићевој  од  Змај  
Јовине  до  Грчхошколске , Исе  Бајића, Hnuje Огњановића, на  Трифковићевом  тргу, 
Булевару  Михајла  Пуnина  и  Булевару  ослобођења, висина  накиаде  утврђује  се  тако  што  
се  износ  нахнаде  и3 овог  тарифног  броја  увећава  за  50%, а  највише  до  максимума  
прописаног  3аконом. 

8. За  поставзњање  летњих  баіптн  испред  локала  у  дворишту  зграда  не  прuмењују  
се  увећани  износи  накнаде  утврђени  у  тач. 6. и  7. овог  тарифног  броја. 

9. Корисник  локације  за  привремено  поставзњање  кuоска, коме  је  одобрена  
промена  делатности  плаћа  накнаду  за  период  од  пола  године  за  тај  тип  и  површину  
киоска. 

10. 3а  поставлање  киоска  удружења  особа  са  инвалидитетом  регистрованих  за  
одређене  делатности , у  којима  делатност  обавњају  особе  са  инвалидитетом , накнада  се  
умањује  за  50%. 

1 1. Накнада  се  не  плаћа  уколико  се  на  основу  акта  директног  корисника  
буџетских  средстава  утврди  да  је  маuифестација  која  се  одржава  од  значаја  за  Град  
Нови  Сад. 

12. 3а  поставлање  објеката  и  еђаја  на  јавним  поврпіинама  ради  промоције  
политичхих  странаха, накнада  се  умањује  за  Ѕ0% од  износа  утврђеног  у  тачки  1. 
подтачка  11) овог  тарифног  броја. 

13. Градска  управа  за  комуналне  послове  је  у  обавези  даједаu примерак  решења  
којим  се  одобрава  коришћење  простора  на  јавним  површинама, достави  Градској  
пореској  уnрави. Регпење  обавезно  садржи, поред  врсте, локадије  и  трајања  заузећа, и  
следеће  податке: 

- за  nравна  лица: назив  обвезниха, адресу  седишта, nорески  идентификациони  
број  (ПИБ), матични  број  и  текући  рачун; 
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- за  предузетнике : назив  радње, име  и  презиме  предузетника, адресу  седишта, 
порески  идентификациони  број  (ПИБ), матични  број  и  текући  рачун; 

- за  физичка  лица: име  и  презиме  обвезника, адресу  пребивалишта , јединствени  
матични  број  грађана  (ЈМБГ) и  текући  рачун. 

Тарифни  број  2. 

Накнада  за  коришhење  јавне  површине  за  оглашавање  за  сопственс  потребе  
и  за  потребе  других  лица, као  и  за  коришћсње  површине  и  објекта  за  оглашавање  
за  солствсне  потребе  и  за  потрсбе  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  

1. За  коришћење  јавне  површине  за  оглашавање  за  сопствене  потребе  и  за  
nотребе  других  лица, као  и  за  коришћење  површине  и  објекта  за  оглашавање  за  
сопствене  потребе  и  за  потребе  других  лица, утврђује  се  накнада, за  сваки  цео  и  
започети  м2  површине  свих  страна  које  се  користе  за  оглапіавање , по  зонама  одређеним  
у  члану  8. ове  одлуке, сразмерно  времену  коришћења, и  то: 

1) за  билборде, електронски  дисплеј  без  тона, мегабилборд  и  друта  средства  
којима  се  врши  оглајпавање  као  делатност, накнада  се  утврђује  у  дневном  износу  и  то: 

ј зg,оо  динара  
зона  

11 35,00 динара  
зона  

111 30,00 динара  
зона  

ју 27,00 динара  
зона  

v 25,00 динара  
зона  

2) за  средства  за  оглашавање, која  се  поставњају  на  стубовима  јавне  расвете  и  
друга  средства  за  оглашавање  која  се  прикјвучују  на  мрежу  јавне  расвете, накнада  се  
утврђује  у  дневном  износу  и  то: 

ј 100 динара  
зона  

11 95 динара  
зона  

111 87 динара  
зона  
ју 80 динара  
зона  

у 74 динара  
зона  
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3) за  средства  за  оглаглавање  којим  се  врши  огламавање  за  сопствене  потребе, 
накнада  се  утврђује  у  дневном  износу  и  то: 

ј 31 динара  
зона  

11 29 динара  
зона  

јјј 28 динара  
зона  

ју 25 динара  
зона  

у 22 динара  
зона  

2. Нахнада  из  овог  тарифног  броја  утврђује  се  ремењем  Градске  пореске  управе  
која  врши  најілату  и  контролу  наллате  ове  накнаде, у  складу  са  реілењем  Градске  
управе  за  грађевинско  земјњипіте  и  инвестиције , којим  се  одобрава  поставњање  
средстава  за  отлашавање  у  складу  са  Одлуком  о  уређењу  Града  Новог  Сала. 

Обвезник  накнаде  дужан  је  да  утврђену  обавезу  по  основу  накнаде  плати  до  1 5. у  
месецу  за  претходни  месец, а  за  месеце  за  које  је  обавеза  доспела  у  моменту  уручења  
решења  у  року  од  15 дана  од  дана  доставњања  решења. 

3. Правна  лица  и  предузетници  који  су  уписани  у  АПР  у  текућој  години, а  
користе  јавну  површину  за  оглашавање  за  сопствене  потребе, као  и  површине  и  објекте  
за  оглашавање  за  сопствене  потребе  којим  се  врпіи  непосредни  утицај  на  
расположивост , квалитет  или  неку  другу  особину  јавне  површине, за  које  дозволу  
издаје  Градска  управа  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције, nлаћају  накнаду  
умањену  за  50%. 

4. Правна  лица, предузетници , физичка  лица, као  и  правна  лица  и  предузетници  
који  су  уписани  у  АПР  у  текућој  години  немају  право  на  умањење  за  коришћење  јавне  
површине  за  потребе  других  лица, као  и  за  коришћење  површине  и  објекта  за  
оглашавање  за  потребе  других  лица  којим  се  врnіи  непосредни  утицај  на  
расположивост , квалитет  или  неку  друту  особинујавне  површине . 

5. Обвезници  из  овог  тарифног  броја  који  користе  објекте  за  оглашавање  на  
основу  јавног  конкурса, плаћају  накнаду  из  тачке  1. подтачка  1) овог  тарифног  броја, 
умањену  за  75%. 

6. Градска  уnрава  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  је  у  обавези  да  један  
примерак  решења  којим  се  одобрава  поставњање  средстава  за  оглаілавање  достави  
Гралској  порсској  управи. Решење  обавезно  садржи, поред  врсте, локације  и  трајања  
заузећа, и  следеће  податке: 

- за  правна  лица: назив  обвезника, адресу  седиіuта, іторески  идентификациони  
број  (ПИБ), матични  број  и  текући  рачун; 

- за  предузетнике : назив  ралње, име  и  презиме  предузетника, адресу  седишта, 
порески  идентификациони  број  (ПИБ), матични  број  и  текући  рачун; 

- за  физичха  лица: име  и  презиме  обвезника, адресу  пребивалипіта , јединствени  
матични  број  грађана  (ЈМБГ) и  текући  рачун. 
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Тарифни  број  3. 

Накнада  за  коришћење  јавне  поврмине  по  основу  заузећа  грађевинским  
материјалом  н  за  извођење  грађевинских  радова  и  изградњу  

. За  коришћење  јавне  површине  по  основу  заузе1 а  грађевинским  материјалом  и  
за  извођење  грађевинских  радова  и  изградњу , оДносНо  за  привремено  заузимање  јавне  
површине  за  лоставњање  градилишне  ограде  и  градилишне  скеле  у  функцији  извођења  
грађевинских  радова, утврђује  се  накнада  у  дневном  износу, за  сваки  цео  и  започети  м2  
заузетејавне  површине, по  зонама  одређеним  у  члану  7. ове  одлуке  и  то: 

Ізона 1О,00 динара  

ІІ  зона 8,00 динара  

111 зона 7,00 динара  

2. Накиада  из  овог  тарифног  броја  утврђује  се  решењем  Градске  пореске  управе  
која  врши  наплату  и  контролу  наnлате  ове  накнаде, у  складу  са  решењем  Градске  
управе  за  комуналне  послове, којим  се  одобрава  привремено  заузимање  јавне  
површине  по  основу  заузећа  грађевинским  материјалом  и  за  извођење  грађевинских  
радова  и  изтрадњу, односно  за  поставњање  градилиілне  ограде  и  градилишне  скеле  у  
функцији  извођења  грађевинских  радова, а  обрачунава  се  сразмерно  времену  на  које  је  
издато  одобрење. 

Обвезник  накнаде  дужанје  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  дапа  доставлања  решења. 

З. Накнаду  по  овом  тарифном  броју  плаћа  инвеститор, односно  корисник  јавне  
површине  за  период  привременог  заузимања  јавне  површине  по  основу  заузећа  
грађевинским  материјалом  и  за  извођење  грађевинских  радова  и  изградњу, односно  за  
поставлање  градилишне  ограде  и  градилишне  скеле  у  функцији  извођења  грађевинских  
радова. 

4. Накнада  из  овог  тарифнот  броја, по  основу  заузећа  јавне  површине  
грађевинским  материјалом  и  за  извођење  грађевинских  радова  и  изградњу, односно  за  
поставњање  rрадилишне  ограде  и  градилишне  скеле  у  фуuкцији  извођења  грађевинских  
радова  увећава  се  за  100% ако  инвеститор  продужи  дозвоњени  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, одuосно  извођења  радова  према  Закону  о  
планирању  и  изградњи. 

5. Накнада  за  коришћење  јавних  површина  по  основу  заузећа  грађевинским  
матерuјалом  и  за  извођење  грађевинских  радова  н  изградњу, односно  за  привремено  
заузпмање  јавuе  површине  за  поставњање  rраднлишне  ограде  и  градилишне  скеле  у  
функцији  извођења  грађевинскuх  радова  не  плаћа  се  ако  се  раскопавање , односuо  
заузимање  јавне  површине  врши  због  изградње, реконструкције  коловоза, тротоара  или  
друге  ј  авне  саобраhајне  површине, као  и  прилнком  извођења  радова  јавних  комуuалних  
предузећа  у  сврху  довођења  објеката  у  функцију. Под  довођењем  објекта  у  функцију  
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подразумевају  сс  радови  на  текућем  (редовном) одржавању  објекта, за  које  се  не  издаје  
одобрење  по  Закону  о  планирању  и  изградњи . 

6. Градска  управаза  комуналне  пословејс  у  обавези  даједан  примерах  реглења, 
којим  се  одобрава  привремено  заузимање  јавне  површине  гго  основу  заузећа  
грађевинског  матсријала  и  за  извођење  грађевинских  радова  и  изградњу, односно  за  
поставлање  градилишне  ограде  и  градилишне  скеле  у  фуикцији  извођења  грађевинских  
радова, достави  Градској  пореској  управи. Решење  обавезно  садржи, поред, локације  
и  трајања  заузећа, и  следеће  податке: 

- за  правна  лица: назив  обвезника, адресу  седишта, порески  идентификациони  
број  (ПИБ), матични  број  и  текући  рачун; 

- за  предузетнике : назив  радње, име  и  презиме  предузетпика, адресу  седишта, 
порески  идентификациони  број  (ПИБ), матични  број  и  текући  рачун; 

- за  физичка  лица: име  и  презиме  обвезника, адресу  пребивалишта, јединствени  
матични  број  грађаиа  (ЈМБГ) и  текући  рачуu. 
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