На основу члана 32.став 1.тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07 и 47/18), члана 6. став 1. тачка 5. Закона о финаирању локалне самоуправе („Сл.гласник
РС2, бр. 62/06, 89/18-ускл.дин.износи), члана 236.-242. Закона о накнадама за коришћење јавних
добара („Службени гласник Републике Србије“, број 95/18), члана 37. став 1. тачка 3. и 13.
Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и
„Сл.гласник града Врања“, бр. 45/13), Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној
дана 20. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се накнаде за коришћење јавних површина на територији општине
Босилеград.
Члан 2.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.
Члан 3.
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног
простора изражена у квадратним метрима (м2).
Члан 4.
Накнаде за коришћење јавне површине уводе се за:
1. Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих уметничких заната и домаће
радиности,
2. 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. Коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу.
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, 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 и станице за изнајмљивање
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бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање,
односно за почетну обуку возача 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.
Jавна површина у смислу овог закона 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.);
- јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине).
Члан 5.
Утврђивање и наплату накнаде врши Општинска управа општине Босилеград, преко
локалне пореске администарције.
II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
У погледу начина утврђивања накнаде, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе Закона о накнадама за коришћење јавних добара и Закона о пореском
поступку и пореској администрацији.
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је тарифа којом је утврђена висина накнаде за коришћење јавне
површине.
Тарифа накнаде утврђује обвезнике, висину, олакшице, начин достваљања и садржај
података о коришћењу јавне површине надлежном органу, број рачуна на који се уплаћује иста.
Члан 8.
Обвезници накнаде за коришћење јавне површине дужни су да поднесу пријаву за
накнаду за коришћење јавне површине надлежном органу у роковима прописаним тарифом, која
је саставни део ове одлуке.
Члан 9.
Када се накнада плаћа по зонама у којима се налази простор на јавној површини на
територије општине Босилеград, утврђују се следеће зоне:
ЗОНА I. – обухвата следеће улице:
Улица Георги Димитров, Маршала Тита, 7.јули, Васил Левски, Христо Ботев,
29.новембар, Добродолски поток, 8.септембар, Славчо Динов, Породин, Црноок, Блат, Кеј
Драговиштица, Иво Лола Рибар, Првомајска, Душанова, Младост, Никола Тесла, 8.март,
Индустријска.
ЗОНА II.
Улица Карапиндол, Груински пут, Јасиковец, Рисовица Лештава, Радничка, 22.децембар,
Јурија Гагарина, Југословенска, Вука Караџића, 19. Нова, Насеље Добри дол, насеље
Изворштица, катастарске општине КО Рајчиловци и КО Радичевци.
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ЗОНА III. – обухвата следеће катастарске општине:
Катастарске општине: Млекоминци, Рибарци, Бранковци, Доње Тламино, Бистар, Горња
Љубата, Доња Љубата, Горња Лисина, Доња Лисина.
ЗОНА IV.
Остали делови територије општине Босилеград који нису обухваћени зоном I, II и III.
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1. Локалној пореској администарцији не поднесе, не поднесе у прописаним случајевима,
односно у прописаним роковима или поднесе нетачну или непотпуну пријаву или
не плати накнаду у прописаном року,
2.Ако правно лице благовремено не поднесе доказ о висини прихода у претходној години, или
ако не достави доказ о разврставању,
3. Ако на захтев локалне пореске администарције, не достави, или не достави на означено
место на увид и проверу исправе од значаја за опорезивање,
4. Ако не поступи по налогу локалне пореске администарције да учествује у поступку пореске
контроле, не одазове се на позив органа ради појашњења, или не пружи податке и информације,
од значаја за опорезивање,
5. Ако на било који начин омета спровођење принудне наплате, не допусти увиђај на ствари,
просторији или земљишту и ако одбије да их учини доступним у поступку принудне наплате.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 2.500,00 до 10.000,00 динара,
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до
25.000,00 динара.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
града Врања», а примењиваће се од 01.01.2019. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број 06-335/2018
У Босилеграду, дана 20.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славчо Владимиров
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ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

Тарифни број 1.
1.
Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих уметничких заната и домаће
радиности,
1.)
За објекте привременог коришћења (киоск, тезга, башта, фрижидер апарат за
сладолед, аутомат за продају штампе, покретни објекти за продају робе на мало и вршење
занатских и других услуга), накнада се плаћа у дневном износу по м2 коришћеног простора на
јавној површини

на подручју I зоне
10,00 дин/м2

на подручју II зоне
9,00 дин/м2

на подручју III зоне
8,00 дин/м2

на подручју IV зоне
5,00 дин/м2
2.)
За објекте привременог коришћења (банкомат, телефонска говорница и
сл.објекти), накнада се плаћа у дневном износу по м2 коришћеног простора на јавној површини:

на подручју I зоне
120,00 дин/м2

на подручју II зоне
100,00 дин/м2

на подручју III зоне
70,00 дин/м2

на подручју IV зоне
40,00 дин/м2
3.)
За објекте привременог коришћења за обављање угоститељске делатности ( баште
угоститељског објекта) накнада се плаћа у дневном износу по м2 коришћеног простора на јавној
површини:

на подручју I зоне
12,00 дин/м2,

на подручју II зоне
10,00 дин/м2,

на подручју III зоне
8,00 дин/м2,

на подручју IV зоне
5,00 дин/м2
4.)
За забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и
других менифестација, за одржавање спортских приредби, односно за почетну обуку возача
накнада се плаћа у дневном износу по м2 коришћеног простора на јавној површини:

на подручју I зоне
12,00 дин/м2

на подручју II зоне
10,00 дин/м2

на подручју III зоне
8,00 дин/м2

на подручју IV зоне
5,00 дин/м2
5.) За коришћење посебно обележног простора за теретно возило за снадбевање накнада
се плаћа у дневном износу по м2 коришћеног простора на јавној површини:

на подручју I зоне
100,00 дин/м2

на подручју II зоне
80,00 дин/м2

на подручју III зоне
40,00 дин/м2

на подручју IV зоне
20,00 дин/м2
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НАПОМЕНА:
Обвезник накнаде из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице
које користи простор на јавним површинама у пословне сврхе.
Обвезник је дужан да поднесе пријаву из овог тарифног броја пре почетка коришћења
јавне површине, а они који већ користе јавну површину у пословне сврхе до 15. фебруара текуће
године.
Пријава треба да садржи следеће податке: пословно име и седиште (пребивалиште)
обвезника, ПИБ (ЈМБГ), шифру и назив претежне делатности, време коришћења простора на
јавној површини, адреса на којој се налази простор који се користи на јавној површини и
техничко употребне карактеристике објекта. У прилогу пријаве доставља се документација од
значаја за утврђивање износа накнаде, нпр. уговор о давању на коришћење простора на јавној
површини или акт/дозвола/сагласност надлежног органа једнице локалне самоуправе за
коришћење јавне површине, доказ о кориснику објекта у коме се обавља делатност и сл.)
Обвезници накнаде дужни су да накнаду из овог тарифног броја плаћају месечно до
15. у месецу за претходни месец на основу решења локалне пореске администарције Општинске
управе општине Босилеград.
Накнада из овог тарифног броја приход је буџета општине Босилеград.
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, плаћа се у дневном износу по м2 коришћеног простора на јавној
површини и то:





на подручју I зоне
на подручју II зоне
на подручју III зоне
на подручју IV зоне

100,00 дин/м2
80,00 дин/м2
50,00 дин/м2
25,00 дин/м2

НАПОМЕНА:
Обвезник накнаде из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице
које користи простор на јавним површинама у пословне сврхе за оглашавање.
Обвезник је дужан да поднесе пријаву из овог тарифног броја пре почетка коришћења
јавне површине, а они који већ користе јавну површину у пословне сврхе до 15. фебруара текуће
године.
Пријава из претходног става садржи следеће елементе: пословно име и седиште
обвезника, адресу коришћења јавне површине за оглашавње, ПИБ, шифру и назив претежне
делатности, површину коришћеног простора, време коришћења простора на јавној површини и
сл. У прилогу пријаве доставља се дозвола надлежног органа једнице локлане самоуправе.
Обвезници накнаде дужни су да накнаду из овог тарифног броја плаћају месечно до
15. у месецу за претходни месец на основу решења локалне пореске администарције Општинске
управе општине Босилеград.
Накнада из овог тарифног броја приход је буџета општине Босилеград.
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Тарифни број 3.
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу, плаћа се у дневном износу по м2 заузећа јавне
површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу то:






на подручју I зоне
на подручју II зоне
на подручју III зоне
на подручју IV зоне

120,00 дин/м2
100,00 дин/м2
70,00 дин/м2
40,00 дин/м2

НАПОМЕНА:
Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице
које користи простор на јавним површинама за заузеће грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу.
Обвезник је дужан да поднесе пријаву из овог тарифног броја пре почетка заузећа јавне
површине грађевинским материјалом, односно извођења грађевинских радова.
Пријава из претходног става садржи следеће елементе: пословно име и седиште
обвезника, ПИБ, шифру и назив претежне делатности, адресу заузећа јавне површине за заузеће
грађевинским материјалом и извођење грађевинских радова, површину коришћења простора за
заузеће грађевинским материјалом, време коришћења простора на јавној површини по основу
заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу и сл. У
прилогу пријаве доставља се писмена изјава инвеститора о почетку грађења, односно извођења
радова и року завршетка грађења, односно извођења радова према Закону о планирању и
изградњи, као и сагласност надлежног органа општине Босилеград о заузећу јавне површине у
напред наведене намене.
Од плаћања ове накнаде ослобађају се јавна предузећа чији је оснивач општина
Босилеград који изводе грађевинске радове на инфраструктурним, комуналним и другим
објектима од јавног значаја и општег интереса на територији општине Босилеград.
Физичка и правна лица која врше заузеће јавне површине грађевинским материјалом
ради изградње објеката за сопствене потребе ослобођени су плаћања ове накнаде у првих 15
дана коришћења простора на јавној површини.
Обвезници накнаде дужни су да накнаду из овог тарифног броја плаћају месечно до
15. у месецу за претходни месец на основу решења локалне пореске администрације Општинске
управе општине Босилеград.
Накнада из овог тарифног броја приход је буџета општине Босилеград.
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