
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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З р е њ а н и н 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст и 33/20 ) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 

Градско веће града Зрењанина је дана 09.12.2022. године утврдило Предлог Одлуке о 

изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина, на исти нема 

примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Николина Шерфезе.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                 Симо Салапура 

 

 

 

ЈХ/ 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/20 – пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана 

09.12.2022. године разматрао Предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за 

коришћење јавних површина и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина, који је 

утврдило Градско веће.  

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 020-2/22-63-II 

Дана: 09.12.2022. године   

З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Симо Салапура   

 

 

 

 

 

ЈХ/ 



 На основу чл. 6. став 1 тачка 5. и чл. 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(''Сл. гласник РС'' бр. 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, 96/2017 -усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 – др.закон,  

86/2019 – усклађени дин. изн., 126/2020 – усклађени дин. изн., 99/2021 – усклађени дин. изн., 

111/2021 – др. закон и 124/2022 -усклађени дин. изн.), члана 239. став 3. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара (''Сл. гласник РС'', број 95/2018, 49/2019, 86/2019 -усклађени дин. изн., 

156/2020 – усклађени дин. изн. и 15/2021 – доп. усклађених дин. изн.) и члана 36.  тачка 3. и 128. 

став 1.  Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина" бр. 17/2020 - пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана __________ 2022. године донела 

је 

 

                                                                О Д Л У К У 

             О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

                                                               ПОВРШИНА 

 

                                                                   Члан 1. 

 

У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина (‘‘Сл. лист Града Зрењанина ‘‘ бр. 

8/2019 и 32/2019) мења се ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА која 

је саставни део Одлуке и гласи: 

                                            

            

                              ’’ 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 

 

 

 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 и започети м2 простора који  је заузет утврђује се накнада дневно 

сразмерно времену коришћења и то: 

 

 

 

 

 



 

 

 

дин./м2 

дневно 

1. За киоске  и друге сличне мање монтажне објекте површине 

 до 8м2: 

 

- Екстра зона 31,00 

- I  зона 19,50 

- II зона      14,00 

- III зона 8,00 

- IV зона 6,00 

-  V зона                                                               5,00 

2. За киоске  и друге сличне мање монтажне објекте, за површине 

     преко 8м2: 

 

- Екстра зона 28,00 

- I  зона 16,00 

- II зона      9,00 

- III зона 6,50 

- IV зона 4,50 

-  V зона                                                               3,50 

3. За oбављање угоститељске  делатности у башти угоститељског 

објекта отвореног типа  (летњих башта )   

 

- Екстра зона 34,50 

- I  зона 30,00 

- II зона      27,50 

- III зона 20,00 

- IV зона 11,50 

-  V зона                                                               5,50 

4. За oбављање угоститељске  делатности у башти угоститељског 

објекта затвореног типа  (зимских башта )  

 

- Екстра зона 43,00 

- I зона 37,00 

- II зона      34,50 

- III зона 24,50 

- IV зона 14,50 

-  V зона                                                               7,00 

5. За отворене и покретне тезге:   

- Екстра зона 92,00 

- I  зона 81,50 

- II зона      75,00 

- III зона 61,00 

- IV зона 41,00 

-  V зона                                                               20,50 

6. За држање уређаја за продају сладоледа, кремова и кокица, за 

фрижидере, расхладне витрине, покретне рекламне витрине и 

слично  

дин./м2 

дневно 

- Екстра зона 53,00 

- I  зона 48,00 



- II зона      44,00 

- III зона 36,00 

- IV зона 28,00 

-  V зона                                                               14,00 

7. За држање телефонских апарата (говорница), банкомата и 

других апарата - аутомата (уређаја) 

 

 

- Екстра зона 81,50 

- I  зона 75,00 

- II зона      68,00 

- III зона 59,00 

- IV зона 47,00 

-  V зона                                                               28,00 

8. За коришћење слободних површина за постављање шатора за 

камповање 

 

- у насељеном месту Зрењанин 29,00 

- у осталим насељеним местима 14,00 

9. За постављање шатора циркуса, забавних паркова, за спортске 

објекте (спортске терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку 

скејт и сл.), извођење забавних и промотивних програма  

 

- Екстра зона 69,00 

- I  зона 54,00 

- II зона      40,00 

- III зона 29,00 

- IV зона 21,00 

-  V зона                                                               14,00 

 

 

 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. 

 Накнада за киоске  и друге сличне мање монтажне објекте за површине преко 8м2 за 

првих 8м2 обрачунава се по износима прописаним под редним бројем 1. овог тарифног броја за 

одговарајућу зону, а за преосталу површину киоска и другог сличног мањег монтажног објекта 

накнада се обрачунава по износима прописаним под редним бројем 2. овог тарифног броја за 

одговарајућу зону. 

 Износ накнаде из овог тарифног броја прописан за одговарајућу зону умањује се: 

1. за повремено коришћење простора на јавним површинама на покретним објектима за 

време одржавања вашара, сајмова, изложби и других традиционалних манифестација, 

хуманитарне, верске и друге регистроване непрофитне организације, плаћају накнаду у 

износу  умањеном за 90% , од прописаног износа накнаде;  

2. за обављање угоститељске делатности у башти отвореног типа, у периоду од 1. октобра 

до 31. марта, накнада се плаћа у износу умањеном за 50% од прописаног износа накнаде; 

3. за забавне паркове на отвореном простору у периоду од 1. октобра до 31. марта, накнада 

се плаћа у износу умањеном за 80% од прописаног износа накнаде; 



4. за потребе организовања манифестација од интереса за град Зрењанин, које се 

финансирају делом из буџета града Зрењанина, као и за све хуманитарне акције, накнада 

се  умањује за 99%.  

 

 Накнаду по овом тарифном броју, утврђује Одељење Градске управе града Зрењанина у 

чијој надлежности је утврђивање контрола и наплата јавних прихода решењем, по претходно 

издатом одобрењу - решењу  надлежног органа у складу са прописима, као и по извештају-

записнику о коришћењу простора на јавној површини сачињеним од стране надлежног органа. 

 

 Надлежни орган  је у обавези да један примерак одобрења - решења за коришћење 

простора на јавној површини,  односно извештаја - записника о коришћењу простора на јавној 

површини достави Одељењу Градске управе града Зрењанина надлежном за утврђивање, 

контролу и наплату јавних прихода, као и следеће податке:  

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

матични број из АПР-а и текући рачун; 

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње из АПР-а,  текући рачун радње, ЈМБГ и адресу  

пребивалишта из личне карте  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. 

 Све претходно побројане податке морају садржати и урбанистичко технички услови као 

основ доношења решења- одобрења за заузимање јавне површине. 

 

 

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 дозволу издаје надлежни орган 

јединице локалне самоуправе 

 

  1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе као и за коришћење 

површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе којим се врши непосредни утицај на 

расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје 

надлежни орган јединице локалне самоуправе за сваки цео и започети м2 простора који се 

користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења и то:  

 

 

   

                     дин./м2 

                    дневно 

- Екстра зона, I  зона, II зона, III зона,  IV зона                        7,00 

-  V зона                          2,50 

 



 

  2. За коришћење јавне површине за оглашавање за потребе других лица  као и за 

коришћење површине и објекта за оглашавање 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 за сваки цео и започети м2 

простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења и то:  

 

   

                     дин./м2 

                    дневно 

- Екстра зона, I  зона, II зона,III зона,  IV зона                        11,50 

- V зона                            4,50 

 
  

Накнада по овом тарифном броју умањује се : 

- за 40% од прописаног износа накнаде по м2 дневно, за део површине, односно за део 

објекта за оглашавање, преко 12,5м2 . 

 

 Накнада за површине односно објекте за оглашавање преко 12,5м2  обрачунава се  тако 

што се за првих 12,5м2 обрачунава износ накнаде прописан овим тарифним бројем, а за део 

површине преко 12,5м2 , накнада се обрачунава умањена за 40% од прописаног износа овим 

тарифним бројем. 

 

 Накнаду по овом тарифном броју утврђује Одељење Градске управе града Зрењанина у 

чијој надлежности је утврђивање контрола и наплата   јавних прихода решењем,   по претходно 

издатом одобрењу — решењу  надлежног органа у складу са прописима. 

 

 Надлежни орган  је у обавези да један примерак одобрења - решења за коришћење 

простора на јавној површини, достави Одељењу Градске управе града Зрењанина надлежном за 

утврђивање, контролу и наплату јавних прихода, као и следеће податке:  

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

матични број из АПР-а и број текућег рачуна; 

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње из АПР-а,  текући рачун радње, ЈМБГ и адресу  

пребивалишта из личне карте  физичког лица;  

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

- назнаку да ли се одобрење односи за сопствене потребе или и потребе других лица. 

 Површину заузећа представља укупна површина за оглашавање (једнострани и двострани 

билборди и остали медији). 

 

 

Тарифни број 3.  

 

 

 Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу 

 



  

 

 Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу за сваки цео и започети м2 простора који се користи, 

утврђује се дневно сразмерно времену коришћења и то: 

 

 

 

 дин./м2 

дневно 

За коришћење јавних површина за потребе извођења 

грађевинских радова и за заузимање јавних површина 

грађевинским материјалом плаћа се комунална такса и 

то: 

 

1. При изградњи објекта, дневно по 1 м2 заузете 

површине: 

 

а) при изградњи објекта  по м2 заузете површине у трајању 

до 90 дана 

15,00  

б) при изградњи зграде по м2 заузете површине у трајању 

дужем од 90 дана  

9,00  

2. При извођењу радова који изискују раскопавање 

коловоза, тротоара односно зелене површине: 

 

- за период од 1. марта до 31. октобра  15,00  

- за период од 1. новембра до краја фебруара 144,00  

3. За заузимање јавних површина грађевинским 

материјалом:  

 

- Екстра зона 23,00  

- I зона 18,50  

- II зона 17,00  

- III зона 15,00  

- IV зона 11,50  



- V зона 9,00  

НАПОМЕНА: 

 1. 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 у року завршетка грађења, односно извођења радова према Закону о 

планирању и изградњи. 

 

 2. Накнада из овог тарифног броја у случајевима заузимања јавне површине ради 

постављања заштитне ограде око објеката који су оштећени или склони паду, а ограда се 

поставља ради безбедности лица и имовине увећава се за 500% . 

 3.  Накнада по овом тарифном броју, плаћа се  на основу задужења надлежног  Одељење 

Градске управе града Зрењанина у чијој надлежности је утврђивање контрола и наплата   јавних 

прихода, а по претходно издатом одобрењу — решењу  надлежног органа у складу са 

прописима.  

 

 Надлежни орган  је у обавези да један примерак одобрења - решења за коришћење 

простора на јавној површини, достави Одељењу Градске управе града Зрењанина надлежном за 

утврђивање, контролу и наплату јавних прихода, 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 из АПР-а, текући рачун радње, ЈМБГ и адресу 

пребилишта физичког лица; 

-  податке о врсти заузећа, адреси, површини и времену коришћења простора на јавним 

површинама; 

- податак о испуњености услова за увећање предвиђеног овим тарифним бројем. “ 

 

                                                           Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина'', а примењује се почев од 1. јануара 2023. године 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 

Дана: 

З Р Е Њ А Н И Н 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                      СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                             Чедомир Јањић 

 



О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних 

површина ја члан 6. тачка 5. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 

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, 96/2017 -усклађени дин. 

изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 – др.закон,  86/2019 – усклађени дин. изн., 126/2020 

– усклађени дин. изн., 99/2021 – усклађени дин. изн., 111/2021 – др. закон и 124/2022 -усклађени 

дин. изн.)  којим је прописано да јединици локалне самоуправе припадају приходи остварени на 

њеној територији од накнаде за коришћење јавних добара, као и  члан 7. став 1. истог Закона, 

којим је одређено је да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у 

складу са законом. Чланом 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Сл. 

гласник РС'', број 95/2018, 49/2019, 86/2019 -усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. 

и 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. )  уређују се највиши износ накнаде за коришћење јавне 

површине, критеријуми за прописивање висине накнаде, као и да се актом скупштине јединице 

локалне самоуправе утврђује висина накнаде. Чланом 36. тачка 3. Статута града Зрењанина 

("Службени лист града Зрењанина" бр. 17/2020 - пречишћен текст) ) одређено је да Скупштина 

града утврђује стопе изворних прихода града као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада, а чланом  128. став 1. да иста доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.  

Предложене измене односе се само на измену ТАРИФЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА која садржи три тарифна броја и то: 

- 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; 

- 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; 

- Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу. 

 Предложене су измене само у односу на усклађивање са годишњим индексом 

потрошачких цена који је објавио  Републички завод за статистику за период од 1. октобра 2021. 

године до 30. септембра 2022. године. Значајно је истаћи да износи нису кориговани током 2020. 

и 2021. године као једна у низу подстицајних мера да би се обвезницима помогло и олакшало,  за 

време трајања епидемије корона вируса.  

 За спровођење одредби ове Одлуке нису потребна средства из буџета. 

 На основу наведеног, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина у предложеном тексту. 

 

Обрадила: 

Николина Шерфезе  

                                                                                                                             НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                       ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                         Ненад Домјесков 

 


