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Буковица, Дубоки поток, Стременица, Стрмине, Лукине баре, Петачко поље, Сретенов брег, Грабовичко поље, 
Лазине, Ђурићи до Раковца, Црни врх, Пејовићи, Ђоковићи, Мојсиловићи, Подградина, Заклопача, Подмалич, 
Кланац, Слане баре, Подмалићко поље, Приличко поље, Аџин брод, Ријека, Ланиште, Доње поље, Рабреновићи, 
Варјаче, Црвена јабука, Окута, Раван, Рајковац, Јованића брдо, Палеш, Сађавац, Бела Стена, Шљивићи, Чудићи 
(изнад Шпик-а). 
Ц зона обухвата: 

 границу подручја Просторног плана општине Ивањица - сеоско подручје са центрима села, издвајајући 
подручје обухваћено урбанистичким планом ПГР Ивањице. 

Ц+ зона обухвата: 
 границу подручја Плана генералне регулације са детаљном разрадом Беле Воде -  Дајићи, Плана генералне 

регулације Врхови - Одвраћеница и Плана детаљне регулације Голијска Река. 

Члан 7. 
 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Ивањица“ и на интернет страни општине Ивањица. 

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања „Службеном листу општине Ивањица“, а 
примењиваће се код утврђивања пореза на имовину на територији општине Ивањица. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
01 Број 06-5/2019 

                                                                                        
                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                               Александар Трипковић 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018), члана 6. тачка 5) и члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл. 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 и 96/2017 - 
усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018), чланова 3., 4. тачка 12), 236.-242. Закона о накнадама за 
коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018) и члана 39. став 1. тачка 3) и члана 128. Статута 
општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/2008 и „Службени лист општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012, 
13/2013), Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној 22.03.2019. године, донела је  

ОДЛУКУ 
 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 1. 
Овом одлуком уводе се накнаде за коришћење јавних површина на подручју општине Ивањица.  

Члан 2. 
 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.); 
 јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине). 
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Члан 3.  
Накнаде за коришћење јавних површина 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.  

Члан 4. 
 Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу члана 3. тачка 1) ое 
одлуке, 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 бицикла, за коришћење посебно 
обележеног простора за теретно возило за снабдевање, односно за почетну обуку возача и друго.  

 Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу члана 3. тачке 2) ове 
одлуке, сматра се заузеће јавне површине,  
 које се односи на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење трајног 

карактера изградњом објеката инфраструктуре.  

Члан 5. 
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.  

  
Члан 6. 

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

Члан 7. 
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног простора, 

сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним карактеристикама објекта. 
Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Одељење за локалну пореску администрацију Општинске 

управе општине Ивањица.  
Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa Министарству финансија, а прeкo Одељење 

за локалну пореску администрацију.  
У погледу начина утврђивања накнаде, поступака по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, 

повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате, казнених одредаба и осталог што није регулисано овом 
одлуком, примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

Члан 8. 
Тарифом накнада, која чини саставни део ове Одлуке, утврђује се висина накнада по тарифним бројевима, 

начин утврђивања, олакшице, ослобођења, рокови и начин плаћања накнаде. 

Члан 9. 
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских средстава.  

Члан 10. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним  таксама („Службени лист 

општине Ивањица“,  број 15/2016) и Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији 
општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 11/2017). 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
01 Број: 06-5/2019 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                       Александар Трипковић 
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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 m² 
простора који се користи, утврђује се накнада, дневно, сразмерно времену коришћења, и то:  

Р.б. Заузеће јавне површине Основица дневно (динара) 

1.1. 

објектом привременог коришћења - башта, киоск, тезга, 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, телфонска говорница и слични објекти  

m² 120,00 

1.2. 

за забавни парк - циркус, спортске терене, за одржавње 
концерата, фестивала и других манифестација, за одржавање 
спортских приредби, за објекате и станице за изнајмљивање 
бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за 
теретно возило за снабдвање, односно почетну обуку возача и 
друго. 

m² 120,00 

1.3. 
летња башта угоститељског објеката испред пословног 
простора у улици Милинка Кушића и другим улицама пешачке 
зоне; 

m² 20,00 

1.4. 
зимска башта угоститељског објеката испред пословног 
простора у улици Милинка Кушића и другим улицама пешачке 
зоне; 

m² 15,00 

1.5. забавни парк - аутићи за децу и остали дечији мобилијар m² 60,00 

 Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне делатности Општинске управе општине Ивањица на захтев 
странке доноси решење о одобрењу за коришћење јавне површине и примерак решења доставља Одељењу за 
локалну пореску администрацију. Решење садржи следеће основне податке о кориснику јавне површине: 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, адресу, ЈМБГ/порески идентификациони број/матични број, 
текући рачун, као и податке о адреси, површини и периоду коришћења простора јавне површине.  

Обавезе из тарифног броја 1. утврђују се решењем Одељења за локалну пореску администрацију и доспевају 
на наплату на дан издавања одобрења, тј. утврђивања обавезе, односно у случају заузећа јавне површине у периоду 
од два или више месеци, обавезе доспевају на наплату у месечним ратама и плаћају се до 15. у текућем месецу за 
претходни месец. Корисници јавне површине који уплате целокупан износ задужења закључно са даном доспећа 
прве месечне рате ослобађају се 20% износа укупно утврђене обавезе. 

 Накнада за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 
уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода број 840-714565843-77 са позивом на број одобрења: 042 па ПИБ 
правног лица или 042 па ЈМБГ за физичка лица по моделу 97, а у складу са Правилником о условима и начину 
вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

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 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 које дозволу издаје 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, за сваки цео и започети m² простора који се користи, утврђује се 



                                                                                                                                           7 
   

25 март 2019                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                   Број 1 
 
 

 

накнада, дневно, сразмерно времену коришћења, и то:  

Р.б. Заузеће јавне површине Основица дневно (динара) 

2.1. 

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 

m² 100,00 

 Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне делатности Општинске управе општине Ивањица на захтев 
странке доноси решење о одобрењу за коришћење јавне површине и примерак решења доставља Одељењу за 
локалну пореску администрацију. Решење садржи следеће основне податке о кориснику јавне површине: 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, адресу, ЈМБГ/порески идентификациони број/матични број, 
текући рачун, као и податке о адреси, површини и периоду коришћења простора јавне површине.  

Обавезе из тарифног броја 1. утврђују се решењем Одељења за локалну пореску администрацију и доспевају 
на наплату на дан издавања одобрења, тј. утврђивања обавезе, односно у случају заузећа јавне површине у периоду 
од два или више месеци, обавезе доспевају на наплату у месечним ратама и плаћају се до 15. у текућем месецу за 
претходни месец. Корисници јавне површине који уплате целокупан износ задужења закључно са даном доспећа 
прве месечне рате ослобађају се 20% износа укупно утврђене обавезе. 

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 уплаћује се на уплатни 
рачун јавних прихода број 840-714566843-77 са позивом на број одобрења: 042 па ПИБ правног лица или 042 па 
ЈМБГ за физичка лица по моделу 97, а у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату 
јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

Тарифни број 3 
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом  

и за извођење грађевинских радова и изградњу 

 За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 
радова и изградњу, за сваки цео и започети m² простора који се користи, утврђује се накнада, дневно, сразмерно 
времену коришћења, и то: 

Р.б. Заузеће јавне површине Основица дневно (динара) 
3.1. по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу 
m² 180,00 

 Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне делатности Општинске управе општине Ивањица на 
захтев странке доноси решење о одобрењу за коришћење јавне површине и примерак решења доставља 
Одељењу за локалну пореску администрацију. Решење садржи следеће основне податке о кориснику јавне 
површине: 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, адресу, ЈМБГ/порески 
идентификациони број/матични број, текући рачун, као и податке о адреси, површини и периоду коришћења 
простора јавне површине.  
 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. 

Накнада за заузеће јавне површине грађевинским материјалом  уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода 
број 840-714567843-91 са позивом на број одобрења: 042 па ПИБ правног лица или 042 па ЈМБГ за физичка лица по 
моделу 97, а у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 
средстава са тих рачуна. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018), члана 6. тачка 3) и чланова  11. - 18.  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 и 
96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018) и члана 39. став 1. тачка 3) и члана 128. 
Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/2008 и „Службени лист општине Ивањица“, број 
7/2012, 9/2012, 13/2013), Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној 22.03.2019. године, донела је                                         

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ ТАКСAMA 

Члан 1. 
 Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на подручју 
општине Ивањица. 

Члан 2. 
 Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано 
плаћање локалне комуналне таксе. 

Члан 3. 
 Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је коришћење 
прописано плаћање локалне комуналне таксе. 
 Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге. 

Члан 4. 
 Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и 
организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе. 

Члан 5. 
 Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1) истицање фирме на пословном простору; 
2) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; 
3) држање средстава за игру („забавне игре“).  

Члан 6. 
 Тарифом локалних комуналних такса, која чини саставни део ове одлуке, утврђује се висина локалних 
комуналних такса по тарифним бројевима, начин утврђивања, олакшице, ослобођења, рокови и начин плаћања 
локалних комуналних таксa. 

Члан 7. 
 У погледу начина утврђивања комуналне таксе, поступака по правним лековима, начина и рокова плаћања, 
камате, повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате, казнених одредаба и осталог што није регулисано овом 
одлуком, примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 
  
  

Члан 8. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним  таксама („Службени лист 
општине Ивањица“,  број 15/2016) и Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији 
општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 11/2017). 

Члан 15. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
01 Број: 06-5/2019 


