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На основу члана 191.став 3., члана 204.став 2. и чл. 212.став 2. Закона о накнадама за коришћење 
јавних добара („Службени гласник РС“, број:95/18 и 49/2019) и члана __________статута општине Мали 
Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“, бр.____), скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној 
дана_________________, доноси 

 
ОДЛУКУ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

МАЛИ ЗВОРНИК 
 

Основне одредбе 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђују се накнаде за коришћење јавних путева на територији општине Мали 

Зворник (у даљем тексту: накнада) ,обвезник накнаде,основица, висина накнаде,начин утврђивања и плаћања, 
ослобођења, уплата прихода и начин извештавања, опомена за плаћање накнаде, одлагање плаћања и 
плаћање на рате, евиденција и друга питања. 

 
Члан 2. 

Накнаде за коришћење јавних путева су: 
1.накнада за ванредни превоз, и то за: 
(1) прекорачење дозвољене димензије; 
(2) прекорањење дозвољене укупне масе; 
(3) прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења; 
 
2.накнада за постављање рекламних табли,рекламних паноа, уређаја за обавештавање или 

оглашавање поред општинског пута или улице,односно на другом земљишту које користи управљач 
општинског пута и улице 

3. Накнада за коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог земљишта које 
користи управљач општинског пута и улице 

4. Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе 
мреже и сл.на општинском путу и улици 

Општински пут и улица је пут у смислу закона којим се уређују јавни путеви. 
Накнаде из става 1.тачка 1.овог члана се наплаћују у складу са законом којим се уређују накнаде за 

коришћење јавних добара, а накнаде из става 1.тачка 2.,3.и 4.овог члана се утврђују у складу са овом одлуком.  
 

Накнада за постављање рекламних табли,рекламних паноа, уређаја за обавештавање или 
оглашавање поред општинског пута или улице,односно на другом земљишту које користи управљач 

општинског пута и улице 
 

Обвезник накнаде 
Члан 3. 

 
Обвезник накнаде за постављање средстава за оглашавање поред, односно на улицама и 

општинским путевима,односно на другом земљишту које користи управљач улице или општинског пута (у 
даљем тексту: накнада за постављање рекламних табли поред општинског пута) је лице које је поставило 
средство за оглашавање на основу плана постављања средстава за оглашавање на улицама и општинским 
путевима, након спроведеног поступка јавног конкурса ,односно кроз реализацију пројекта јавно-приватног 
партнерства са елементом концесије. 
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Основица 
Члан 4. 

 
Основица накнаде за постављање рекламних талби поред општинског пута или улице је укупна 

површина свих страна за оглашавање постављене табле изражена у метрима квадратним (м2). 
 

Висина накнаде 
Члан 5. 

 
Почетна висина накнаде за постављање средстава за оглашавање поред односно на улицама и 

општинским путевима ,осносно на другом земљишту које користи управљач улице или општинског пута у 
складу са прописима износи: 

 
 

За постављање средстава за оглашавање поред општинских 
путева и улица,односно на другом земљишту које користи  
управљач 
 

Почетна висина 
дневне накнаде у 

динарима 

Дневно/м2 17,00 

 
 

Начин утврђивања и плаћања 
Члан 6. 

 
План постављања средстава за оглашавање на улицама и општинским путевима на основу кога се 

спроводи поступак јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања,доноси 
управљач пута. 

Утврђивање накнаде за постављање рекламних табли поред општинског пута врши се у поступку 
јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања,на начин одређен сходном 
применом прописа о издавању у закуп непокретности, односно грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Мали Зворник. 

Поступак из става 2.овог члана спроводи управљач општинског пута или улице. 
Изабрани најповољнији понуђач дужан је да плати највишу понуђену накнаду за коришћење јавне 

површине на основу уговора са управљачем општинског пута или улице. 
Накнаду за постављање рекламних табли на општинском путу, утврђује јединица локалне 

самоуправе приликом закључивања уговора са обвезником накнаде по окончаном јавном конкурсу, односно 
уговора о јавно - приватном партнерству. 

Накнада за коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог земљишта које 
кроисти управљач општинског пута и улице 

 
Обвезник накнаде 

Члан 7. 
 

Обвезник накнаде за коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог 
земљишта које користи управљач општинског пута и улице (у даљем тексту: накнада за коришћење делова 
путног земљишта) и које је у општој употреби је корисник тог земљишта. 
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Основица 
Члан 8. 

 
Основица накнаде за коришћење делова путног земљишта је метар квадратни (м2) путног земљишта 

у зависности од значаја пута,а које обвезник накнаде користи за приступ и изградњу објеката,осим 
домаћинстава. 

 
Висина накнаде 

Члан 9. 
 

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта и другог земљишта које користи управљач 
општинског пута и улице износи: 

 

Површина  
коришћеног 
земљишта 

Накнада (динара/м2коришћеног путног земљишта) 

Општински пут Улица којом се креће 
јавни превоз 

Улица којом се не 
креће јавни превоз 

До 50 м2 1.000,00 1.000,00 400,00 

51-250 м2 600,00 600,00 240,00 

251-500 м2 300,00 300,00 120,00 

Преко 500 м2 150,00 150,00 60,00 

 
Начин утврђивања и плаћања 

Члан 10. 
 

Накнада за коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице утврђује се решењем 
управљача општинског пута и улице. 

Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних рата ,до 15.у месецу за претходни месец. 
 

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 
комуникационе мреже и сл.на општинском путу и улици 

 

Обвезник накнаде 
Члан 11. 

 
Обвезник накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл.на општинском путу и улици и у заштитном појасу општинског пута и улице (у 
даљем тексту:накнада за постављање инсталација) је лице које користи општински пут и улицу за постављање 
инсталација. 

Општина Мали Зворник и јавна предузећа чији је оснивач општина Мали Зворник не плаћају накнаду 
из става 1.овог члана приликом постављања инсталација комуналне  инфраструктуре у својини општине Мали 
Звонрик на општинском путу и улици и у заштитном појасу општинског пута и улице. 

 
Основица 
Члан 12. 

 
Основица накнаде за постављање инсталација је дужина постављених инсталација изражена у 
метрима (м). 
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Висина накнаде 

Члан 13. 
 

Висина накнаде за постављање водовода, канализације,електричних водова,електронске 
комуникационе мреже и сл.на општинском путу и улици износи: 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ Износ накнаде у динарима по метру 
постављених инсталација пречника  
до 0,01 метар* 

оптички каблови 50,00 дин./м 

електро и гасне 30,00 дин./м 

водовод и канализација или друге инсталације 5,00 дин./м 

 
*За постављање инсталација поред,испод или изнад (укрштај) општинског пута и улице плаћа 
се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или 
ширине) до 0,01 метар ,за инсталације већег пречника накнада се линерано увећава 
сразмерно поврећању пречника (или ширине). 
 

Начин утврђивања и плаћања 
Члан 14. 

 
Накнада за постављање инсталација на општинском путу и улици и у заштитном појасу општинског 

пута и улице утврђује се решењем управљача општинског пута и улице. 
Орган Општинске управе општине Мали Зворник надлежан за издавање одговарајућег одобрења за 

постављање инсталација на општинском путу или улици и у заштитном појасу општинског пута и улице дужан 
је да достави један примерак одобрења управљачу општинског пута и улице са следећим подацима о: 

-обвезнику накнаде (за правна лица: порески идентификациони број и матични број правног лица, 
адресу седишта правног лица, за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, адресу 
становања и седиште радње);  

-дужини и пречнику постављене инсталације. 
Накнада из става 1.воог члана плаћа се у роковима утврђеним решењем. 
 

Припадност прихода 
Члан 15. 

Приходи остварени од накнада остварених на општинском путу и улици припадају и уплаћују се на 
рачун управљача тих путева и улица. 

  
Опомена за плаћање накнаде 

Члан 16. 
 

Обвезнику накнаде,који у целости или делимично,није платио накнаду у року прописаном овом 
одлуком, управљач општинског пута и улице шаље опомену. 

Опомена из става 1.овог члана садржи врсту накнаде, износ накнаде који је доспео за наплату,друге 
трошкове, налог да доспели износ са обрачунатом каматом плати одмах, а најкасније у року од пет дана од 
дана пријема опомене, са обрачунатом каматом од дана издавања опомене до дана уплате доспеле накнаде. 

Опомена из става 1.овог члана садржи и поуку обвезнику накнаде да у року од пет дана може са 
управљачем општинског пута и улице да расправи спорна питања у вези доспелог износа накнаде за наплату. 
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Одлагање плаћања и плаћање на рате 

Члан 17. 
 

Управљач општинског пута и улице може, на образложени захтев обвезника накнаде, у целости или 
делимично,одложити плаћање дуговане накнаде,односно одобрити плаћање доспеле, а неизмирене обавезе 
на рате, под условом да плаћање дуговане накнаде за обвезника представља непримерено велико 
оптерећење, односно обвезнику наноси битну економску штету. 

О одлагању плаћања дуговане накнаде,по испуњењу услова из става 1.овог члана одлучује надлежно 
лице управљача општинског пута и улице које је надлежно за утврђивање и наплату конкретне накнаде. 

Актом из става 2.овог члана може се одобрити одлагање плаћања дуговане накнаде на рате,најдуже 
до 24 месеца. 

Одлагање плаћања дуговане накнаде врши се потписивањем споразума са обвезником накнаде 
,односно доношењем решења од стране управљача општинског пута и улице. 
Ако се обвезник накнаде не придржава рокова из споразума,односно решења о одлагању плаћања дуговане 
накнаде, или уколико у периоду за који је одложено плаћање дуговане накнаде на измири текућу обавезу, 
управљач општинског пута и улице ће по службеној дужности поништити споразум,односно укинуту решење и 
доспели, а неплаћени дуг наплатити у поступку принудне наплате. 

 
Примена других прописа 

Члан 18. 
 

У погледу поступка утврђивања,контроле, наплате,повраћаја, камате,принудне наплате,застарелости 
и осталог што није прописано овом одлуком и  законом,примењују се одредбе закона којим се уређује општи 
управни поступак, а на поступак принудне наплате примењују се одредбе закона којим се уређује поступак 
извршења и обезбеђења. 

Евиденција 
Члан 19. 

 
Лице надлежно за утврђивање наканде у складу са овом одлуком ,води евиденцију обвезника 

накнаде,задужења по основу обавезе плаћања накнаде, уплате накнаде по обвезницима накнаде, као и о 
другим подацима кој се односе на плаћање наканде у складу са Законом о општем управном постпуку. 

 
Завршне одредбе 

Члан 20. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Мали 

Зворник“. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
БРОЈ:______________ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

Радован Тадић,с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
I Правни основ за доношење 

 
Правни основ за доношење Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева су чланови 

191.став 3, чл.204.став 2., чл. 212.став 2.Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени 
гласник РС“, број: 95/18 и 49/2019). 

Овим одредбама закона прописано је овлашћење јединице локалне самоуправе да одређује 
висину и начин одређивања накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за 
обавештавање или оглашавање поред општинског пута или улице,односно на другом земљишту које 
користи управљач пута, висину накнаде за коришћење делова путног земљишта општинског пута или 
улице и другог земљишта које користи управљач јавног пута, као и висину накнаде за постављање 
водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и слично на 
општинском путу или улици, или у заштитном појасу пута. 

 
II Разлози за доношење одлуке 
 
Разлог за доношење наведене одлуке је доношење Закона о накнадама за коришћење јавних 

добара („Службени гласник РС“, број: 95/18) који је ступио на снагу 16.децембра 2018.године, са 
почетком примене од 01.01.2019.године,са којим датумом и  престају да важе законска овлашћења 
јединице локалне самоуправе за увођење локалних комуналних такса за коришћење рекламних 
паноа и слично, коришћење простора на јавним површинама и сл.,коришћење слободних површина 
за кампове и сл. 

Новчани износи који су до сада плаћани по појединим наведеним основама ,доношењем 
Закона о накнадама за коришћење јавних добара преименовани су у накнаде за коришћење јавних 
добара и предмет су ове одлуке која се доноси на основу овлашћења из Закона о накнадама за 
коришћење јавних добара. 

 
 III Средства за спровођење одлуке 

 
 За спровођење одлуке није потребно ангажовање средстава из буџета општине Мали Зворник. 

 
 

 
 ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
 
  


