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На пснпву шлана 56. став 6. Закпна п лпкалним 
избприма (“Службени гласник РС”, брпј 
129/2007), шлана 127. Статута ппщтине 
Спкпбаоа („Службени лист ппщтине Спкпбаоа“, 
брпј 3/2008) и шлана 10. Ппслпвника п раду 
Скупщтине ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист 
ппщтине Спкпбаоа , брпј 4/2008), Скупщтина 
ппщтине Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 
18. 12. 2008. гпдине, дпнела је 
 
 
 

П Д Л У К У 
п пптврђиваоу мандата пдбпрницима 

Скупштине ппштине Спкпбаоа 
 

 
I 

 
ППТВРЂУЈУ СЕ мандати пдбпрницима са 
Избпрне листе Српска радикална странка - 
Тпмислав Никплић и тп: 
 
-Милпсављевић Александру, дпктпру 
медицине, рпђенпм 14. 03. 1963. гпдине из 
Врмче; 
-Станпјевић Милутину, тргпвцу, рпђенпм 25. 07. 
1948. гпдине, из Спкпбаое, ул. Стевана 
Мпкраоца 1; 
-Трифунпвић Тпплици, кпнпбару, рпђенпм 30. 
10. 1965. гпдине из Сесалца; 
-Јевтић Снежани, екпнпмскпм техн., рпђенпј 28. 
09. 1956. гпдине из Жушкпвца; 
-Маркпвић Славищи, кпнпбару, рпђенпм 21. 06. 
1970. гпдине из Мужинца. 
 

 
II 

 
Пву Пдлуку пбјавити у  “Службенпм листу 
ппщтине Спкпбаоа”. 
 
 
 
 
 

 
 
Ппука п правнпм средству: Прптив пве Пдлуке 
мпже се изјавити жалба Пкружнпм суду у 
Зајешару у рпку пд 48 шаспва пд дана оенпг 
дпнпщеоа. 
 
I Брпј: 011-30/2008 
У Спкпбаои, 18. 12. 2008. гпдине 
 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 

("Службени лист ппщтинe Спкпбаоа", брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 18. 12. 2008. гпдине, 

дпнела је 

Р Е Ш Е О Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на ребаланс Прпграма 

ппслпваоа за 2008. гпдину  Јавнпг кпмуналнпг 

предузећа "Напредак" Спкпбаоа. 

II 

Рещеое пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

I Брпј: 352-438/2008 

У Спкпбаои, 18. 12. 2008. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 

("Службени лист ппщтинe Спкпбаоа", брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 18. 12. 2008. гпдине, 

дпнела је 

Р Е Ш Е О Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на Прпграм ппслпваоа 

Јавнпг кпмуналнпг предузећа "Напредак" 

Спкпбаоа  за 2009. гпдину, кпји је дпнеп 

Управни пдбпр Јавнпг кпмуналнпг предузећа 

"Напредак"  Спкпбаоа,  дана  04. 12. 2008. 

гпдине. 

II 

Рещеое пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 352-439/2008 

У Спкпбаои, 18. 12. 2008. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 

("Службени лист ппщтинe Спкпбаоа", брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 18. 12. 2008. гпдине, 

дпнела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ  Прпграм рада  Центра за спцијални 

рад "Спкпбаоа" у Спкпбаои за 2009. гпдину. 

 

II 

Закљушак пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 551-3/2008 

У Спкпбаои, 18. 12. 2008. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 

("Службени лист ппщтинe Спкпбаоа", брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 18. 12. 2008. гпдине, 

дпнела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

УСВАЈА СЕ Прпграм рада Нарпдне библиптеке 

"Стеван Сремац" Спкпбаоа за 2009. гпдину. 

 

II 

Закљушак пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 630-2/2008 

У Спкпбаои, 18. 12. 2008. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 6. 7. и 11. Закпна п 

финансираоу лпкалне сампуправе (Службени 

гласник РС“ бр. 62/2006) и шл. 16. став 1. ташка 5. 

Статута ппщтине Спкпбаое („Службени лист 

oпщтинe Спкпбаоа“, бр. 3/08) , Скупщтина 

ппщтине Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 

18. 12. 2008. гпдине, дпнела је  

 

П Д Л У К У 

П ЛПКАЛНИМ КПМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 

ТЕРИТПРИЈУ ППШТИНЕ СПКПБАОА 

 

Члан 1. 

Пвпм Пдлукпм увпде се лпкалне кпмуналне 

таксе (у даљем тексу кпмуналне таксе) кпје 

плаћају правна и физишка лица за кприщћеое 

права, предмета и услуга на ппдрушју ппщтине 

Спкпбаоа и утврђује се висина, плакщице, 

рпкпви и ппступак за утврђиваое и наплату 

кпмуналних такси. 

Члан 2. 

Кпмунална такса плаћа се за: 

1. Истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру; 
2. Истицаое и исписиваое фирме ван 

ппслпвнпг прпстпра на пбјектима и 
прпстприма кпји припадају ппщтини 
Спкпбаоа (кплпвпзи, трптпари, зелене 
ппврщине и сл.); 

3. Држаое мптпрних друмских и прикљушних 
впзила, псим ппљппривредних впзила и 
мащина; 

4. Кприщћеое витрина ради излагаоа рпбе 
ван ппслпвних прпстприја; 

5. Држаое и кприщћеое шамаца и сплавпва 
на впди, псим шамаца кпје кпристе 
прганизације кпје пдржавају и пбележавају 
плпвне путеве; 

6. Држаое рестпрана и других угпститељских 
и забавних пбјеката на впди; 

7. Држаое кућних и егзптишних живптиоа; 
8. Кприщћеое прпстпра на јавним 

ппврщинама или испред ппслпвних 
прпстприја у ппслпвне сврхе, псим ради 
прпдаје щтампе, коига и других 

публикација, прпизвпда старих и 
уметнишких заната и дпмаће радинпсти; 

9. Држаое средстава за игру – „забавне игре“ 
(билијар, тпмбпла, стпни нпгпмет, забавнп 
стрелищте, рингищпил, дешји аутпмпбили, 
тпмбплина и сл.); 

10. Држаое музишких уређаја и приређиваое 
музишкпг прпграма у угпститељским 
пбјектима; 

11. Кприщћеое рекламних панпа; 
12. Кприщћеое прпстпра за паркираое 

друмских мптпрних и прикљушних впзила 
на уређеним и пбележеним местима; 

13. Кприщћеое пбале у ппслпвне и билп кпје 
друге сврхе; 

14. Заузеће јавних ппврщина грађевинским 
материјалпм  и за извпђеое грађевинских 
радпва. 

 

Кпмуналне таксе не плаћају се за кприщћеое 

права, предмета и услуга пд стране државних 

пргана и прганизација, пргана и прганизација 

теритпријалне аутпнпмије и јединица лпкалне 

сампуправе и устанпва према кпјима ппщтина 

Спкпбаоа врщи правп псниваша. 

 

Члан 3. 

Пбвезник кпмуналне таксе јесте кприсник 

права, предмета и услуга за шије кприщћеое је 

прпписанп плаћаое кпмуналне таксе. 

                                                                   

Члан 4. 

Таксена пбавеза из шлана 3. пве Пдлуке настаје 

данпм ппшетка кприщћеоа права, предмета или 

услуга за шије кприщћеое је прпписанп плаћаое 

кпмуналне таксе. 

Таксена пбавеза траје дпк траје кприщћеое 

права, предмета или услуга. 

Члан 5. 

Висина кпмуналних такси утврђује се у дневнпм 

или гпдищоем изнпсу, Таксенпм тарифпм 

лпкалних кпмуналних такси ( у даљем тексту: 

Таксена тарифа), кпја је саставни деп пве 

Пдлуке. 
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На теритприји ппщтине Спкпбаоа кпмунална 

такса се плаћа у разлишитпј висини, зависнп пд 

врсте делатнпсти, ппврщине и технишкп-

упптребних карактеристика пбјеката и пп 

делпвима теритприје, пднпснп у зпнама у 

кпјима се налазе пбјекти, предмети или врще 

услуге за кпје се плаћа кпмуналана такса. 

Ппис зпна са границама је саставни деп пве 

Пдлуке. 

 

Члан 6. 

Ппщтинска управа  утврђује, наплаћује и 

кпнтрплище кпмуналне таксе из пве Пдлуке, 

прекп надлежних служби и инспекција. 

Члан 7. 

Кпмуналне таксе из шлана 2. став1. Ташка 

4,8,9,10,11,13 и 14 пве Пдлуке утврђују се у 

дневнпм изнпсу, а из шлана 2. став1. ташка 

1,2,3,5,6, 7, и 12  у гпдищоем изнпсу. 

 

Члан 8. 

Пбвезници кпмуналне таксе кпја се наплаћује у 

гпдищоем изнпсу дужни су да ппднесу пријаву 

за утврђиваое пбавезе пп пснпву кпмуналне 

таксе надлежнпм пргану, најкасније дп 15. 

марта у гпдини за кпју се врщи утврђиваое 

таксе, пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана 

кприщћеоа права, прдмета и услуга за кпје је 

уведена кпмунална такса. 

Пбвезник кпмуналне таксе из шл. 2. ст.1. ташка 1. 

пве Пдлуке, кпји у тпку гпдине ппшне са 

пбављаоем делатнпсти, дужан је да ппднесе 

пријаву за утврђиваое кпмуналне таксе у рпку 

пд 15 дана пд дана регистрпваоа делатнпсти. 

Пбвезник кпмуналне таксе дужан је да сваку 

насталу прпмену кпја се тише оегпве пбавезе 

пријави надлежнпм пргану у рпку пд 15 дана пд 

дана настанка прпмене. 

 

Члан 9. 

Утврђиваое кпмуналне таксе за истицаое 

фирме на ппслпвнпм прпстпру из шл.2 ст.1 таш.1. 

пве Пдлуке врщи се дп 15-пг априла гпдине за 

кпју се врщи утврђиваое кпмуналне таксе. 

Утврђиваое кпмуналне таксе за пбвезнике из 

шл.8 ст.2 пве Пдлуке врщи се у рпку пд 30 дана 

пд дана пријема пријаве, пднпснп пд дана 

сазнаоа надлежнпг пргана за настанак таксене 

пбавезе.  

Рпкпви за утврђиваое кпмуналних такси из шл.2 

таш.1 дп 14 пве Пдлуке, псим кпмуналних такси 

из ст.1 и 2 пвпг шлана прпписују се Таксенпм 

тарифпм. 

Члан 10. 

Правна и физишка лица, кприсници права, 

предмета и услуга за кпје је уведена кпмунална 

такса , псим пбвезника из шлана 2. став 1. у 

пбавези су да пд надлежнпг пргана Ппщтинске 

управе прибаве пдпбреое. 

Прган кпји издаје пдпбреое не мпже истп 

издати дпк кприсник не плати кпмуналну таксу 

унапред за месец дана. 

За дпбијаое пдпбреоа из ст.1 пвпг шлана мпрају 

бити испуоени закпнпм прпписани услпви за 

пбављаое делатнпсти.  

Пбавеза дпбијаоа пдпбреоа важи и за 

кприснике кпји су пвпм Пдлукпм пслпбпђени 

плаћаоа кпмуналне таксе. 

Члан 11. 

Надлежна  инспекција Ппщтинске управе 

записникпм, на лицу места, пбавещтава 

пбвезнике плаћаоа кпмуналне таксе, псим 

пбвезника из тарифних брпјева 1., 2. и 3. 

Таксене тарифе, п  пбавези и рпкпвима плаћаоа 

кпмуналне таксе сагласнп пвпј Пдлуци,  пставља 

рпк пбвезнику за дпбијаое пдпбреоа и 

плаћаое кпмуналне таксе. 
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Акп у пстављенпм рпку из ст.1 пвпг шлана 

пбвезник не прибави пдпбреое надлежнпг 

пргана и не уплати утврђени изнпс кпмуналне 

таксе, спрпвещће се ппступак принудне наплате.  

Кприсницима кпји не испуоавају пбавезе у 

ппгледу дпбијаоа пдпбреоа и плаћаоа 

кпмуналне таксе надлежна  инспекција има 

правп да ускрати даље кприщћеое права, 

предмета и услуга за кпје је утврђена пбавеза 

плаћаоа кпмуналне таксе. 

Члан 12. 

Данпм ступаоа на снагу пве Пдлуке престаје да 

важи Пдлука п лпкалним кпмуналним таксама 

(„Службени лист ппщтина“ , брпј  17а/2007). 

Члан 13. 

Пва пдлука ступа на снагу 01.01.2009.гпдине, а 

пбјавиће се у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

I Брпј:011-31/2008 

У Спкпбаои, 18. 12. 2008. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 

ТАКСЕНА  ТАРИФА ЛПКАЛНИХ  
КПМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 
 Тарифни брпј 1. 

       
За истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру 
такса се утврђује гпдищое, а плаћа кварталнп и 
тп дп 15.02;15.05;15.08 и 15.11 текуће гпдине пп 
делатнпстима и зпнама: 

 
 

I. ППЉППРИВРЕДА, ЛПВ И ШУМАРСТВП  

            1. ППЉППРИВРЕДА 

01- Ппљппривреда, лпв и пдгпварајуће услужне 

активнпсти (щифре делатнпси: 01110, 01121, 

01122, 01123, 01131, 01132, 01133, 01210, 01220, 

01230, 01240, 01250, 01300, 01411, 01412, 01413, 

01420, 01500. ) ..........8.094,00                                                                                           

             2. ШУМАРСТВП 

02 -Узгпј и искприщћаваое щума и пдгпварајуће 

услужне активнпсти ( щифра 

делатнпсти:02010)......  511.200,00                                                                                            

      - Услуге у узгпју и искприщћаваоу щума 

(щифра делатнпсти : 02020).............12.141,00 

 

3. РИБАРСТВП 

05 – Улпв рибе;мрещћеое и узгпј рибе у 

рибоацима;услуге у рибарству ( щифре 

делатнпсти: 05011, 05012,05020)...........8.094,00 

II. ВАЂЕОЕ РУДА И КАМЕНА 

10 -  Вађеое камeнпг и мркпг угља и лигнита; 

вађеое тресета (щифре делатнпсти: 10100, 

10201, 10202, 10300)...........................607.050,00 

14 -  Вађеое псталих руда и камена ( щифре 

делатнпсти:14110, 14120, 14130, 14210, 14220, 

14300, 14401, 14402, 14500).................50.540,00 

III. ИНДУСТРИЈА 

15,6 -Прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда, 

пића и дувана (щифре делатнпсти:15310 -15330, 

15410-15430, 15710, 15720, 15821, 15850, 15870, 

15880, 15890, 15910 -15982, 16001, 

16002)..................................................... 12.141,00 

151,2 –Прпизвпдоа, пбрада и кпнзервисаое 

меса и прпизвпда пд меса (щифре делатнпсти: 

15110, 15120, 15130,15200)....................12.141,00 

155 - Прерада и кпнзервисаое млека (щифра 

делатнпсти:15510, 15520)......................20.235,00 

156 - Прпизвпдоа млинских прпизвпда, скрпба 

и прпизвпда пд скрпба (щифре делатнпсти 

:15610,15620)..........................................30.353,00 

158 –Прпизвпдоа псталих прехрамбених 

прпизвпда –Пекарске радое (щифра делатнпсти 

:15811).................................................. 20.235,00 

Прпизвпдоа свежих кплаша и других 

некпнзервисаних прпивпда пд теста                        

Ппсластишаре (щифра делатнпсти:15812) 

................................................30.353,00               
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- Прпизвпдоа двппека, кпнзервисанпг пецива, 

кплаша и других кпнзервисаних прпизвпда пд 

теста-кпра (щифра делатнпсти 15822) .10.118,00 

- Прерада шаја и кафе (щифра делатнпсти: 

15860).................................30.353,00 

                                                                      

17- Прпизвпдоа текстила и текстилних 

прпизвпда (щифре делатнпсти:  17110-17170, 

17210-17250, 17300, 17401-17404, 17510-17540, 

17600, 17710, 17720)............................. 12.141,00 

18 - Прпизвпдоа пдевних предмета ( щифре 

делатнпсти: 18100, 18210 -18240, 

18300).....................................................12.141,00 

19 - Прерада кпже и прпизвпдоа предмета пд 

кпже (щифре делатнпсти: 19100, 19200,19301-

19303).....................................................12.141,00 

20 -  Прерада дрвета и прпизвпда пд дрвета 

(щифре делатнпсти:20101, 20102, 20200-20400, 

20510, 20521, 20522 ).............................12.141,00 

21 - Прпизвпдоа целулпзе, папира и прпизвпда 

пд папира (щифре делатнпсти:  21110- 

21250).......................................................12.141,00                                                                         

22 - Издавашка делатнпст и щтампаое (щифре  

делатнпсти: 22110-22150, 22210-22250) 

..................................................................15.176,00 

24 -Прпизвпдоа хемијских прпизвпда (щифре 

делатнпсти: 24110-24700)......................15.176,00 

25 -Прпизвпдоа прпизвпда пд гуме и 

пластишних маса (щифре делатнпсти: 25110-

25240)....................................................14.991,00 

26-   Прпизвпдоа прпизвпда пд псталих 

неметалних минерала (щифре 

делатнпсти:26110-26820).......................12.141,00 

28 - Прпизвпдоа стандардних металних 

прпизвпда,псим мащина и уређаја(щифре 

делатнпсти:28110-28750).......................12.141,00 

30 -Прпизвпдоа канцеларијских и рашунских 

мащина (щифре делатнпсти: 30010, 

30020)....................................................10.118,00 

31 - Прпизвпдоа електришних мащина и апарата 

(щифре делатнпсти: 31100-31622).........10.118,00 

33 -Прпизвпдоа медецинских,прецизних и 

пптишких иструмената, сатпва и шаспвника 

(щифре делатнпсти:33101-33500)......... 12.141,00 

36 - Прпизвпдоа на другпм месту неппменута 

(щифре делатнпсти: 36110-36633).......12.141,00 

37 -  Рециклажа (щифре 

делатнпсти:37100,37200)......................10.118,00 

 

IV. ПРПИЗВПДОА И СНАБДЕВАОЕ ЕЛ. 

ЕНЕРГИЈПМ, ГАСПМ И ВПДПМ 

40 - Прпизвпдоа и снабдеваое електришнпм 

енергијпм (щифре делатнпсти :40101-

40300)...............................................1.278.000,00 

41- Сакупљаое, прешищћаваое и дистрибуција 

впде (щифра делатнпсти: 41000).......... 40.470,00 

V. ГРАЂЕВИНАРСТВП 

45 - Радпви у грађевинарству (щифре делатнпст 

: 45110-45500 псим щифри 45310, 45340, 45420, 

45330 и 45410)......................................24.282,00 

45 – Радпви у грађевинарству (щифре 

делатнпсти 45310, 45340, 45420, 45330 и 

45410)....................................................12,141,00 

VI.ТРГПВИНА НА ВЕЛИКП И ТРГПВИНА НА 
МАЛП; ППРАВКА  МПТПРНИХ ВПЗИЛА, 
МПТПЦИКЛА И ПРЕДМЕТА ЗА ЛИЧНУ 
УППТРЕБУ И ДПМАЋИНСТВП 
 

50 - Пдржаваое и пправка мптпрних впзила и 

мптпцикла (щифре делатнпсти: 50200, 

50402)........................................................ 8.094,00 

     - Прпдаја делпва за мптпрна впзила и 

мптпцикле (щифре делатнпсти: 50300, 

50401)................................................... 10.118,00 
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Тргпвина на малп мптпрним гпривима (щифра 

делатнпсти:50500)................................101.175,00 

51 – Тргпвина на великп и ппсредпваое у 

тргпвини, псим тргпвине мптпрним впзилима и 

мптпциклима (щифре делатнпсти:51110-51190, 

51210-51250, 51310-51390, 51410-51470, 51510-

51570, 51610-51660, 51700) 

а) екстра зпнa.......................................30.353,00 

б) прва зпна......................................... ...20.235,00 

ц) друга зпна...........................................10.118,00 

д) трећа зпна и сепска насеља................7.082,00 

52 -  Тргпвина на малп, псим тргпвине мптпрним 

впзилима и мптпциклима; пправка предмета за 

лишну упптребу и дпмаћинствп (щифре 

делатнпсти:52110, 52120, 52210-52260, 52330, 

52410-52480, 52500, 52610, 52630) 

а) екстра зпна...........................................30.353,00 

б) прва зпна ............................................20.235,00 

ц) друга зпна............................................10.118,00 

д) трећа зпна и сепска насеља ............ ...7.082,00 

52 -  Тргпвина на малп, псим тргпвине мптпрним 

впзилима и мптпциклима; пправка предмета за 

лишну упптребу и дпмаћинствп (щифре 

делатнпсти : 52270, 52310, 52320) 

а) екстра зпна...........................................20.235,00 

б) прва зпна.............................................12.141,00 

ц) друга зпна ............................................7.082,00 

д) трећа зпна и сепска насеља............. ..5.059,00 

Тргпвина на малп на тезгама и пијацама (щифра 

делатнпсти: 52620).................................10.118,00 

Пправка предмета за лишну упптребу и 

дпмаћинствп                                                  (щифре 

делатнпсти: 52710, 52721, 52722, 52730, 52740) 

................................................................7.082,00 

VII. ХПТЕЛИ И РЕСТПРАНИ  

55  - Хптели и мптели 

 (щифре делатнпсти:55110,55120) 

а) зпна ппсебних прирпдних 

вреднпсти....................................101.175,00 

б)екстразпна.................................80.940,00 

ц)прва зпна...................................50.588,00 

д) друга зпна................................ 30.353,00 

 - Пдмаралищта са пружаоем услуга исхране и 

смещтаја (щифре делатнпсти: 55231-55233) 

а) зпна ппсебних прирпдних 

вреднпсти.....................................40,470,00 

б)екстразпна.................................30.353,00 

ц)прва зпна...................................20.235,00 

д)пстале зпне............................... 15.176,00 

-  Камппви и друге врсте смещтаја 

(щифределатнпсти:55220) ..........10.118,00 

-  Барпви, нпћни барпви, кафане,  пивнице, 

винарнице  и друге угпститељске јединице у 

кпјима се тпше алкпхплна пића (щифра 

делатнпсти 55400) 

а) екстра зпна...........................................35.411,00 

б) прва зпна.............................................20.235,00 

ц) друга зпна ...........................................12.141,00 

д) трећа зпна ........................................ ..10.118,00 

- Рестпрани и  друге угпститељске јединице у 

кпјима се прпдаје  храна, кап и прпдаја пића, 

евентуални уз неки вид забаве (щифра 

делатнпсти 55300) 

а) екстра зпна.......................................... 20.235,00 

б) прва зпна............................................ 12.141,00 

ц) друга зпна .......................................... 10.118,00 

д) трећа зпна ........................................ .. 8.094,00 
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VIII.САПБРАЋАЈ, СКЛАДИШТЕОЕ И ВЕЗЕ 

60 - Превпз путника у друмскпм и градскпм 

сапбраћају           (щифре делатнпсти : 60211, 

60212)...................   ..............................20.235,00 

     - Такси превпз (щифра делатнпсти: 

60220)....................................................12.141,00 

     -Пстали превпз путника у друмскпм и 

градскпм сапбраћај (щифре делатнпсти: 60230, 

60240)...................................................... 20.235,00 

    - Превпз рпбе у друмскпм сапбраћају (щифре 

делатнпсти: 60250)................................20.235,00 

63 - Складищта и стпварищта (щифре 

делатнпсти: 63110, 63120)......................50.588,00 

     - Пдржаваое и нега кпла (щифра делатнпсти: 

63211)......................................................10.118,00 

     -Услуге у друмскпм сапбраћају - паркинг 

прпстпри (щифра делатнпсти: 63214)... 20.235,00 

     - Делатнпст путнишких агенција и 

турпператпра; ппмпћ туристима на другпм 

месту неппменута (щифра делатнпсти: 

63300)................................................... 15.176,00 

     -  Активнпст других ппсредника у сапбраћају 

(щифра делатнпсти:63400).....................10.118,00                                                              

64 - Ппщтанске активнпсти (щифра делатнпсти: 

64110)..................................................255.600,00 

     - Телекпмуникације (щифра делатнпсти: 

64200)...............................................1.278.000,00 

IX. ФИНАНСИЈСКА ППСРЕДПВАОА 

65 –Финансијскп ппсредпваое, псим псигураоа 

и пензијских фпндпва- банкарске прганизације 

(щифре делатнпсти:65110, 65121) 

     - Филијале.........................................805.140,00 

     - Ппслпвне јединице........................670.950,00 

     - Експпзитуре...................................  603.855,00 

     - Шалтери.......................................... 402.570,00 

     - Штедипнице (щифре делатнпсти:65122, 

65123).......................................................93.933,00 

     - Псталп финансијскп ппслпваое и 

ппсредпваое псим ппсредпваоа  кпје врще 

мпнетарне институције -лизинг, пбављаое 

платнпг прпмета (щифре делатнпсти:65210-

65232)..................................................212.468,00 

66  - Псигураое и пензијски фпндпви, псим 

пбавезнпг спцијалнпг псигураоа (щифре 

делатнпсти:66010-66030).....................212.468,00 

67 – Ппмпћне активнпсти у финансијскпм 

ппсредпваоу (щифре делатнпсти: 67130, 

67200).................................................... 14.701,00 

X.АКТИВНПСТИ У ВЕЗИ СА НЕКРЕТНИНАМА, 

ИЗНАЈМЉИВАОЕ И ППСЛПВНЕ АКТИВНПСТИ 

70 - Активнпсти у вези са некретнинама (щифра 

делатнпсти:70110, 70120, 70200, 70310, 

70320)....................................................15.176,00 

71 - Изнајмљиваое мащина и ппреме (щифре 

делатнпсти:71100, 71210, 71310-71340, 

71400)................................................... 15.176,00 

72 - Кпмпјутерске и српдне активнпсти (щифре 

делатнпсти:72100, 72200, 72300 , 72400, 72500, 

72600)................................................... 15.176,00 

74 – Пстале ппслпвне активнпсти 

- Адвпкатски ппслпви (щифре делатнпсти:74111, 

74112)...................................................... 30.353,00 

-Рашунпвпдствени и коигпвпдствени ппслпви и 

ппслпви кпнтрпле; саветпдавни   ппслпви у вези 

са ппрезпм (щифра делатнпсти:74120)...8.094,00                                                     

 - Кпнсалтинг и меначмент ппслпви (щифра 

делатнпсти:74140)..................................10.118,00 

-Архитектпнске и инжеоерске активнпсти н 

технишки савети (щифре делатнпсти:74201-

74204)...................................................... 20.235,00 

- Технишкп испитиваое и анализа (щифра 

делатнпсти 74300).................................. 30.353,00 
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- Фптпграфске услуге (щифре делатнпсти:  

74810).......................................................15.176,00     

- Пстале ппслпвне активнпсти, на другпм месту 

неппменуте (щифра делатнпсти : 

74840)....................................................10.118,00 

XI. ПБРАЗПВАОЕ 

80 - Делатнпст щкпла за впзаше (щифра 

делатнпсти :80410)................................ 15.176,00 

-Пбразпваое пдраслих и пстала 

пбразпваоа(щифра делатнпсти:80420) 15.176,00 

XII.  ЗДРАВСТВЕНИ И СПЦИЈАЛНИ РАД 

 85 – Здравствени и спцијални рад   

      - Делатнпст бплница (щифра делатнпсти: 

85110, 85120).........................................30.353,00 

      - Стпматплпщка пракса  (щифра делатнпсти: 

85130)..................................................... 15.176,00 

      - Медецинска рехабилитација (щифра 

делатнпсти:85141, 85142).................... 15.176,00 

      - Ветеринарске активнпсти (щифра 

делатнпсти:85200).............................. 10.118,00 

XIII. ПСТАЛЕ КПМУНАЛНЕ, ДРУШТВЕНЕ И 
ЛИЧНЕ  УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНПСТИ 
           

90 - Пдстраоиваое птпадака, смећа, санитарне 

и слишне активнпсти (щифра 

делатнпсти:90000)................................. 40.470,00 

91 - Делатнпст прганизација на бази ушлаоеоа 

(щифре делатнпсти:91110, 91120, 91200, 91310, 

91320, 91330)........................................ 10.118,00 

92 - Кинематпграфија и видеп активнпсти 

(щифре делатнпсти: 92110, 92120 , 

92130.....................................................10.118,00 

-   Радип и телевизијске активнпсти (щифре 

делатнпсти:92200)................................ 151.762,00 

- Пстале забавне активнпсти на другпм месту 

неппменуте (щифра делатнпсти: 

92330,92340,92610,92622)..................... 10.118,00 

-  Кпцкаое и клађеое (щифра 

делатнпсти:92710)................................ 125.294,00 

93 - Пстале услужне  активнпсти (щифре 

делатнпсти: 93010-93050)......................10.118,00     

95-  Приватна дпмаћинства са заппсленим 

лицима.......................................................1.000,00 

НАППМЕНА: 

1. За делатнпсти у пквиру щифре кпје нису 

ппбрпјане примеоују се таксе из 

класификаципнаг брпја слишне делатнпсти. 

2. Ппд фирмпм у смислу пве пдлуке, 

ппдразумева се сваки истакнути назив или име 

кпје упућује на тп да правнп или физишкп лице 

пбавља пдређену делатнпст. 

Акп се на једнпм ппслпвнпм пбјекту налази 

вище истакнутих фирми истпг пбвезника, такса 

се плаћа самп за једну  фирму. 

За сваки издвпјени прпстпр ван седищта фирме 

плаћа се такса за истицаое фирме ппјединашнп. 

Кпмунална такса утврђена на нашин из пвпг 

тарифнпг брпја плаћа се за сваку фирму, 

пднпснп назив без пбзира да ли је и где је 

истакнут и у кпм пблику. 

Пбвезници кпји птппшну пбављаое делатнпсти у 

тпку календарске гпдине плаћају 50% пд 

прпписанпг изнпса таксе у пвпм тарифнпм 

брпју, а пни кпји пбављају прпизвпдну 

делатнпст пслпбађају се пбавезе плаћаоа таксе 

у првпј гпдини.     

3. Кпмунална такса пп пвпм тарифнпм брпју не 

плаћа се за истицаое фирме кпја представља 

дешија и пмладинска пдмаралищта,  за 

прпдавнице у селима Језерп, Нпвпм Селп, 

Раденкпвац, Левпвик и Церпвица, кап и за старе 

занате ( щустерски, пинтерски, кпвашки, ткашки и 

сл.).  

4. Кпмунална такса за истицаое фирме на 

ппслпвнпм прпстпру са сталним седищтем  у 

сепским насељима, плаћа се у изнпсу  кап за 

трећу зпну у Спкпбаои. 
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5. Дп дпнпщеоа рещеоа за наредну гпдину 

пбвезник је дужан да плаћа квартални изнпс 

кпмуналне таксе у висини утврђенпг кварталнпг 

изнпса из претхпднпг перипда. 

6. За време трајаоа привремене пдјаве 

делатнпсти, пбвезник кпмуналне таксе плаћа 

кпмуналну таксу пп пвпм тарифнпм брпју. 

Тарифни брпј 2 

За истицаое и исписиваое фирме ван 

ппслпвнпг прпстпра на пбјектима и прпстприма 

кпји припадају Ппщтини Спкпбаоа (кплпвпзи, 

трптпари, зелене ппврщине и сл.), плаћа се 

такса за сваку ппјединашнп истакнуту фирму ван 

ппслпвнпг прпстпра где се делатнпст пбавља. 

Такса из пвпг тарифнпг брпја плаћа се у 

изнпсима и на нашин прпписан за плаћаое таксе 

на фирму из тарифнпг брпја 1. 

Тарифни брпј 3 

За држаое мптпрних друмских и прикљушних 

впзила, псим ппљппривредних впзила и 

мащина, плаћа се кпмунална такса, гпдищое и 

тп за: 

1.Аутпбусе и кпмбибусе.........2.663,00 

2.Теретна мптпрна впзила ( камипни и 

камипнети) и специјална впзила намеоена за 

превпз пдређенпг терета према нпсивпсти, пп 

једнпј тпни нпсивпсти..............639,00 

3.Теретна мптпрна  впзила-сандушари, према 

нпсивпсти, пп једнпј тпни  нпсивпсти.......  266,00 

4.прикљушна впзила (прикплице, специјалне 

прикплице за превпз) према нпсивпсти, пп 

једнпј тпни нпсивпсти.....  671,00 

5.Прикљушна впзила-сандушари према 

нпсивпсти, пп једнпј тпни нпсивпсти........ 266,00 

6.Путнишке аутпмпбиле и кпмбинпвана впзила 

према раднпј запремини мптпра пп впзилу: 

a) дп 900 цм3...........................671,00 

b) пд 900 дп 1.350 цм3............799,00 

c) пд 1.351 дп 1.800 цм3.......1.038,00 

d)пд 1.801 дп 2.500цм3.........2.023,00 

e)пд 2.501 дп 3.150цм3.........3.195,00 

f)прекп 3.150цм3..................3.834,00 

7.Прикљушна впзила путнишких аутпмпбила за 

пдмпр и камппваое.............639,00 

8.Мптпцикле према раднпј запремини мптпра 

пп мптпциклу: 

 

a) дп 125 цм3...........................240,00 

b) пд 125 дп 250 цм3...............367,00 

c) пд 250 дп 500 цм3...............431,00 

d)пд 500 дп 1.000цм3.............767,00 

e)прекп 1000 цм3................1.118,00 

9. Специјална впзила ( радне 

мащине)............................6.390,00 

НАППМЕНА: 

1.Такса из пвпг тарифнпг брпја плаћа се 

приликпм регистрације мптпрних друмских и 

прикљушних впзила, а наплаћује је прган кпји 

врщи регистрацију впзила. 

Прган кпји врщи регистрацију мптпрних 

друмских и прикљушних впзила не мпже их 

регистрпвати дпк пбвезник не плати таксу пп 

пвпм тарифнпм брпју. 

2.Кпмунална такса пп пвпм тарифнпм брпју не 

плаћа се за впзила Впјске Србије, Пплиције, 

санитетска впзила, впзила хитне ппмпћи, впзила 

Црвенпг крста, специјална впзила (Путнишка 

впзила и мптпцикле) впјних инвалида, цивилних 

инвалида рата и инвалида рада са 80% или 

вище прпцената телеснпг пщтећеоа, кпја имају 

за ппследицу несппспбнпст дпоих екстремитета 
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за 60% или вище прпцената акп им впзилп 

служи за оихпв лишни превпз. 

Тарифни брпј 4 

За кприщћеое витрина ради излагаоа рпбе ван 

ппслпвних прпстприја, плаћа се кпмунална такса  

свакпг целпг или заппшетпг квадратнпг метра 

хпризпнталне ппврщине витрине, дневнп у 

изнпсу пд: 

a) Екстра зпна.................  85,00 

b) Прва зпна...................   53,00 

c) Друга зпна...................  32,00 

d)Трећа зпна.............. ..... 16,00 

НАППМЕНА: 

Кпмуналну таксу из пвпг тарифнпг брпја 

наплаћује прган ппщтинске управе кпји издаје 

пдпбреое за кприщћеое витрина, а акп је 

витрина ппстављена без пдпбреоа, ппсебним 

рещеоем пбавезује се излагаш рпбе да уплати 

кпмуналну таксу. 

Укпликп пбвезник не ппступи пп таквпм 

рещеоу, надлежни прган спрпвещће ппступак 

принудне наплате.  

Витрине се мпгу ппстављати  у щирини 

ппстпјећег ппслпвнпг пбјекта  и без икаквпг 

удаљеоа пд истпг. 

Тарифни брпј 5 

За држаое и кприщћеое шамаца и сплавпва на 

впди, псим шамаца кпје кпристе прганизације 

кпје пдржавају и пбележавају плпвне путеве,  

гпдищое  ....................... 213,00 

НАППМЕНА: 

Кпмуналну таксу из пвпг тарифнпг брпја 

пбвезник плаћа прпликпм дпбијаоа пдпбреоа 

за држаое шамаца и сплавпва на впди. 

Укпликп се пбјекти држе без пдпбреоа и без 

плаћаоа кпмуналне таксе, надлежни прган 

дпнеће ппсебнп рещеое п пбавези плаћаоа 

таксе. 

Акп се не ппступи пп тпм рещеоу надлежни 

прган за наплату спрпвещће ппступак принудне 

наплате. 

Тарифни брпј 6 

За држаое рестпрана и других угпститељских и 

забавних пбјеката на впди утврђује се 

кпмунална такса у гпдищоем 

изнпсу..........................5.325,00 

НАППМЕНА: 

Такса из пвпг тарифнпг брпја плаћа се приликпм 

дпбијаоа пдпбреоа, кпје издаје надлежни 

прган управе за ппслпве защтите живптне 

средине. 

Укпликп се пбјекти држе без пдпбреоа и без 

плаћаоа кпмуналне таксе, надлежни прган 

дпнећа ппсебнп рещеое п пбавези плаћаоа 

таксе. 

Акп се не ппступи пп тпм рещеоу надлежни 

прган за наплату спрпвещће ппступак принудне 

наплате.  

Тарифни брпј 7 

За држаое кућних и егзптишних 

живптиоа......................................106,00 

   

НАППМЕНА:   

Такса  пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се 

приликпм вакцинације кућних живптиоа 

ветеринарскпј станици кпја два пута у месецу 

уплаћује кпмуналну таксу на жирп рашун 

ппщтине Спкпбаоа.   

Кпмуналну таксу из пвпг тарифнпг брпја плаћају 

самп власници кућних живптиоа кпји имају 

пребивалищте на теритприји ппщтине 

Спкпбаоа. 

Тарифни брпј 8 

За кприщћеое прпстпра на јавним ппврщинама 

или испред ппслпвних прпстприја у ппслпвне 

сврхе, псим ради прпдаје щтампе, коига и 

других публикација, прпизвпда старих и 

уметнишких заната и дпмаће радинпсти, пд 
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свакпг целпг или заппшетпг метра квадратнпг 

кприщћенпг прпстпра, утврђује се такса дневнп 

и тп: 

1. За пбављаое ппслпвне делатнпсти ( излагаое 

и прпдају рпбе, прпизвпда и другпг запремаоа 

прпстпра ) – маои мпнтажни пбјекти, ппкретни 

привремени пбјекти - тезге, стплпви, скаре, 

апарати за сладплед, апарати за кпкице, 

расхладне кпмпре и други лакп ппкретни 

пбјекти за излагаое и прпдају рпбе на малп и 

врщеое занатских услуга:  

a) Екстра зпна................. 319,00 
        мермернп щеталищте 

b) Прва зпна...................   106,00 

c) Друга зпна...................  53,00 

d)Трећа зпна.............. ..... 16,00 

2.За излагаое и прпдају рпбе и прпизвпда 

испред сппственпг ппслпвнпг прпстпра: 

a) Екстра зпна.................   85,00 
        мермернп щеталищте 

b) Прва зпна...................   53,00 

c) Друга зпна...................  32,00 

d)Трећа зпна.............. ..... 16,00 

3.За пбављаое угпститељске делатнпсти испред 

ппслпвних прпстприја (летое бащте): 

a) Екстра зпна.................   37,00 
        мермернп щеталищте 

b) Прва зпна...................   21,00 

c) Друга зпна...................  16,00 

d)Трећа зпна.............. ..... 11,00 

4.   За запремаое јавних ппврщина у дане 

ващара и других манифестација: 

а) за ппљппривредне прпизвпде дневнп........... 

.................     50,00 

б) за излагаое занатских и псталих прпизвпда 

дневнп......   80,00 

ц) за пружаое угпститељских услуга у пбјектима 

- велишине дп 100 м2 пп м2 дневнп..........   ...20,00 

- велишине прекп 100м2 пп м2 дневнп..........10,00  

- скаре дп 2м2 пп кпмаду.............................150.00 

д) за забавне игре пп м2 дневнп..................10,00 

 

За запремаое јавних ппврщина у дане ващара у 

центру града таксе из претхпднпг става 

увећавају се 100%.  

НАППМЕНА: 

1.Кпмуналана такса пп пвпм тарифнпм брпју 

плаћа се дп 15 у месецу за претхпдни месец, на 

пснпву задужеоа надлежнпг пргана Ппщтинске 

управе, а пп претхпднп издатпм пдпбреоу 

Ппщтинске управе. 

2.За запремаое  јавних ппврщина из ташке 2. 

пвпг тарифнпг брпја ппстављаое билп каквих 

уређаја за излагаое и прпдају рпбе мпже се 

врщити самп у щирини ппслпвнпг прпстпра и уз 

пбјекат. 

За запремаое јавних ппврщина у дане ващара и 

других манифестација кпмуналну таксу 

наплаћују пвлащћени радници Ппщтинске 

управе ппщтине Спкпбаое. 

3.  За кприщћеое прпстпра на јавним 

ппврщинама из  ташке 1., 2. и 3. пвпг тарифнпг 

брпја (мермернп щеталищте), на предлпг 

Пдељеоа за урбанизам, стамбенп-кпмуналне 

делатнпсти и грађевинарствп, Скупщтина 

ппщтине дпнпси Прпграм запремаоа прпстпра, 

са графишким рещеоем партернпг  уређеоа 

целпг мермернпг щеталищта  најкасније дп 

краја фебруара текуће гпдине. Пре предлагаоа 

Прпграма Скупщтини пбавезна је јавна 

расправа. 

За кприщћеое прпстпра на јавним ппврщинама 

( из ташке 1. пвпг тарфнпг брпја) расписује се 

јавни кпнкурс, кпји се пдржава најкасније дп 15-

пг маја, а за перипд кпји не мпже бити маои пд 

4 месеца. Услпве кпнкурса, са мерилима за 
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дпдељиваое лпкације, утврђује Кпмисија за 

сппвпђеое ппступка јавнпг надметаоа у складу 

са Пдлукпм п кпмуналним уређеоу, Пдлукпм п 

кпмуналним таксама и Прпгрампм  ппстављаоа 

маоих мпнтажних пбјеката на јавним 

ппврщинама( мермернпм щеталищту). У 

услпвима мпра бити садржана и пбавеза п 

плаћаоу таксе из тарифнпг брпја 2. 

За запремаое јавне ппврщине  мпра се 

прибавити пдпбреое.Прган кпји издаје 

пдпбреое не мпже истп издати дпк кприсник не 

закљуши угпвпр п закупу прпстпра на јавним 

ппврщинама. 

Када се утврди да јавна ппврщина кпристи без 

пдпбреоа, кпмунална инспекција на лицу места 

ускраћује правп кприщћеоа јавне ппврщине и 

издаје ппсебнп рещеое п пбавези плаћаоа 

кпмуналне таксе за све време кприщћеоа 

прпстпра без пдпбреоа. Рещеое дпнпси 

надлежни прган ппщтинске управе, а укпликп 

кприсник не ппступи пп рещеоу, пднпснп не 

плати таксу у пстављенпм рпку, надлежни прган 

спрпвещће ппступак принудне наплате. 

Таксе пп пвпм тарифнпм брпју плаћају се у 

пдређенпм прпценту за пдређени перипд 

гпдине и тп: 

1.   Пд 01.05. дп З0.06.................75% тарифе, 

2.   Пд 01.07. дп 31.08..............  100% тарифе, 

3.   Пд 01.09. дп 31. 10................75% тарифе, 

4.   Пд 01.11. дп З0.  04...............50% тарифе. 

Предузеће кпме је ппверена делатнпст 

пдржаваоа ващара дужнп је да кпмуналну таксу 

пбрашуна и уплати на  уплатни рашун  Ппщтине у 

рпку пд 5 дана пд дана пдржаваоа ващара уз 

дпстављаое пбрашуна Ппщтинскпј управи 

4.Председник ппщтине Спкпбаоа је пвлащћен 

да у време нпвпгпдищоих и бпжићних празника 

и туристишких манифестација, на пдређени брпј 

дана ппсебним закљушкпм пслпбпди кприснике 

плаћаоа кпмуналне таксе пп пвпм тарифнпм 

брпју.  

 

Тарифни брпј 9 

За држаое средстава за игру („забавне игре“) 

утврђује се кпмунална такса за свакп средствп 

дневнп, сразмернп времену држаоа и тп: 

1.Приређиваое тпмбпле ..................        1.065,00 

2.Рингищпили и дешји впз на щинама..       426,00 

3.Дешји аутпмпбили и пстале направе за забаву 

деце ........................................................       160,00 

4.Трамбплина..........................................      426,00 

5.Забавна стрелищта, стпни нпгпмет, билијар и 

мали аутпмпбили у луна парку ............      85,00 

6.Аутпмати за игре на срећу ................      319,00 

7.Аутпмати за забавне игре..................       96,00 

8.Рашунари у играпницама...................       32,00 

НАППМЕНА: 

1. Кпмунална такса пп пвпм тарпфнпм брпју 

плаћа се сразмернп времену држаоа средстава 

за игру, дп 15 у месецу за претхпдни месец. 

Таксу из пвпг тарифнпг брпја плаћа кприсник 

прпстпра у кпме се држи (приређује) забавна 

игра, на пснпву задужеоа пд стране надлежнпг 

пргана Ппщтинске управе, а пп претхпднп 

издатпм увереоу Ппщтинске управе. 

За лица кпја држе средства за игру без 

пдпбреоа надлежнпг пргана, на пснпву 

записника кпмуналне инспекције, дпнпси се 

ппсебнп рещеое п плаћаоу кпмуналне таксе. 

Акп таквп лице не уплти кпмуналну таксу у рпку 

пдређенпм рещеоем, надлежни прган 

спрпвещће ппступак принудне наплате. 

Тарифни брпј 10 

За држаое музишких уређаја и привређиваое 

музишкпг прпграма у угпститељскпм пбјектима 

утврђује се кпмуналана такса дневнп, за сваки 

дан када се приређује музишки прпграм и тп: 

хптели........            319,00 

рестпрани и пстали пбјекти............            213,00 
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НАППМЕНА: 

Таксу из пвпг тарифнпг брпја плаћа 

угпститељскп предузеће, пднпснп угпститељ у 

шијем се пбјекту приређује музишки прпграм, на 

пснпву задужеоа надлежнпг пргана Ппщтинске 

управе, а пп дпбијаоу пдпбреоа за 

привређиваое музишкпг прпграма пд стране 

Ппщтинске управе. 

Такса из пвпг тарифнпг брпја плаћа се дп 15 у 

месецу за претхпдни месец. 

Укпликп се утврди да се музишки прпграм 

приређује без пдпбреоа, надлежни прган 

дпнеће ппсебнп рещеое п пбавези плаћаоа 

кпмуналне таксе. Акп пбвезник не ппступи пп 

рещеоу, пднпснп не плати кпмуналну таксу у 

пстављенпм рпку, надлежни прган спрпвещће 

ппступак принудне наплате. 

Тарифни брпј 11 

За истицаое пбјава, пгласа и рекламних панпа 

на јавним местима плаћа се кпмунална такса и 

тп: 

1. За пбјаве и пгласе дневнп........   27,00 

2.За рекламне панпе: 

- месечнп   

а)  екстра зпна (мермернп щеталищте)............866,00    

б)  прва зпна................................................ 650,00    

ц)  друга зпна ...............................................487,00 

д)  трећа зпна ..............................................365,00 

- гпдишое 

а)  екстра зпна (мермернп щеталищте)........12.130,00    

б)  прва зпна..............................................9.098,00    

ц)  друга зпна ...........................................6.824,00 

д)  трећа зпна ...........................................5.118,00 

 

   НАППМЕНА: 

Кпмуналана такса пп пвпм тарифнпм брпју 

плаћа се дп 15 у месецу за претхпдни месец, на 

пснпву задужеоа надлежнпг пргана Ппщтинске 

управе, а пп претхпднп издатпм пдпбреоу 

Ппщтинске управе. 

Пдпбреое за ппстављаое рекламних панпа и 

натписа на грађевинским пбјектима издаје 

Ппщтинска управа Ппщтине Спкпбаоа. Укпликп 

су рекламни панпи и натписи ппстављени на 

местима где је тп забраоенп или где не ппстпји 

мпгућнпст дпбијаоа услпва за истицаое или 

ппстављаое истих, спрпвещће се ппступак 

уклаоаоа истих. 

Укпликп рекламни панпи и натписи буду 

ппстављени без пдпбреоа надлежнпг пргана и 

плаћаоа таксе, спрпвещће се ппступак 

принудне наплате, а на пснпву ппсебнпг 

рещеоа надлежнпг пргана п пбавези плаћаоа 

таксе. 

Тарифни брпј 12 

За кприщћеое прпстпра за паркираое друмских 

мптпрних и прикљушних впзила на удређеним и 

пбележеним местима плаћа се кпмунална такса 

сразмернп времену кприщћеоа и тп: 

1. За паркираое путнишких, кпмби и теретних 

впзила дп 1Т нпсивпсти и оихпве прикплице  

плаћа се кпмунална такса, пп пбележенпм 

паркиг месту, гпдищое у изнпсу 

пд........................................3.195,00                         

2. За заустављаое впзила ради  снабдеваоа , пп 

пснпву ппсебне дпзвпле у складу са пдредбама 

Рещеоа п режиму сапбраћаја за впзпла кпјима 

се врщи снабдеваое, утврђује се такса гпдищое 

у изнпсу пд...........................5. 160,00 

Таксу  и ташке 1. дп 2. пвг тарифнпг брпја плаћа 

кприсник јавне ппврщине. Кприсникпм  из ташке 

1. сматра се впзаш, а кприсник из ташке 2. је 

превпзник. 

Таксу из ташке 1. пвпг тарифнпг брпја наплаћује 

предузеће кпје пбавља делатнпст пдржаваоа 
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паркиралищта. Наплаћену таксу дужнп је да 

трпмесешнп уплаћује на  ппсебан уплатни рашун. 

Таксу из ташке 3. пвпг тарифнпг брпја наплаћује 

надлежни прган Ппщтинске управе приликпм 

издаваоа пдпбреоа.    

   

Таксу за паркираое впзила не плаћају впјни 

инвалиди, цивилни инвалиди рада са 80 или 

вище прпцената телеснпг пщтећеоа или кпд 

кпјих ппстпји пщтећеое кпје има за ппследицу 

несппспбнпст дпоих екстремитета (нпгу) пд 60 

или вище прпцената акп им впзилп служи за 

лишну упптребу. 

 

3. За кприщћеое прпстпра на такси 

стајалищтима плаћа се такса у гпдищоем изнпсу 

и тп: 

  - у екстра зпни ........................................ 5.857,00 

  - у првпј зпни ......................................... 3.195,00 

- у другпј зпни.......................................... 1.597,00 

 Пбележена такси стајалищта дпдељују се путем 

лицитације. Ппшетне цене за лицитацију су 

утврђене у ташки 3. пвпг тарифнпг брпја. Јавну 

лицитацију спрпвпди  Кпмисија за спрпвпђеое 

ппступка јавнпг надметаоа.. Када се утврди да 

се јавна ппврщина кпристи без пдпбреоа, 

кпмунална инспекција на лицу места ускраћује 

правп кприщћеоа јавне ппврщине и издаје 

ппсебнп рещеое п пбавези плаћаоа кпмуналне 

таксе за свo време кприщћеоа јавне ппврщине 

без пдпбреоа. 

Тарифни брпј 13 

За кприщћеое пбале у ппслпвне и билп кпје 

друге сврхе утврђује се кпмунална такса пп 

метру  квадратнпм  дневнп, за све време 

кприщћеоа, у изнп....................................  32,00 

НАППМЕНА: 

Утврђиваое и наплату таксе из пвпг тарифнпг 

брпја врщи надлежни прган Ппщтинске управе, 

а такса се плаћа месешнп и тп дп 15 у месецу за 

претхпдни месец. 

Такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се 

приликпм дпбијаоу пдпбреоа за кприщћеое 

пбале у ппслпвне сврхе. Укпликп се пбала 

кпристи за ппслпвне сврхе без пдпбреоа и 

плаћаоа кпмуналне таксе, надлежни прган 

дпнећще ппсебнп рещеое п пбавези плаћаоа 

таксе. Акп пбвезник не ппступи пп тпм рещеоу 

надлежни прган спрпвещће ппступак принудне 

наплате. 

Тарифни брпј 14 

За заузеће јавне ппврщине грађевинским 

материјалпм и за извпђеое грађевинских 

радпва утврђује се кпмунална такса . 

1.за грађевинске радпве кпји изискују 

раскппаваое јавних ппврщина, дневнп пп метру 

квадратнпм........................    64,00 

2.за изградоу, адаптацију, дпградоу и 

рекпнструкцију  пбјеката   дневнп пп  метру 

квадратнпм..........................  21,00 

3.за ппстављаое кипска и других мпнтажних 

пбјеката: 

за пбјекте ппврщине дп 4 м2  за цеп пбјекат: 

a)екстра зпна......................... 639,00 

b)прва зпна ..........................   485,00 

c)друга зпна..........................   325,00 

d)трећа зпна.........................   245,00 

за пбјекте прекп 4 м2,  дпдаје се за сваки м2 

увећане ппврщине јпщ: 

a)екстра зпна......................... 43,00 

b)прва зпна ..........................   37,00 

c)друга зпна..........................   27,00 

d)трећа зпна.........................   21,00 

 4. за заузимаое јавних ппврщина грађевинским 

материјалпм  дневнп пп м2.. 64,00 
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НАППМЕНА: 

Кпд плаћаоа кпмуналне таксе кпд пвпг 

тарифнпг брпја пслпбађају се инвеститпри кпји 

граде пбјекте за пптребе пбразпваоа, културе, 

дешје, спцијалне и здравствене защтите, 

нарпдне пдбране, путне привреде и кпмуналне 

инфраструктуре. 

Кпмунална такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа 

се приликпм дпбијаоа дпзвпле за изградоу 

пбјеката. 

ППИС ЗПНА СА ГРАНИЦАМА ЗА КПЈЕ СЕ 
ПРИМЕОУЈУ ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ИЗ ПВЕ ПДЛУКЕ 

ЗПНА ППСЕБНИХ ПРИРПДНИХ ВРЕДНПСТИ 
 

Ппис граница: Прпстпр пд уласка реке 

Мправице у каопн Спкпбаое, дплинпм реке све 

дп бетпнскпг мпста кпд впдпзахвата. Пвпм 

зпнпм пбухваћени су пбјекти на излетищту 

Лептерија и пбјекат хптела „Мправице“.  

ЕКСТРА ЗПНА 

Ппис граница: Екстра зпна шини мермернп 

щеталищте и прпстпр у щирини пд 5м пд истпг у 

свим правцима. 

ПРВА ЗПНА 

Ппис граница: Прпстпр прве зпне пплази пд  

улице Светпг Саве, иде улицпм Краља Петра I дп 

раскрснице са улицпм Драгпвићевпм, улицпм 

Драгпвићевпм дп раскрснице са улицпм 

Впјвпде Мищића, улицпм Впјвпде Мищића дп 

сквера на Врелу, пптпм иде врелским пптпкпм 

дп укрщтаоа са улицпм Митрппплита Михаила, 

улицпм Митрппплита Михаила дп раскрснице 

са Немаоинпм, улицпм Немаоинпм дп 

раскрснице са улицпм Радета Живкпвића и 

Миладина Живанпвића, улицпм Миладина 

Живанпвића дп раскрснице са улицпм Свети 

Сава, улицпм Свети Сава дп улице Краља Петра 

I.  

 

 

ДРУГА ЗПНА 

Ппис граница: Пплази пд мпста на реци 

Мправици кпд пијаце, иде рекпм Мправицпм 

дп мпста на путу Спкпбаоа – Коажевац (Тащ 

ћуприја), затим улицпм Свети Сава дп улице 

Баоишке, улицпм Баоишкпм дп улице Милутина 

Пејпвића, улицпм Милутина Пејпвића дп улице 

Пзренске, улицпм Пзренскпм дп улице Иве 

Андрића. Улицпм Иве Андрића дп улице Др 

Милутина Митрпвића, улицпм Др Милутина 

Митрпвића дп улице Вука Карачића, улицпм 

Вука Карачића дп Врцаревпг пптпка, Врцаревим 

пптпкпм дп впдптпка реке Мправице, рекпм 

Мправицпм дп мпста кпд пијаце. 

ТРЕЋА ЗПНА 

Ппис граница: Трећу зпну шини пстали прпстпр 

изван ппменутих зпна у границама грађевинскпг 

репна насеља Спкпбаоа , кап  и зпне сепских 

насеља. 

92 

На пснпву шлана 20. став 1. ташка 23. Закпна п 

лпкалнпј сампуправи  ( “Сл. гласник РС” бр. 

129/07 ), шл. 16. став 1.ташка 24. Статута ппщтине 

Спкпбаоа ( “Службени лист ппщтине Спкпбаоа” 

бр. 3/08 ), шл. 19. Закпна п финансираоу 

лпкалне сампуправе  ( “Сл. гласник РС “ бр. 

62/06 ) и шл. 36. Закпна п туризму ( “Сл. гласник 

РС” бр. 45/05), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, 

на седници пдржанпј дана 18. 12. 2008.гпдине, 

дпнела је  

ПДЛУКУ 

п бправишнпј такси 

 

Члан 1. 

Пвпм Пдлукпм увпди се пбавеза плаћаоа, 

утврђује висина, рпкпви и нашин плаћаоа  

бправищне таксе кап извпрнпг јавнпг прихпда 

ппщтине.  
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Члан 2. 

Пбвезник бправищне таксе је грађанин (дпмаћи 

и инпстрани ) кпји кпристи услугу смещтаја у 

туристишкпм пбјекту на теритприји ппщтине 

Спкпбаоа, изван свпг пребивалищта. 

Туристишким пбјектпм у смислу пве пдлуке 

сматра се : хптел, мптел, пансипн, туристишкп 

насеље камп, пдмаралищте, прирпднп 

лещилищте, спбе кпје грађани издају туристима 

и путницима, пднпснп сваки други пбјект у кпме 

се туристима и путницима пружају услуге 

смещтаја. 

 

 

Члан 3. 

Бправищна такса плаћа се за сваки дан бправка 

у туристишкпм пбјекту дп 30 дана. 

Члан 4. 

Бправищну таксу не плаћају: 

1)  деца дп седам гпдина старпсти; 

2) лица упућена на баоскп и климатскп лешеое 

пднпснп на специјализпвану рехабилитацију пд 

надлежне лекарске кпмисије; 

3) лица кпја прганизпванп бправе у туристишкпм 

пбјекту ради извпђеоа истраживашких , 

екплпщких и слишних активнпсти, псим 

спптриста кпји се налазе на припремама и 

такмишеоима; 

4) ушесници щкплских екскурзија, пднпснп 

ушеници и студенти шији бправак прганизују 

щкпле,  вище щкпле и факултети у пквиру 

редпвнихпрпграма; 

5) страни држављани кпји су пп међунарпдним 

кпнвенцијама и сппразумима пслпбпђени 

плаћаоа бправищне таксе; 

6) лица кпја непрекиднп бправе у туристишкпм 

пбјекту дуже пд 30 дана, пп истеку пвпг 

перипда. 

Бправищну таксу умаоену за 50% плаћају лица 

пд 7 дп 15 гпдина старпсти.  

Лица из става 1. пвпг шлана не плаћају 

бправищну таксу акп ппднесу дпказ п 

испуоаваоу услпва утврђених у истпм ставу  

(шланска карта, пптврда щкпле, пднпснп 

прганизатпра радних истраживашких и 

екплпщких акција,  упут лекарске кпмисије  и 

другп). 

Члан 5. 

Висина бправищне таксе изнпси: 

             65,00 динара  у Спкпбаои и 

             25,00  динара у Јпщаници. 

 

Грађани кпји кпристе услуге сепскпг туризма, 

псим у насељу Јпщаница, пслпбађају се пбавезе 

плаћаоа бправищне таксе. 

Члан 6. 

Наплату бправищне таксе врще предузећа, 

друга правна лица , и предузетници кпји су 

уписани у пдгпварајући регистар, кап и физишка 

лица у слушајевима утврђеним Закпнпм п 

туризму ( у даљем тексту: давалац смещтаја ). 

Давалац смещтаја наплаћује бправищну таксу 

истпвременп са наплатпм услуге смещтаја. 

Члан 7. 

Акп давалац не наплати бправищну таксу, дужан 

је да на свпј терет уплати изнпс ненаплаћене 

бправищне таксе. 

Члан 8. 

Давалац смещтаја дужан је да у  рашуну за 

услугу  смещтаја ппсебнп искаже, а у слушају из 

шл. 4. пве пдлуке да наведе пснпв пслпбађаоа 

пд плаћаоа бправищне таксе. 

Члан 9. 

Средства пд наплаћене бправищне таксе 

давалац смещтаја  уплаћује у рпку пд 5 дана пп 

истеку сваких 15 дана у месецу пднпснп пп 
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истеку месеца, на уплатни рашун брпј 840-

714552843-83 ппзив на бр.  97 10-094 

Члан 10. 

Прихпд пстварен пд бправищне таксе кпристи 

се за пбезбеђиваое инфпрмативнп-

прппаганднпг материјала кпјим се прпмпвищу 

туристишке вреднпсти и културнп наслеђе, за 

пбезбеђиваое туристишке сигнализације и за 

рад туристишкп инфпрмативнпг центра. 

Члан 11. 

Нпвшанпм казнпм пд  10.000,00 дп 75.000,00 

динара казниће се за прекрщај правнп лице кпје 

пружа услуге смещтаја, а нпвшанпм казнпм пд 

2.500,00 дп 25.000,00 динара казниће се за 

прекрщај физишкп лице кпје пружа услуге 

смещтаја акп: 

1)  бправищну таксу наплати у изнпсу већем или 

маоем пд прпписанпг  ( шлан 5. Пдлуке);  

2)  не наплати бправищну таксу истпвременп са 

наплатпм услуге ( шлан 6. Пдлуке); 

3)  у рашуну ппсебнп не искаже изнпс 

бправищне таксе или не наведе пснпв 

пслпбађаоа пд плаћаоа бправищне таксе ( шлан 

4. Пдлуке); 

4) средства пд наплаћене бправищне таксе не 

уплати у прпписанпм рпку ( шлан 9. Пдлуке). 

 Нпвшанпм казнпм пд 500,00 дп 1.500,00 динара 

казниће се и пдгпвпрнп лице у правнпм лицу 

кпје ушини прекрщај из става 1. пвпг шлана. 

Члан 12. 

 У ппгледу нашина утврђиваоа 

бправищне таксе, пбрашунаваоа, застарелпсти 

наплате, пбрашуна камате и псталпг щтп није 

прпписанп пвпм Пдлукпм, схпднп се примеоују 

пдредбе Закпна кпјим се уређује дпхпдак 

грађана.  

Члан 13. 

Ступаоем на снагу пве Пдлуке престаје да важи 

Пдлука п бправищнпј такси   (“Службени лист 

ппщтина” бр. 28/06 ). 

Члан 14. 

Пва Пдлука ступа на снагу  01. 01. 2009. гпдине, 

а пбјавиће се  у “Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа”.  

I Брпј: 434 -745/2008 

У  Спкпбаои,18. 12. 2008. гпдине 

 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 

 

93 

На пснпву шлана 77. Закпна п планираоу и 

изградои („Службени гласник РС“, брпј 47/03 и 

34/06), шлана 20. став 1. ташка 8. Закпна п 

лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС“, 

брпј  129/07), шлана 6. Закпна п финансираоу 

лпкалне сампуправе („Службени гласник РС“, 

брпј 62/06)  и шлана 16. став 1. ташка 9. Статута 

ппщтине Спкпбаоа („Службени лист ппщтине 

Спкпбаоа“, брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине 

Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 18. 12. 

2008. гпдине, дпнела је 

ПДЛУКУ 
П НАКНАДИ ЗА КПРИШЋЕОЕ ГРАЂЕВИНСКПГ 

ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 

Пвпм Пдлукпм уређује се плаћаое накнаде за 

кприщћеое грађевинскпг земљищта ( у даљем 

тексту накнада), пбвезници плаћаоа  накнаде, 

пслпбпђеоа пд плаћаоа накнаде, пснпве и 

мерила за утврђиваое накнаде и нашин 

кприщћеоа средстава пстварених пд  накнаде. 
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Члан 2. 

Пбвезници накнаде за кприщћеое грађевинскпг 

земљищта су: 

 власник пбјекта, пднпснп нпсилац права 

распплагаоа на пбјекту, 

 закупац пбјекта, пднпснп дела пбјекта, 

 правнп или физишкп лице кпме је 

грађевинскп земљищте датп на 

привременп кприщћеое,  

 власник, пднпснп кприсник неизграђенпг 

грађевинскпг земљищта. 

Неизграђеним грађевинским земљищтем 

сматра се земљищте на кпме нису изграђени 

пбјекти, на кпме су изграђени пбјекти без 

пдпбреоа и на кпме су изграђени привремени 

пбјекти. 

 

Члан 3. 

Накнада се не плаћа за кприщћеое 

грађевинскпг земоищта на кпме су изграђени 

пбјекти кпји служи за јавну упптребу, пднпснп 

земљищте кпје се кпристи за: 

 впјне пптребе и пптребе пдбране земље, 

 за защтиту пд щтетнпг дејства впде (пбале, 

насипи, утврде, канали, исл.), 

 дешја игралищта, 

 за верске пбјекте,  

 рекреативне, паркпвске и друге зелене 

јавне ппврщине, 

 за улице, путеве и защтитне ппјасеве кпји 

припадају тим пбјектима и стајалищта у 

јавнпм градскпм и приградскпм сапбраћају, 

 за деппније смећа, 

 за јавна паркиралищта,  

 за грпбља,  

 за неизграђенп грађевинскп земљищте кпје 

се не кпристи за станпваое и пбављаое 

ппслпвне делатнпсти, 

 за пбјекте у кприщћеоу устанпва дешје и 

спцијалне защтите. 

Акп се на земљищту из става 1. алинеја 1-12 

налазе ппслпвни пбјекти за те пбјекте се плаћа 

накнада. Накнада се плаћа и за службене 

гараже. 

Пд пбавезе плаћаоа накнаде мпгу се 

пслпбпдити пбвезници кпји су кприсници 

материјалнпг пбезбеђеоа или примају дпдатак 

за туђу негу и ппмпћ, пвај дпдатак је једини 

прихпд,  уз пружаое пптребних  дпказа. 

П пслпбађаоу пд плаћаоа пдлуку дпнпси 

Ппщтинскп веће ппщтине Спкпбаоа. 

Члан 4. 

Накнада се плаћа  пп квадратнпм метру 

изграђенпг кприснпг стамбенпг, ппслпвнпг 

прпстпра и ппмпћнпг прпстпра, кап и пп м2 

прпстпра  (складищта и стпварищта свих 

намена, гараже, пијашни прпстпр и сл.).  

Накнада пп метру квадратнпм  земљищта кпје 

се кпристи за ппслпвне сврхе ( птвпрена 

складищта и стпварищта свих намена, аутпбуска 

стајалищта, птвпрен пијашни прпстпр и сл.) 

плаћа се у изнпсу пд 10% у пднпсу на ппврщину 

земљищта.    

Кпд пбјеката кпд кпјих се, из билп кпг разлпга,  

не мпже изврщити мереое,  ппврщина се 

израшунава, прпценпм, према сппљнпм 

габариту и изграђеним етажама. 

Члан 5. 

Изнпс накнаде  се утврђује зависнп пд степена 

кпмуналне ппремљенпсти земљищта и 

ппгпднпсти кпје кприсници стишу или имају 

оегпвим кприщћеоем.  

Вреднпваое грађевинскпг земљищта за 

утврђиваое ппгпднпсти кпје пдређенп 

земљищте пружа кприсницима, кап щтп су пбим 

и степен изграђенпсти и уређенпсти, пплпжај 

земљищта, раципналнпст кприщћеоа и друге 

пкплнпсти пд знашаја за оегпвп кприщћеое, 

врщи се ппсебнп за станпваое, за прпизвпдне и 

оима српдне делатнпсти, за делатнпсти 

тргпвине на малп и оима српдне делатнпсти, за 

делатнпсти угпститељства и пстале ппслпвне  

делатнпсти. 

Члан 6. 
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Вреднпваое ппгпднпсти грађевинскпг 

земљищта за кприщћеое за станпваое врщи се 

пп зпнама -  прпстпрним јединицама према 

критеријумима и мерилима из табеле 1. кпја је 

саставни деп пве пдлуке. 

Ппд зпнпм  прпстпрнпм јединицпм у смислу пве 

пдлуке ппдразумева се најмаои блпк шије се 

границе мпгу пписати и идентификпвати на 

терену и на карти прпстпрних јединица кпја је 

саставни деп пве пдлуке. 

Члан 7. 

Пбрашун накнаде из шлан 6. врщи се пп зпнама - 

прпстпрним јединицама  за утврђиваое висине 

накнаде, кпје су утврђене  Елабпратпм  

„Вреднпваое градскпг грађевинскпг земљищта 

у Спкпбаои“, кпји је саставни деп пве пдлуке, и 

тп: 

I зпна -   прпстпрна јединица са брпјем бпдпва 

пд 850 и навище 

II зпна -  прпстпрна јединица са брпјем бпдпва 

пд 700 - 849 

III зпна - прпстпрна јединица са брпјем бпдпва 

пд 550 – 699 

IV зпна - прпстпрна јединица са брпјем бпдпва 

дп 549 

Члан 8. 

Вреднпваое ппгпднпсти грађевинскпг 

земљищта за делатнпсти 07, 08, 09, (тргпвина, 

туризам и угпститељствп, занатствп и друге 

услуге), врщи се пп зпнама - прпстпрним 

јединицама из шлана 7. пве пдлуке,  према 

критеријумима и мерилима из табеле 2. кпја је 

саставни деп пве пдлуке. 

Члан 9. 

Вреднпваое ппгпднпсти грађевинскпг 

земљищта за делатнпсти 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

10, 11, 12, 13, 14, врщи се за сваку лпкацију 

ппсебнп, према критеријумима и мерилима из 

табеле 3, 4 и 5. . кпје су  саставни деп пве 

пдлуке. 

Члан 10. 

Изнпс накнаде из шлана 6. пве пдлуке дпбија се 

кап прпизвпд   брпја бпдпва пдређене зпне -  

прпстпрне јединице, кприсне ппврщине 

стамбенпг прпстпра  и  цене бпда пп метру 

квадратнпм пп пбрасцу  Нс = Б х Ппс х Цпс. 

Изнпс накнаде из шлана 8. и 9 пве пдлуке дпбија 

се кап прпизвпд брпја бпдпва пдређене зпне -  

прпстпрне јединице, кприсне ппврщине 

ппслпвнпг  прпстпра, ппврщина прпстпра кпји се 

кпристи у ппслпвне сврхе (складищта, 

стпварищта исл) и цене бпда пп метру 

квадратнпм пп пбрасцу  Нп = Б х (Ппп+ Ппп) х 

Цпп 

Нс   - месешна висина накнаде за стамбени 

прпстпр  

Нп -  месешна висина накнаде за ппслпвни 

прпстпр  

Б – брпј бпдпва за пдређену прпстпрну јединицу 

Ппс  -  кприсна ппврщина стамбенпг пбјекта   

Ппп – кприсна ппврщина ппслпвнпг пбјекта 

Ппп – ппврщина земљищта кпји се кпристи у 

ппслпвне сврхе 

Цпс – цена бпда пп м2  за стамбени прпстпр 

Цпп – цена бпда пп м2 за ппслпвни пбјекат и 

ппслпвни прпстпр  

Члан 11. 

Накнада за кприщћеое  грађевинскпг 

земљищта се пбрашунава пп метру квадратнпм 

(м2) кприсне  ппврщине  изграђенпг пбјекта или 

пбјекта шија је изградоа предвиђа планскпм 

дпкументацијпм на пснпву ЈУС У,Ц2.100 

(„Службени лист СРЈ“, бр. 32/2002), пднпснп кпја 

је пдређена прпјектпм на нашин: 



19. ДЕЦЕМБАР 2008.                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ СПКПБАОА   -  БРПЈ 6                    СТРАНА  21 

 

 кприсна ппврщина представља ппдну 

ппврщину пбјекта. При тпме се у ппврщину 

урашунавају и све ппврщине у нищама 

прпзпра, излпга, радијатпра, уграђених 

делпва намещтаја и слишнп; 

 све кприсне ппврщине се рашунају према 

мерилима између финалнп пбрађених 

ппврщина зидпва. Укпликп се мере 

ппврещина узимају између непбрађених 

зидпва, пднпснп из прпјекта (цртежа), пнда 

се такп израшунате ппврщине умаоују за 

3%. Пвп смаоеое се не примеоује акп су 

зидпви пд префабрикпваних елемената, 

шије финалнп пбрађене ппврщине не 

ппвећавају дебљину зида пзнашену у 

цртежу, укпликп су прпјектпм предвиђени 

непбрађени зидпви, кап и укпликп се мере 

узимају из прпјекта изведенпг стаоа; 

 ппврщина пбјеката друщтвенпг стандарда 

је ппврщина свих радних, ппмпћних и 

пратећих прпстприја са припадајућим 

кпмуникацијама; 

 стамбена ппврщина је збир свих ппдних 

ппврщина  у стамбенпј згради, укљушујући 

кпмуникације и ппмпћне прпстприје и 

ппврщина станпва у стамбенп-ппслпвним 

пбјектима; 

 ппврщина привреднп прпизвпднпг 

прпстпра је ппврщина свих радних, 

ппмпћних, и пратећих прпстприја са 

припадајућим кпмуникацијама; 

 ппврщина ппслпвнп-услужнпг прпстпра је 

укупна нетп ппврщина свих прпстпра; 

 ппврщина  ппслпвнп-кпмерцијалнпг 

прпстпра је ппврщина свих радних, 

ппмпћних, и пратећих прпстприја са 

припадајућим кпмуникацијама; 

 ппврщина припадајућег гаражнпг прпстпра 

је ппврщина гаражних места без 

кпмуникација; 

 ппврщине сппртскп-рекреативних 

прпстпра, базена, теретана, сауна, билијар 

сала и слишних прпстпра у стамбеним 

пбјектима, не сматрају се заједнишким 

прпстпријама. 

Члан 12. 

Кприсна ппврщина за накнаду за кприщћеое  

грађевинскпг земљищта пбрашунава се са 

следећим кпефицијентима: 

1.Кпефицијентпм 1 за све кприсне ппврщине 

наведене у шлану 11. пве пдлуке . 

2.Кпефицијентпм 0,75 за: 

- галерије у затвпренпм прпстпру, 

- стамбене ппврщине и магацине у  сутеренским  

и ппдрумским и етажама, 

- лпђе, гараже, кптларнице, склпнищта, 

складищта, магацини, јавне гараже. 

3.Кпефицијентпм 0,50 за: 

- све ппмпћне зидане пбјекте уз ппрпдишне 

стамбене пбјекте (пставе, щупе и сл.), 

- птвпрене базене и птвпрене сппртске терене 

уз ппрпдишне стамбене пбјекте; 

- надстрещнице уз привреднп -прпизвпдне и 

ппслпвне пбјекте, 

- ппврщине птвпрених прпстпра (балкпни, 

терасе, тремпви). 

4.Кпефицијентпм 0,25 за: 

- пбјекте јавне намене; рекреативнп-сппртски 

пбјекти и пбјекти забаве и разпнпде на 

 птвпренпм прпстпру; 

       - гаражна места. 

Члан 13. 

Средства пстварена пд накнаде за кприщћеое 

грађевинскпг земљищта прихпд су бучета 

ппщтине Спкпбаоа и кпристе се за уређиваое 

грађевинскпг земљищта, пдржаваое 

кпмуналних пбјеката и финансираое 

кпмуналних делатнпсти. 

Члан 14. 

Пбавеза плаћаоа накнаде настаје данпм 

стицаоа права власнищтва, пднпснп права 

кприщћеоа пбјекта, пднпснп грађевинскпг 

земљищта и траје све дпк правп власнпщтва или 
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кприснищтва не пренесе другпм или дпк се 

пбјекат не ппрущи или уклпни.  

Накнада за земљищте кпје је дпдељенп ради 

изградое пбјекта плаћа се пп истеку рпка за 

изградоу пбјекта, а најдуже у рпку пд 3. гпдине 

пд дпдељиваоа земљищта. 

Висина накнаде из претхпднпг става , пп истеку 

рпка,  се пбрашунава пп м2 кприснпг прпстпра 

према прпјектнпј дпкументацији, без пбзира на 

степен приведенпсти намени.  

Члан 15. 

Ппслпве впђеоа евиденције, утврђиваоа  и 

наплате накнаде пбавља надлежни прган 

Ппщтинске управе ппщтине Спкпбаоа.  

Сви пбвезници су дужни да ппднесу пријаву п 

свакпј прпмени кпја је пд утицаја на пбрашун 

накнаде.  

Пбвезник кпји сматра да му ппврщина, на 

пснпву кпје се пбрашунава накнада, није 

правилнп утврђена мпже тражити да Кпмисија 

прпвери  пбрашун ппврщине,  псим акп је  већ 

пптписап записник п пбрашуну ппврщине.  

У рпку пд 6 месеци пд дана ступаоа на снагу 

пве пдлуке изврщиће се ажурираое  ппстпјеће 

евиденције мереоем кприсне ппврщине 

изграђених пбјеката . 

Мереое ће изврщити Струшна кпмисија, кпју ће 

фпрмирати председник Ппщтине, а пптребна 

средства пбезбеди ће се из бучета за 2009. 

гпдину. 

Пбвезници накнаде дужни су да пмпгуће 

прикупљаое ппдатака неппхпдних за пбрашун 

накнаде. Пбвезнику кпји не пмпгући 

прикупљаое ппдатака накнаде ће се рашунати 

пп пдредбама шлана 4. став 3. пве пдлуке. 

Члан 16. 

Цена бпда пп м2 ( Цпс и Цпп) у динарима на 

месешнпм нивпу утврђује се сваке гпдине 

Пдлукпм п висини накнаде за кприщћеое 

грађевинскпг земљищта, према делатнпстима. 

Члан 17. 

Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи 

Пдлука п накнади за кприщћеое грађевинскпг 

земљищта („Сл. Лист ппщтина, брпј 12/90 ). 

Члан 18. 

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“ 

I Брпј: 011-32/2008           

У Спкпбаои 18. 12. 2008. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 

МЕРИЛА ЗА ВРЕДНПВАОЕ ППГПДНПСТИ ЗА 

СТАНПВАОЕ 

Табела 1. 
А. ППЛПЖАЈ У ГРАДСКПЈ ЦЕЛИНИ............. 140 
 

1. Удаљенпст пд градскпг центра 
- дп  300 м......................... 60 
- пд  300 дп 500 м........................... 40 
- пд  500 дп 1000 м......................... 20 
- прекп 1000 м..............................    10  

2. Удаљенпст пд аутпбуске станице 
 - дп 250 м........................................ 40  
 - пд 250 дп 500 м............................ 30 
 - пд 500 дп 1000 м.......................... 20 
 - прекп 1000 м............................   10   
      3. Удаљенпст  пд лешилищних   
  центара 
 - дп 250 м........................................ 40  
 - пд 250 дп 500 м............................ 30  
 - пд 500 дп 1000 м.......................... 20  
 - прекп  1000 м............................... 10  
 Б. ППЛПЖАЈ У ПДНПСУ НА ПБЈЕКТЕ 
     ДРУШТВЕНПГ СТАНДАРДА................................. 290 
 
        I- Пплпжај у пднoсу на пбјекте здравствене  
            спцијалне  защтите и културе  
 1. Удаљенпст пд Дпма здравља  
      - дп 250 м............................................. 50 
      - пд  250 дп 500 м................................ 35  
      - пд 500 дп 1000 м..............................  25  
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      - прекп 1000 м.................................... 10  
 2. Удаљенпст пд апптеке  
      - дп 250 м.............................................. 30  
                 - пд 250 дп 500 м.................................. 20  
      - пд 500 дп 1000 м............................... 15  
      - прекп 1000 м.................................... 10  
 3. Удаљенпст пд дешије устанпве  
      - дп 250 м.............................................. 40  
      - пд 250 дп 500 м..................................  25  
      - пд 500 дп 1000 м............................... 15  
      - прекп 1000 м....................................   10 

4. Удаљенпст пд центара културе 
    ( бипскпп, библиптека )  
    - дп 250 м............................................ 40 
    - пд 250 дп 500 м................................ 25 
    - пд 500 дп 1000 м............................. 15  
    - прекп 1000 м................................... 10  

II- Пплпжај у пднпсу на пбразпвне  
      устанпве  
  1. Удаљенпст пд пснпвне щкпле 
     - дп 200 м............................................ 50 
     - пд 200 дп 400 м................................ 40  
     - пд 400 дп 600 м................................ 30  
     - прекп 600 м...................................... 20  
 2. Удаљенпст пд средое щкпле  
           - дп 300 м............................................ 30  
      - пд 300 дп 500 м................................ 20 
                 - пд 500  дп 1000 м............................ 15  
      - прекп 1000м..................................... 10  
III-Пплпжај у пднпсу на пбјекте сппрта и 
       рекреације 
 
   1. Удаљенпст пд парка  
     - дп 250 м.............................................. 30  
      - пд 250 дп 500 м.................................. 20  
     - пд 500  дп 1000 м............................... 10   
     - прекп 1000 м......................................   5 
 2. Удаљенпст пд сппртских терена  
     - дп 300 м............................................... 20 
     - пд 300  дп 500 м..................................  15  
     - пд 500 дп 1000 м................................. 10  
     - прекп 1000 м......................................   5 
  
Ц. ППЛПЖАЈ У  ПДНПСУ НА ПБЈЕКТЕ  
     СНАБДЕВАОА И УСЛУГА......................... 200  
   Удаљенпст пбјеката пснпвнпг 

снабдеваоа  
- дп 200 м.................................................... 50 
- пд 200 дп 400 м........................................ 40  
- пд 400 дп 600 м........................................  30  
- пд 600 дп 1000 м...................................... 20 
- прекп 1000 м............................................ 10  

15. Удаљенпст пд специјализпваних  
прпдавница  
- дп 300 м.................................................. 20 
- пд 300 дп 500 м...................................... 15  
- пд 500 дп 1000 м.................................... 10  
- прекп 1000 м..........................................   5  

16. Удаљенпст пд рпбне куће   
- дп 250 м................................................... 30 
- пд 250 дп 500 м....................................... 20  
- пд 500 дп 1000 м..................................... 10 

- прекп 1000 м...........................................    5 
17. Удаљенпст пд зелене пијаце 

- дп 250 м.................................................... 30 
- пд 250 дп 500 м........................................ 20 
- пд 500 дп 1000 м...................................... 10 
- прекп 1000 м...........................................   5  

18. Удаљенпст пд пбјеката администрације  
(СП,Катастар, МЗ.)  
- дп 300 м.................................................... 30 
- пд 300 дп 500 м........................................ 20 
- пд 500 дп 1000 м......................................  10 
- прекп 1000 м............................................   5  

19. Удаљенпст пд ппщте  
- дп 300 м.................................................... 20 
- пд 300 дп 500 м........................................ 15 
- пд 500 дп 1000 м...................................... 10 
- прекп  1000 м..........................................   5  

20. Удаљенпст пд банке 
- дп 300 м.................................................... 20 
- пд 300 дп 500 м........................................ 15  
- пд 500 дп 1000 м...................................... 10  
- прекп 1000 м...........................................    5 

Д. КПМУНАЛНА ППРЕМЉЕНПСТ................ 320  
a) Стaое сапбраћајнице 

- сапбраћајнице са савременим 
   застпрпм( прекп 50% сапб.ппвр.)..... 70 
- сапбраћајнице без савременпг 
   застпра................................................... 25 

b) Стаое впдпвпдне мреже  
- впдпвпдна мрежа  ппстпји(прекп 
  50% дпмаћинстава прикљушенп)..... 90  
- впдпвпдна мрежа не ппстпји..............   0 

c) Стаое канализаципне мреже  
- канализаципна мрежа ппстпји 
   ( прекп 50% дпмаћинстава при-  
    кљушенп)............................................... 60  
- канализаципна мрежа не ппстпји......   0  

d) Стаое електрпмреже  
- електрпмрежа ппстпји......................... 70 
-електрпмрежа не пстпји.......................   0  

e) Стаое телефпнске мреже 
- телефпнска мрежа ппстпји.................. 30 
- телефпнска мрежа не ппстпји.............   0  

Е – УРБП-ЕКПЛПШКИ УСЛПВИ ....................... 50  
- Густина станпваоа 

- станпваое индивидуалнп  
   ( претежнп)........................................... 50 
-стаое кплективнп ( претежнп)........... 25 

 
МЕРИЛА ЗА ВРЕДНПВАОЕ ППГПДНПСТИ ЗА 

ДЕЛАТНПСТИ:07.08.09 
Табела 2. 
I -УДАЉЕНПСТ ПД ЦЕНТРА.................... 300 
     - дп 250 м........................................... 300  
     - пд 250 – 500 .................................... 250 
     - пд 500 – 1000 м...............................   200 
1. прекп 1000 м.................................. 100 

 
II -УДАЉЕНПСТ ПД ЛЕЧИЛИШНИХ  
      ЦЕНТАРА ........................................ 200  
      - дп 250 м.......................................... 200 
      - пд 250 – 500 м................................ 150 
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      - пд 500 – 1000 м.............................. 100 
      - прекп 1000 м.................................   50  
III – УСЛПВИ ПАРКИРАОА ................................ 50  
      - регулисаое паркираоа............... 50 
      - делимишнп рег.паркираоа......... 30 
      - нерегулисанп паркираое........... 20  
IV -УДАЉЕНПСТ ПД АУТПБУСКЕ  
       СТАНИЦЕ.................................................   50  
       - дп 250 м.......................................... 50  
       - пд 250  - 500 м................................. 40 
       - пд 500   -  1000 м............................. 30  
       - прекп 1000 м................................... 10  
V- УСЛПВИ ВПДПСНАБДЕВАОА........................... 75  
      - кпристи впду из град.мреже 
         самп за санит. Пптребе ............... 75 
      - не кпристи впду из гр.мреже......   0  
VI – УСЛПВИ КАНАЛИСАОА  
         ПТПАДНИХ ВПДА............................................... 75 
        - кпристи град.канал.за  
          фекал.впду.....................................     75 
       - не кпристи град.канал.................       0   
VII – ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИ УСЛПВИ......... 75  
       - ппвезан на ел.мрежу.....................      75  
a)    није ппвезан на ел.мрежу............        0 
     
VIII- УСЛПВИ ТТ............................................ 75  
       - ппвезан на ТТ...................................    25  
       - није ппвезан на ТТ..........................      0  
IX-  УРБНП -ЕКПЛПШКИ УСЛПВИ..................100  
      - лпциран у блпку са кплективним  
         станпваоем ( претежнп).................  100  
      -лпциран у блпку са индивидуалним 
        станпваоем (претежнп ) 200...........    75  
   `  

МЕРИЛА ЗА ВРЕДНПВАОЕ ППГПДНПСТИ ЗА 
ДЕЛАТНПСТИ 01, 02, 03, 04, 05, 06. 

Табела 3. 
 
I – УДАЉЕНПСТ ПД ЦЕНТРА ..............................        100  
      - дп 250 м.......................................     100 

- пд 250  дп  500 м..........................     80 
- пд 500 дп 1000 м.........................     60  
- прекп 1000 м................................     40 

II -  ЕФИКАСНПСТ ППВЕЗИВАОА НА  
       СППЉНЕ САПБРАЋАЈНИЦЕ................         80 
      -директан  приступ.....................         80 

-приступ прекп примарне.......       50 
-приступ прекп секундарне.......         20   

III - ПРППУСНА МПЋ  
       САПБРАЋАЈНИЦА.................................. 80 
        - велика.........................................  80 
        - средоа.........................................  50 
        - мала ........................................  20 
IV - УСЛПВИ 
ПАРКИРАОА................................................. 40  
       -регулисанп паркираое............... 40 
       -делимишнп регул.парк.....................      30 
       -нерегулисанп парк..........................       20   
V -  УДАЉЕНПСТ ПД АУТПБУСКЕ  

       СТАНИЦЕ ............................................. 60 
       - дп 250 м.......................................... 60 
       - пд 250 – 500 м................................     40  
       - пд 500 дп 1000 м............................     25 
       - прекп 1000 м.................................. 10 
VI – ППВРШИНА КПМПЛЕКСА.................... 80 
       - дп 0,1 ха.......................................... 80  
       - пд 0,1 дп 0,5  ха.............................. 70  
       - пд 0,5 дп 1,0  ха.............................. 60 
       - пд 1,0 дп 5,0 ха............................... 50 
       - прекп 5,0 ха.................................... 40  
VII- МПГУЋНПСТИ ПРПСТПРНПГ 
РАЗВПЈА............................................. 120  
       - ппстпји мпгућнпст прпстпрнпг  
          развпја без већих улагаоа......... 120 
       - ппстпји мпгућнпст прпстпр. 
          развпја са  велик. улагаоа........   80  

  - не ппстпји мпгућнпст даљег 
    прпщиреоа.......................................  40 

VIII – УСЛПВИ 
ВПДПСНАБДЕВАОА......................................... 80 
           -  кпристи впду из град.мреже 

         за санитарне и технпл.пптребе...... 80 
     -  кпристи впду из град.мреже самп 
         за  санит. пптребе............................. 50  
     - не кпристи впду из град. мреже......    0  

IX - УСЛПВИ КАНАЛИСАОА ПТПАДНИХ  
        ВПДА................................................  80  

  - кпристи  град.канал. за атмпсф. и 
     фекалну впду.......................................... 80 
   - кпристи град. канал.за фекалну 
     впду....................................................... 50  
   - не кпристи градску канализацију.....       0 

X - ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИ 
УСЛПВИ........................................ 80 
     -ппвезан на ел. мрежу................................     80 
     -није ппвезан на ел.мрежу........................  0 
XI -УСЛПВИ 
ТТ...................................................................................
 40  

- ппвезан на ТТ мрежу.............................. 40 
- није ппвезан на ТТ мрежу......................   0 

 
XII - ЗАГАЂИВАОЕ 
АТМПСФЕРЕ................................................ 80 

-  велика емисија АЗ.................................. 80 
-  средоа емисија АЗ.................................. 50  
 - мин. емисија АЗ...................................... 20 

XIII  - ЗАГАЂИВАОЕ 
ВПДЕ.............................................................. 80 

  -  велики загађиваш впде..........................  80 
  -  средои загађиваш впде..........................     50 
  -  мали загађиваш впде..............................     20 
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МЕРИЛА ЗА ВРЕДНПВАОА 

ППГПДНПСТИ ЗА ДЕЛАТНПСТИ 10 
 
Табела 4. 

6. УДАЉЕНПСТ ПД 
ЦЕНТРА...................................... 160 
- дп 250 м..................................... 160  
- пд 250 дп 500 м........................ 120 
- пд 500 дп 1000 м........................   80 
- прекп 100 м.............................   40  

7. УСЛПВИ ПАРКИРАОА...................   60 
- регулисанп  паркираое..............   60  
- делим.регул.паркр...................   40 
- нерегулисанп паркираое..........   20  

8. УДАЉЕНПСТ ПД АУТПБУСКЕ  
СТАНИЦЕ..................................... 80  
- дп 250 м..........................   80  
- пд 250 дп 500 м.........................    60  
- пд 500 дп 1000 м.......................   40  
- прекп 1000 м.....................    20  

9. ППВРШИНА КПМПЛЕКСА............ 150 
- дп п,1 ха...................................   10 
- пд п,1 дп п,5 ха.........................   50  
- пд п,5 дп 1,0 ха................... 100  
- прекп 1,0  ха....................... 150  

10. МПГУЋНПСТ  ПРПСТПРНПГ  
РАЗВПЈА.......................................... 100  
- ппстпји мпгућ.прпстпрнпг 
   развпја без већих улагаоа......... 100 
- ппстпји мпгућн.прпстпрн.развпја 
   са великим улагаоима...............   50  
- не ппстпји мпгућнпст даљег  
   прпщиреоа...........................   20  

11. УСЛПВИ ВПДПСНАБДЕВАОА........  80  
- кпристи впду из град.мреже за 
   санитарне и техн.пптребе.........      80 

 -  кпристи впду из град.мреже 
     самп за санит. пптребе........   50 

       - не кпристи впду из градске мреже.       20 
a) УСЛПВИ  КАНАЛИСАОА 

ПТПАДНИХ ВПДА...................... 80  
-кпристи  град. канал.за атмпсф. 
  и фекалну впду............... 80 
- кпристи град. канал за фекалну 
   впду.................................... 50  
- не кпристи град. канализ............ 20 

b) ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИ 
УСЛПВИ................................................ 80 
- ппвезан на ел.мрежу.......................... 80  
- није ппвезан на ел. мрежу...............   0  

c) УСЛПВИ ТТ................................................ 50  
- ппвезан на ТТ мрежу......................... 50 
- није ппвезан на ТТ мрежу................       0 

d) ЗАГАЂИВАОЕ 
АТМПСФЕРЕ.................................. 80 
- велика емисија АЗ..................... 80 
- средоа емисија АЗ...................    50  
- мала емисија АЗ.................... 20 
 

e) ЗАГАЂИВАОЕ ВПДЕ............................ 80 
- велики загађиваш впде........................ 80 

- средои загађиваш впде....................... 50  
- мали загађиваш впде........................... 20 

МЕРИЛА ЗА ВРЕДНПВАОЕ 
ППГПДНПСТИ ЗА ДЕЛАТНПСТИ 11, 12, 13, 14, 

 
Табела 5. 
I – УДАЉЕНПСТ ПД ЦЕНТРА..............400 
      - дп 250 м............................... 400 
      - пд 250 дп 500 м................... 350 
      - пд 500 дп 1000 м................. 300  
a) прекп 1000 м...................... 200 

 
II – УСЛПВИ ПАРКИРАОА............  80  
       - регулисанп паркираое...   80  
       - делимишнп паркираое...    50  
       - нерегулисанп паркираое.     20 
III- УДАЉЕНПСТ ПД  
        АУТПБУСКЕ СТАНИЦЕ............  120 
       - дп 250 м............................... 120  
       - пд 250 дп 500 м................... 100  
       - пд 500 дп 1000м..................   76  
       - прекп 1000 м......................   40  
IV – УСЛПВИ ВПДПСНАБДЕВАОА....... 120  
       - кпристи впду из градске 
          мреже самп за сан.пптр.... 120 
       - не кпристи впду из  
         градске канал......................      0 
V – УСЛПВИ КАНАЛ.ПТПАДНИХ 
       ВПДА 
       - кпристи град.канал.за  
          фекал. впду........................ 120 
       -  не кпристи градску кан...      0 
VI-  ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИ  
        УСЛПВИ............................... 100 
      - ппвезан на електр.мрежу... 100  
     - није ппвезан на ел.мрежу...     0 
VII- УСЛПВИ ПТТ...........................    60 
     - ппвезан на ПТТ мрежу......    60 
     - није ппвезан на ПТТ  
       мрежу....................................     0 

 

94 

На пснпву шлана 6. Закпна п финансираоу 

лпкалне сампуправе (“Службени  гласник 

РС”,бр. 62/2006),  шлана 77. Закпна п планираоу 

и изградои (“Службени гласник РС”, брпј 47/03, 

34/06 ) и шлана 16. став 1. ташка 9. Статута 

ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист ппщтине 

Спкпбаоа”, брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине 

Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 18. 12. 

2008.  гпдине,  дпнела је 

 
П  Д  Л  У  К  У 

П ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КПРИШЋЕОЕ 
ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА 
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У  2009. ГПДИНИ 
 

Члан 1. 

Висина накнаде за  кприщћеое грађевинскпг 

земљищта у Спкпбаои утврђује се према врсти 

делатнпсти месешнп пп цени пд ДИНАРА / БПД. 

    Врста  делатнпсти    

     И З Н П С 

1. Станпваое – физишка лица  0,0015145  
2. Индустрија    0,0030375  
3. Ппљппривреда   0,0030375  
4. Впдппривреда   0,0030375 
5. Грађевинарствп   0,0030375  
6. Сапбраћај и везе   0,0030375 
7. Тргпвина     0,0202423 
8. Угпститељствп   0,0202423 
9. Занати и лишне услуге   0,0020218  
10. Стамбенп кпмуналне делатнпсти  0,0030375 
11. Пснпвнп и средое пбразпваое, наука,култура и 

инфпрмације 0,0020218 
12. Финансијске и ппслпвне услуге           0,0202423     0,0202423 
13. Здравствена защтита                              0,0202423                  0,0202423  
14. Примарна здравствена защтита и спцијална 

защтита                                                      0,0020218  0,0020218  
15. Делатнпст на бази ушлаоеоа              0,0020218             

  0,0020218 

16. Државни пргани и прганизације         0,0090994     0,0090994  
Члан 2. 

Накнада из  шлана 1. пве Пдлуке плаћа се у 

једнаким трпмесешним ратама. 

На накнаду кпју кприсник није платип у 

прпписанпм рпку плаћа се камата пп стппи 

једнакпј гпдищопј ескпнтнпј стппи централне 

емисипне банке увећана за 15 прпцентних 

ппена применпм кпмфпрне метпде. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

Пва Пдлука ступа на снагу 01.01.2009.гпдине, а 

биће пбјављена у “Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа”. 

I Брпј: 011-33/2008 

У Спкпбаои, 18. 12. 2008. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 

95 

На пснпву шлана   74. став Закпна п планираоу и 

изградои ("Сл. гласник РС",бр. 47/03,  34/06) и 

шлана 16. став 1. ташка 19. Статута ппщтине 

Спкпбаоа ("Сл. лист ппщтинe Спкпбаоа", бр. 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 18. 12. 2008. гпдине, 

дпнела је 

П Д Л У К У 

П ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАОЕ 

ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1.  

Пвпм пдлукпм уређују се критеријуми и мерила 

за утврђиваое висине накнаде за уређиваое 

грађевинскпг земљищта у Спкпбаои на 

прпстпру унутар границе грађевинскпг репна 

пдређене Генералним планпм, кап и на 

прпстприма изван пве границе кпји су ппсебнпм 

пдлукпм прпглащени за грађевинскп земљищте. 

Члан 2. 

Накнада за уређиваое грађевинскпг земљищта 

утврђује се према степену уређенпсти, намени и 

велишини пбјекта и пплпжају лпкације, при шему 

је пплпжај лпкације дефинисан зпнама ( екстра, 

I, II, III и IV зпна), а шији је ппис саставни деп пве 

пдлуке. 

Члан 3.    
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Накнаду  за уређиваое грађевинскпг земљищта 

пп пвпј пдлуци плаћа лице кпје је дпбилп 

земљищте у закуп, лице кпје има правп 

кприщћеоа земљищта, правп грађеоа, кпје 

врщи  рекпнструкцију пбјекта, дпградоу, 

прпмену намене, кап и власници пбјеката 

изграђених, пднпснп рекпнструисаних без 

пдпбреоа за изградоу. 

Члан 4.  

Висина накнаде за уређиваое пбухвата 

трпщкпве припремаоа и ппремаоа 

грађевинскпг земљищта и тп: 

 припремаое јавнпг грађевинскпг земљищта 
пбухвата  истражне радпве, израду гепдетских 
и других ппдлпга, израду планске и прпјектне 
дпкументације, рещаваое импвинскп-правних 
пднпса, расељаваое, рущеое пбјеката кпји су 
за тп планпм предвиђени, санираое терена, 
израду прпграма за уређиваое и друге 
радпве; 

 ппремаое јавнпг грађевинскпг земљищта 
пбухвата изградоу пбјеката и мреже 
впдпснабдеваоа, канализације, сапбраћајних 
ппврщина са ппремпм, изградоу паркинга и 
пещашких ппврщина, изградоу и уређиваое 
јавних зелених ппврщина са пратећим 
садржајима и друге радпве. 

 

Накнада за уређиваое грађевинскпг земљищта 

не пбухвата трпщкпве инфраструктуре кпје 

инвеститпр ппсебнп угпвара са надлежним 

предузећима кпд  прикљушака 

(електрпдистрибутивни пбјекти и мреже, 

кпмунални пбјекти, ТТ пбјекти и мрежа, 

каблпвски систем и др.). 

Члан 5. 

Накнада за уређиваое грађевинскпг земљищта 

се пбрашунава пп метру квадратнпм (м2) нетп 

ппврщине пбјекта шија се изградоа предвиђа 

планскпм дпкументацијпм на пснпву ЈУС 

У.Ц2.100/2002 („Службени лист СРЈ“, бр. 

32/2002), пднпснп кпја је пдређена прпјектпм 

на нашин: 

 нетп ппврщина се приказује у прпјекту кап 
кприсна ппврщина, ппврщина ппд 
инсталацијама и ппврщина за кпмуникацију; 

 За израшунаваое нетп ппврщине кпристе се 

мере између финалнп пбрађених зидпва и 

преграда у нивпу ппда не узимајући у пбзир 

мере спкли, лајсни и слишнп. 

 Када  се за израшунаваое нетп ппврщина 

кпристе мере између непбрађених ппврщина 

зидпва (мере из  прпјекта) тада се такп 

израшунате ппврщине умаоују за 3%. Пвп 

умаоеое се не примеоује акп су зидпви пд 

префабрикпваних елемената тј. зидпви шије 

финалнп пбрађене ппврщине не ппвећавају 

дебљину зида пзнашену у прпјекту. 

 кприсна ппврщина представља ппдну 
ппврщину пбјекта ппмнпжену са 
кпефицијентима. Кприсна  ппврщина 
пбухвата све стамбене ппврщине, 
нестамбене са кпмуникацијама и ппврщине 
заједнишких прпстприја; 

 При израшунаваоу нетп ппврщине етаже у 
пквиру крпвнпг прпстпра рашуна се пнај деп у 
кпјем светла висина изнпси најмаое 1,50м; 

 У нетп ппврщину етаже урашунавају се и 
ппдне ппврщине излпга, ппврщине исппд 
радијатпра, уграђених делпва намещтаја и 
ппреме и сл.; 

 ппврщина пбјеката друщтвенпг стандарда 
(щкпле, дешје устанпве, здравствени пбјекти, 
пбјекти културе  и сл.) је ппврщина свих 
радних, ппмпћних и пратећих прпстприја са 
припадајућим кпмуникацијама; 

 ппврщина привреднп прпизвпднпг прпстпра 
( прпизвпднп занатствп, индустрија, 
трафпстанице, АТЦ, тпплане; ппстрпјеоа за 
впдпвпд и канализацију, складищта и сл,) је 
ппврщина свих радних, ппмпћних и пратећих 
прпстприја са припадајућим 
кпмуникацијама; 

 ппврщина  ппслпвнпг прпстпра ( 
административни, тргпвински, угпститељскп -
туристишки, хптели, ппслпвнп стамбени 
апартмани, услужнп занатствп, гараже у 
склппу ппслпвних пбјекти и сл. ) је ппврщина 
свих радних, ппмпћних, и пратећих 
прпстприја са припадајућим 
кпмуникацијама; 

 ппврщине пбјектата јавне намене (сппртскп-
рекреативни прпстпри, базени, теретане, 
сауне, билијар салаа и слишни прпстпра ) је 
ппврщина свих радних и ппмпћних 
прпстприја и припадајућих затвпрених 
кпмуникаципних прпстприја;  
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Члан 6. 

Кприсна ппврщина за угпвараое накнаде за 

уређиваое грађевинскпг земљищта пбрашунава 

се са следећим кпефицијентима: 

 Кпефицијентпм 1 пбрашунавају се: све 
ппдне ппврщине стамбене (ппврщине за 
станпваое са кпмуникацијама) и 
нестамбене ( привреднп прпизвпдни  

 пбјекти, ппслпвни, пбјекти друщтвенпг 
стандарда и пбјекти јавне намене), 
ппврщине радних, ппмпћних и других 
прпстприја са кпмуникацијама (улази, 
степенищта, хплпви, атријуми и сл.), све 
ппврщине ппткрпвља без пбзира на висину 
и ппврщине у  пквиру крпвнпг прпстпра шија 
је светла висина минимум 1,50м; 

 

 Кпефицијентпм 0,75 пбрашунавају се: 
прпстприје за станпваое са висинпм 
маопм пд прпписане спратне висине у 
сутуренима, галерије у затвпренпм 
прпстпру, лпђе, гараже, кптларнице, 
склпнищта, складищта, магацини, јавне 
гараже; 

 

 Кпефицијентпм 0,50 пбрашунавају се: 

ппдрумске прпстприје кап и сви ппмпћни 
зидани пбјекти ппврщине дп 10 м2 уз 
ппрпдишне стамбене пбјекте  (пставе, щупе 
и сл.), птвпрени паркинг прпстпри у нивпу 
приземља исппд пбјекта, птвпрени базени 
и птвпрени сппртски терени уз ппрпдишне 
стамбене пбјекте, пбјекти јавне намене, 
рекреативнп-сппртски пбјекти, пбјекти 
забаве и разпнпде на птвпренпм прпстпру, 
надстрещнице уз привреднп-прпизвпдне и 
ппслпвне пбјекте,  балкпни, терасе, 
тремпви; 

 Кпефицијентпм 0,25 пбрашунавају се: 
птвпрена складищта, птвпрени паркинг 
прпстпри, неппкривене терасе; 

 

Члан 7. 

 Накнада за уређиваое јавнпг грађевинскпг 

земљищта пбрашунава се на пснпву  намене  и 

ппврщине пбјеката пп зпнама у изнпсу пд  

ДИНАРА/м2 нетп ппврщине, рашунајући укупну 

ппврщину свих пбјеката на грађевинскпј 

парцели,  и тп: 

  

Табела:

  

 

 

 

За изградоу пбјеката пд ппсебнпг интереса за 

ппщтину Спкпбаоа и тп:  базене ппврщине 

пплуплимпијских и плимпијских размера 

(птвпрене и затвпрене), впдене паркпве, 

Ред 
брпј 

 НАМЕНА ПБЈЕКТА Екстра 
зпна 

I зпна II зпна III зпна IVзпна 

1.  Стамбени пбјекати     (укупна 
ппврщина свих пбјеката на 
грађевинскпј парцели) 

     

  Дп 250 м2   5.599,00   4.728,00   4.311,00   4.085,00   2.623,00 

 Прекп 250 м2 27.995,00 23.640,00 23.640,00 20.425,00 13.115,00 

2 Ппслпвни пбјекти (укупна 
ппврщина свих пбјеката на 
грађевинскпј парцели) 

     

 Дп 250,00 м2   8.399,00  7.092,00   6.467,00    6.128,00   3.948,00 

 Прекп 250,00 м2 27.995,00 23.640,00 23.640,00 20.425,00 13.115,00 
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кпнгресни центар, птвпрене и затвпрене 

сппртске терене и хале, пбјекте индистријске и 

прпизвпдне  намене  са „шистпм“ технплпгијпм 

и са капацитетима пд најмаое 20 заппслених  

накнада ће се наплаћивати пп цени пд 1,00 

дин/м2. 

Члан 8. 

У слушају прпмене намене дела пбјеката или 

пбјекта у целини, пбрашунава се ппзитивна 

разлика накнаде за уређиваое земљищта 

између накнаде пбрашунате према претхпднпј 

намени  и нпве намене пбјекта, без права на 

ппвраћај плаћене разлике накнаде у пднпсу на 

претхпдну намену. 

У слушају рекпнструкције, дпградое, пднпснп 

изградое нпвпг пбјекта на месту ппрущенпг 

пбјекта, инвеститпр је дужан да плати накнаду 

за уређиваое земљищта за разлику у ппврщини 

између старпг и нпвпг пбјекта. 

 Накнада за уређиваое грађевинскпг 

земљищта за пбјекте кпји су у ппступку 

легализације, а кпји су изграђени дп 13. маја 

2003. гпдине, пбрашунаваће се пп ценама кпје 

важе за пбјекте дп 250 м2. нетп ппврщине, без 

пбзира на ппврщину пбјекта, дп 31. 12. 2009. 

гпдине. 

 П накнади за уређиваое грађевинскпг 

земљищта за пбјекте кпји се финансирају  из 

бучета ппщтине пдлушује Скупщтина.                                                                                                                                                                                  

 Накнада из шлана 7. став 1. пдлуке 

ревалпризује се месешнп пп метпди Савезнпг 

завпда за статистику кпја се пднпси на раст цена 

на малп.           

 Базни месец ревалпризације је август 

2008.   

   

Члан 9. 

 Утврђена висина накнаде за уређиваое 

грађевинскпг земљищта  умаоује се за 1% за 

сваку гпдину раднпг стажа  на теритприји 

ппщтине Спкпбаоа закљушнп  дп  

31.05.2001.гпдине, а највище дп 30% укупне 

накнаде  за  изградоу  пбјеката дп 250 м2 нетп  

ппврщине.  За деп пбјекта прекп ппврщине пд 

250 м2  нетп ппврщине пвп  умаоеое се не 

примеоује и за тај деп плаћа се накнада пп 

већпј тарифи ( прекп 250м2). 

 Укпликп је у претхпднпм перипду 

пстваренп  умаоеое пп пснпву раднпг стажа не 

мпже се кпристити  умаоеое пп пвпј пдлуци. 

Дпказ да није искпристип тп правп је пптврда пд 

надлежне службе.  

 

Члан 10. 

Инвеститпр, пре ппшетка изградое, а пп изради 

главнпг прпјекта, закљушује угпвпр п накнади за 

уређиваое грађевинскпг земљищта са 

ппщтинпм Спкпбаоа. Угпвпр у име ппщтине 

Спкпбаоа закљушује нашелник Ппщтинске 

управе ппщтине Спкпбаоа. Накнада се уплаћује 

једнпкратнп, пдмах пп  закљушеоу  угпвпра.  

Инвеститпри кпји, дп дана ступаоа на снагу пве 

пдлуке, нису закљушили угпвпр п висини 

накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта, 

плаћаће накнаду за уређиваое грађевинскпг 

земљищта пп пдредбама пве пдлуке. 

Члан 11. 

П спрпвпђеоу пве Пдлуке стараће се  прган 

надлежан за утврђиваое, кпнтрплу  и наплату 

јавних прихпда.    

                                        

Члан 12.                                            

Ступаоем на снагу пве Пдлуке престаје да важи 

Пдлука п висини накнаде за уређеое 

грађевинскпг земљищта ("Сл. лист ппщтина", бр. 

15/03).    

                            

Члан 13. 

                                            

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа, а пбјавиће се  у "Службенпм 

листу ппщтине Спкпбаоа". 
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I Брпј: 011-34/2008 

У Спкпбаои, 18. 12. 2008.гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 

 

ППИС ГРАНИЦА ЗПНА ЗА ПБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА 

УРЕЂИВАОЕ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА 

 

ЕКСТРА  ЗПНА: Ппис граница 

 

Пплази пд сквера на Врелу па иде низ врелски пптпк 

дп раскрснице улице Митрппплита Михаила и 27. 

Марта, затим иде улицпм 27. Марта дп раскрснице 

улица 27. Марта и улице М. Живанпвића, пдатле иде 

нпвппрпјектпванпм улицпм ппред тениских терена 

хптела “Здрављак” дп Транзитнпг пута у насељу 

“Царина”, а пдатле транзитним путем дп раскрснице  

са улицпм Кнеза Милпща, затим улицпм Кнеза 

Милпща дп мпста кпд зелене пијаце, затим 

срединпм реке узвпднп дп “Тащ ћуприје”, затим 

улицпм Светпг Саве дп раскрснице са улицпм Хајдук 

Вељка, затим улицпм Хајдук Вељка дп шесме Љубе 

Дидића, а пдатле улицпм Драгпвићевпм дп 

раскрснице са улицпм Впјвпде Мищића, а пдатле дп 

сквера на Врелу. 

 

ЛЕПТЕРИЈА – СПКПГРАД: 

 

Пплази пд рестпрана “Видикпвац” и иде границпм 

кпја је 200м (у хпризпнталнпј прпјекцији) удаљена са 

десне стране пута према “Лептерији” све дп 

стрелищта, а пдатле са северне падине Пзрена дп 

Спкпграда, затим граница пбилази Спкпград на 

пкп500 м хпризпнталне прпјекције дп реке 

Мправице, пдатле иде северним пбпдпм Ппппвице 

пбухватајући земљищте хптела “Мправице” и 

“Сунца” дп “Тащ ћуприје”, пдатле иде улицпм Светпг 

Саве дп Баоишке, затим улицпм баоишкпм дп 

степенищта кпд купатила “Баоица” па пнда 

степенищтем дп улице М.Пејпвића, даље улицпм 

М.Пејпвића дп виле Прпф. Јавенпвића, затим 

западнпм границпм плаца Прпф. Јпванпвића 

правплинијски дп рестпрана “Видикпвац”. 

 

ПРВА  ЗПНА: Ппис граница 

 

          Пплази пд сквера на Врелу и иде улицпм 

Никпле Пащића дп улице Пзренске и даље улицпм 

Пзренскпм дп улице Милутина Пејпвића, а пдатле 

улицпм М.Пејпвића дп степенищта кпјим са силази 

дп купатила “Баоица” пднпснп дп улице Баоишке,  

затим иде улицпм Баоишкпм дп улице Светпг Саве дп 

улице Хајдук Вељка, а затим улицпм Хајдук Вељка дп 

шесме Љубе Дидића и даље улицпм Драгпвићевпм 

дп улицеВпјвпде Мищића и пвпм улицпм дп сквера 

на Врелу. 

          Пплази се пд сквера на Врелу, затим се иде 

према западу улицпм Впјвпде Мищића дп 

раскрснице са улицпм Стевана Сремца, затим се иде 

улицпм С.Сремца дп раскрснице са улицпм Иве 

Андрића, затим према истпку улицпм Иве Андрића 

дп раскрснице са улицпм Милуна Митрпвића, затим 

улицпм Милуна Митрпвића дп раскрснице са улицпм 

Дпситејевпм, затим улицпм Дпситејевпм дп сквера 

кпд Дпма здравља и раскрснице са улицпм 

Немаоинпм и Вука Карачића, затим улицпм Вука 

Карачића дп раскрснице са улицпм Алексе 

Маркищића, зати улицпм Алексе Маркищића према 

истпку  дп улице Радета Живкпвића, затим улицпм 

Радета Живкпвића дп раскрснице са улицпм 27. 

Марта, затим улицпм 27. Марта дп улице 

Митрппплит Михаила, а затим према југу Врелским 

пптпкпм дп сквера на Врелу.   

 

ДРУГА  ЗПНА: Ппис граница 

 

          Пплази пд скврела на Врелу, затим иде улицпм 

Никпле Пащића дп улице Пзренске, затим према 

северу дп раскрснице са улицпм Милутина Пејпвића, 

затим улицпм М. Пејпвиће, Др. Јпванпвића дп 

рестпрана “Каскаде” и рескрснице са улицпм 

Пзренскпм, затим улицпм Пзренскпм изнад 

“Лпвашкпг Дпма”, летое ппзпрнице “Врелп”, Хајдук 

Вељкпве шесме, ппред “Бпрића” дп раскрснице 

улице С.Сремца и Впјвпде Мищића, затим улицпм 

В.Мищића дп сквера на Врелу.    

          Пплази пд сквера кпд Дпма здравља, затим иде 

улицпм Вука Карачића дп раскрсницеса са улицпм 

Стевана Мпкраоца, затим улицпм Стевана 

Мпкраоца дп раскрснице са улицпм 14. Бригаде, 
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пнда улицпм 14. Бригаде дп раскрснице са улицпм 

23. Дивизије, улицпм 23. Дивизије дп “Врцаревпг” 

пптпка, затим “Врцаревим “ пптпкпм дп улице 

Дпситејеве, зати улицпм Дпситејевпм дп раскрснице 

са улицпм Сппртскпм, затим улицпм Сппртскпм дп 

раскрснице са улицпм Бепградскпм, пнда улицпм 

Бепградскпм дп раскрснице са улицпм Впјвпде 

Мищића, затим улицпм Впјвпде Мищића дп 

раскрснице са улицпм Стевана Сремца, улицпм 

Стевана Сремца дп раскрснице са улицпм Иве 

Андрића, улицпм Иве Андрића дп раскрснице са 

улицпм Милуна Митрпвића,  затим улицпм Милуна 

Митрпвића дп раскрснице са улицпм Дпситејевпм, 

пнда улицпм Дпситејевпм дп сквера кпд Дпма 

здравља. 

 

          Пплази се пд раскрснице улица Алексе 

Маркищића и Вука Карачића, затим се иде према 

северу “Врцаревим” пптпкпм дп Нпвппрпјектпване 

улице и насеља “Чаир”, затим се иде према истпку дп 

тениских терена хптела “Здрављак”, затим се иде 

према југу ппред тениских терена хптела “Здрављак” 

дп раскрснице улица Миладина Живанпвића, Радета 

Живкпвића и 27. Марта, затим се иде улицпм Радета 

Живкпвића дп раскрснице са улицпм А. Маркищића, 

затим улицпм А. Маркищића према западу дп 

“Врцаревпг “ пптпка, пднпснп раскрснице улица А. 

Маркищића и Вука Карачића. 

 

 

ТРЕЋА  ЗПНА: Ппис граница  

 

          Пплази пд раскрснице улица Светпг Саве, Љубе 

Дидића и улице Превалац, па иде улицпм Превалац 

према истпку дп граница грађевинскпг репна, затим 

према западу дп северних пбпда Ппппвице дп 

земљищта хптела “Мправица” и хптела “Сунце” све 

дп раскрснице улице Светпг Саве, улице Превалац и 

улице Љубе Дидића. 

           Пплази пд раскрснице улица Светпг Саве, Љубе 

Дидића и улице Превалац, затим иде улицпм Љубе 

Дидића дп раскрснице са улицпм Милана Ракића, 

затим иде улицпм Милана Ракића и Чпкаоске дп 

улице Слеменске, затим према северп-истпку улицпм 

Слеменскпм дп граница грађевинскпг репна, затим 

према западу границпм грађевинскпг репна дп улице 

Кнеза Милпща,  затим према северу улицпм Кнеза 

Милпща дп нпвппрпјектпване улице, па према југу 

дп улице Впјвпде Путника, затим према западу 

улицпм Впјвпде Путника дп улице Ртаоске, затим 

према југу улицпм Ртаоскпм дп мпста на реци 

Мправици, пптпм узвпднп рекпм Мправицпм дп 

транзитнпг пута, пптпм транзитним путем дп улице 

Кнеза Милпща, па према југу улицпм Кнеза Милпща 

дп мпста на реци Мправици, затим према истпку 

узвпднп рекпм дп улице Светпг Саве и “Тащ ћуприје”, 

затим улицпм Светпг Саве према истпку дп 

раскрснице улица Светпг Саве, Љубе Дидића и улице 

Превалац. 

          Пплази се пд раскрснице улица Алексе 

Маркищића и Вука Карачића па Врцаревим пптпкпм 

низвпднп дп Нпвппрпјектпване улице, затим према 

северп-западу Нпвппрпјектпванпм дп улице Ртаоске, 

пптпм улицпм Ртаоскпм према северу дп мпста на 

реци  Мправици, затим низвпднп рекпм Мправицпм 

дп улице Рајка Вићентијевића, затим јужнп улицпм 

Рајка Вићентијевића дп раскрснице са улицпм Алексе 

Маркищића и 14. Августа, затим улицпм 14. Август 

према југу дп пута за Ресник пднпснп улице 

Дпситејеве, затим улицпм Дпситејевпм према истпку 

дп Врцаревпг пптпка, затим низ Врцарев пптпк дп 

раскрснице улице Васе Чарапића и 23. Дивизије, 

затим према северпзападу улицпм 23. Дивизије дп 

раскрснице са улицпм 14. Бригаде и Стевана 

Мпкраоца, пптпм улицпм Стевана Мпкраоца дп 

раскрснице улица Алексе Маркищића и Вука 

Карачића. 

          Пплази пд раскрснице улица Впјвпде Мищића и 

Бепградске, затим се иде улицпм Бепградскпм дп 

раскрснице са улицпм Сппртскпм, затим улицпм 

Сппртскпм према северу дп раскрснице са улицпм 

Дпситејевпм, затим улицпм Дпситејевпм према 

западу дп раскрснице са улицпм Милпща Цроанскпг,  

затим улицпм Милпща Цроанскпг према југу дп 

пещашке стазе парка “Чука” у нивпу Нпвпг Завпда  

затим пещашкпм стазпм дп улице Сппртске, пптпм 

улицпм Сппртскпм према југу дп граница 

грађевинскпг репна, затим границпм грађевинскпг 

репна према истпку дп улице Пзренске, пптпм 

улицпм Пзренскпм према северпистпку дп изнад 

“Лпвашкпг Дпма”, летое ппзпрнице “Врелп”, Хајдук 

Вељкпве шесме, ппред “Бпрића” дп раскрснице 

улице С.Сремца и Впјвпде Мищића, затим улицпм 

Впјвпде Мищића према југу дп раскрснице са улицпм 

Бепградскпм. 

 

ЧЕТВРТА  ЗПНА: Ппис граница 

 

          Пплази пд раскрснице улица Светпг Саве, Љубе 

Дидића и улице Превалац па иде улицпм Превалац 

дп границе грађевинскпг репна, затим границпм 

грађевинскпг репна дп улице Љубе Дидића, затим 
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према југу улицпм Љубе Дидића дп раскрснице са 

улицпм Светпг Саве и Превалца. 

          Пплази пд раскрснице улица Љубе Дидића и 

улице Милана Ракића па се иде границпм 

грађевинскпг репна дп раскрснице са улицпм 

Слеменскпм, затим према југп-западу улицпм 

Слеменскпм дп раскрснице са улицпм Чпкаоскпм, 

затим улицпм Чпкаоскпм дп раскрснице са улицпм 

Милана Ракића, пптпм улицпм Милана Ракића дп 

раскрснице са улицпм Љубе Дидића. 

          Пплази пд мпста на реци Мправици у улици 

Ртаоскпј  па се иде јужнп улицпм Ртаоскпм дп 

раскрснице са некатегприсаним путем кпји прплази 

крпз насеље “Чаир” а севернп пд бивще циглане, 

затим тим путем дп реке Мправице, пптпм низвпднп 

рекпм дп мпста у улици Ртаоскпј. 

          Пплази пд мпста на реци Мправици у улици 

Ртаоскпј, затим иде према северу улицпм Ртаоскпм 

дп раскрснице са улицпм Впјвпде Путника, затим 

према истпку улицпм Впјвпде Путника дп раскрснице 

са другим кракпм улице Впјвпде Путника, затим 

према северу нпвппрпјектпванпм дп грађевинскпг 

репна, затим севернпм границпм грађевинскпг 

репна, а према западу, затим западнпм границпм 

грађевинскпг репна, а према југу дп Реснишкпг пута, 

затим Реснишким путем према истпку дп раскрснице 

са улицпм 14. Август, затим према северу улицпм 14. 

Август дп раскрснице са улицпм Алексе Маркищића, 

пптпм према северу улицпм Рајка Вићентијевића дп 

реке Мправице и мпста на опј, пптпм узвпднп рекпм 

Мправицпм дп мпста на реци Мправици у улици 

Ртаоскпј. 

          Пплази пд сушељаваоа улице Дпситејеве, 

пднпснп Реснишкпг пута и западне границе 

грађевинскпг репна, затим иде према истпку улицпм 

Дпситејевпм дп раскрснице са улицпм Милпща 

Цроанскпг, пптпм улицпм Милпща Цроанскпг према 

југу дп пещашке стазе парка “Чука” кпја је у нивпу 

Нпвпг Завпда, затим према истпку ппменутпм 

пещашкпм стазпм дп сушељаваоа са улицпм 

Сппртскпм, затим иде према југу улицпм Сппртскпм 

дп јужне границе грађевинскпг репна, пптпм јужнпм 

границпм грађевинскпг репна према западу и 

западнпм границпм грађевинскпг репна према 

северу дп сушељаваоа са улицпм Дпситејевпм 

пднпснп Реснишкпг пута. 

 

       

96     

На пснпву шлана 5. Закпна п средствима у свпјини 

Републике Србије ("Службени гласник РС", брпј 

53/95,3/96, и 32/97), шлана 5. став 1.  и  шлана 20. 

став 1. ташка 10. Закпна п лпкалнпј сампуправи 

("Службени гласник РС", брпј 129/2007), шлана 16. 

став 1. ташка 11. и шлана 127.Статута ппщтине 

Спкпбаоа ("Службени лист ппщтине Спкпбаоа", 

брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 18. 12. 2008.  гпдине, 

дпнела је 

ПДЛУКУ 

п даваоу у закуп ппслпвнпг прпстпра на 

теритприји ппштине Спкпбаоа 

 

Члан 1. 

Пвпм Пдлукпм уређује се нашин и ппступак 

даваоа у закуп ппслпвнпг прпстпра, пдређиваое 

ппшетне цене закупнине, кап и права и пбавезе 

приликпм кприщћеоа ппслпвнпг прпстпра,  

кприсника ппщтине Спкпбаоа. 

Члан 2. 

Ппслпвне прпстприје у смислу пве Пдлуке су све 

прпстприје кпје се налазе у државнпј свпјини, а 

шији је кприсник ппщтина Спкпбаоа и служе кап 

ппслпвни прпстпр, псим ппслпвних прпстприја 

кпје су Пдлукпм Скупщтине пдређене или 

намеоене за даваое на кприщћеое бучетским 

кприсницима и пплитишким партијама. 

Члан 3. 

Ппслпвне прпстприје дају се у закуп јавним 

надметаоем или прикупљаоем ппнуда за 

намене пд интереса за ппщтину.  

 Ппступак даваоа у закуп ппслпвних прпстприја 

јавним надметаоем или прикупљаоем ппнуда 

спрпвпди кпмисија кпју именује председник 

ппщтине. 

Кпмисија пдређује намену свакпг ппјединашнпг 

ппслпвнпг прпстпра, у зависнпсти пд намене и 
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лпкације пбјекта, кап и нашин даваоа у закуп 

кпнкретнпг ппслпвнпг пбјекта. 

 O даваоу у закуп ппслпвних прпстприја пдлушује 

председник ппщтине у складу са закпнпм, а  на 

предлпг Кпмисије за спрпвпђеое јавнпг 

надметаоа или прикупљаоа ппнуда за даваое у 

закуп ппслпвнпг прпстпра. 

Члан 4. 

Ппслпвне прпстприје, шији је кприсник ппщтина 

Спкпбаоа, не мпгу се давати у ппдзакуп. 

Члан 5. 

На теритприји ппщтине Спкпбаоа ради 

утврђиваоа ппшетне цене закупа, а имајући у 

виду ппгпднпсти кпје пружају пдређени делпви 

насеља, утврђују се три зпне и тп: 

Екстра зпна - пбухвата улице Светпг Саве (пд 

Пзрeнскe улице дп краја) и улицу  Митрппплита 

Михаила; 

I зпна - пбухвата пстале улице у насељу Спкпбаоа 

и насеље Пзрен; 

II зпна - пбухвата сва пстала насеља на теритприји 

ппщтине Спкпбаоа. 

 

Члан 6. 

Ппшетна цена закупа ппслпвнпг прпстпра пп 

зпнама изнпси: 

Екстра зпна.............................848,00 динара пп м2; 

I зпна.......................................424,00 динара пп м2; 

II зпна.....................................106,00 динара пп м2. 

Ппшетна цена закупа пп м2 утврђена је на 

месешнпм нивпу. 

Међуспбна права и пбавезе закуппдавца и 

закупппримца регулищу  се ппсебним угпвпрпм у 

складу са закпнпм. 

У име ппщтине Спкпбаоа угпвпр закљушује 

председник ппщтине. 

Угпвпр се закљушује најкасније у рпку пд 10 дана 

пд дана дпнпщеоа пдлуке п даваоу у закуп 

ппслпвнпг прпстпра. 

Члан 7. 

Закупнина се плаћа дп петпг у месецу за текући 

месец. 

Члан 8. 

Закупац нема правп да без сагласнпсти 

закуппдавца врщи билп какве преправке или 

адаптацију ппслпвнпг прпстпра (пбјекта). 

Члан 9. 

Угпвпри закљушени дп дана ступаоа на снагу пве 

Пдлуке усклађиваће се са пдредбама пве Пдлуке 

у рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу 

Пдлуке. 

Данпм ступаоа на снагу пве Пдлуке престаје да 

важи Пдлука п даваоу у закуп ппслпвнпг 

прпстпра на реритприји ппщтине Спкпбаоа 

(“Службени лист ппщтина” бр. 8/05 и  /08). 

 

 

Члан 10. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у "Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа". 

 

I Брпј: 011-35/2008     

У Спкпбаои,  дана 18. 12. 2008.гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 
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97 

На пснпву шлана 76. став 1. Закпна п планираоу 

и изградои („Сл. Гласник РС“, 47/03 и 34/06), 

шлана 25. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл. 

Гласник РС“, 129/07) и шлана 16. став 1. ташка 26. 

Статута ппщтине Спкпбаоа („Службени лист 

ппщтине Спкпбаоа“, брпј 3/08), Скупщтина 

ппщтине Спкпбаоа на седници пдржанпј дана 

18. 12. 2008. гпдине, дпнела је 

ПДЛУКУ 
п пдређиваоу ппчетне цене за даваое у закуп 

лпкација за ппстављаое маоих 
мпнтажних пбјеката на јавним ппвршинама 

 

Члан 1. 

Пвпм пдлукпм пдређује се ппшетна цена даваоа 

у закуп лпкација за ппстављаое маоих 

мпнтажних пбјеката на јавним ппврщинама у 

насељу Спкпбаоа, према прпграму ппстављаоа  

усвпјенпм пд стране Скупщтине ппщтине 

Спкпбаоа. 

Члан 2. 

Ппшетна цена пп зпнама је: 

екстра зпна....................371,00 дин/м2 месешнп; 

прва зпна.......................265,00 дин/м2 месешнп; 

друга и трећа зпна........159,00 дин/м2 месешнп. 

 

За даваое у закуп пвих лпкација примеоују се 

зпнираое  кап и за Плуку п уређиваоу 

грађевинскпг земљищта. 

Ппступак даваоа у закуп, услпви и др. 

предвиђају се ппсебнпм пдлукпм. 

Члан 3. 

Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи 

Пдлука п пдређиваоу ппшетне цене за даваое у 

закуп лпкација за маое мпнтажне пбјекте на 

јавним ппврщинама у Спкпбаои („Службени 

лист ппщтина“, брпј  7/05, 8/05).            

Члан 4. 

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа, а пбјавиће се у „Службенпм листу 

ппщтине Спкпбаоа“. 

I Брпј: 011-36/2008 

У Спкпбаои, дана 18. 12. 2008. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 45. Закпна п планираоу и 

изградои (''Службени гласник РС'', брпј 47/2003 

и 34/06 ) и шлана 42. Статута ппщтине Спкпбаоа 

(''Службени лист ппщтине Спкпбаоа '', брпј 

3/2008 ), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана  18.12.2008.гпдине, 

дпнела је 

П Д Л У К У 

I 

УСВАЈА СЕ Прпграм за израду Урбанистишкпг 

плана дела блпка  ''Царина '' у Спкпбаои, 

урађен пд стране Дирекције за урбанизам и 

изградоу Спкпбаоа - А.Д. ЗА ПЛАНИРАОЕ, 

ПРПЈЕКТПВАОЕ, АПП И ИНЖЕОЕРИНГ 

”ИНФППЛАН” АРАНЂЕЛПВАЦ заведен кпд 

Дирекције за урбанизам и изградоу Спкпбаоа 

ппд брпјем 01-1250/1-08 дана 

08.10.2008.гпдине и брпјем  III 02-350- 44/2007 

дана 09.10.2008.гпдине кпд нарушипца Плана, а 

кпји је Закљушкпм Кпмисије за планпве 

прихваћен на седници пдржанпј дана 

28.11.2008.гпдине. 

II 

Дпнпщеоем пве Пдлуке стишу се услпви за 

дпнпщеое Пдлуке п изради Плана детаљне 

регулације. 

III 
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Пву Пдлуку пбјавити у „Службенпм листу 

ппщтине Спкпбаоа“. 

I Брпј :350- 384 /2008 

У Спкпбаои,  18.12. 2008. гпдине  

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 46. Закпна п планираоу и 

изградои (“Службени гласник РС” брпј 47/2003 

и 34/06 ) и  шлана 42. Статута ппщтине Спкпбаоа 

(“Службени лист ппщтине Спкпбаоа” брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтина Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 18.12.2008.гпдине 

дпнела је  

П Д Л У К У 
П ПРИСТУПАОУ  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛПКА 
“ЦАРИНА” У СПКПБАОИ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 

дела блпка “Царина ” у Спкпбаои 

 

Члан 2. 

Планпм се разрађује прпстпр у свему према 

границама пдређених Прпгрампм за израду 

урбанистишкпг плана  брпј 350-44 /07 пд 

09.10.2008.гпдине прихваћенпг пд стране 

Кпмисије за планпве на седници пдржанпј дана 

28.11.2008.гпдине. 

Члан 3. 

Циљ израде плана је ствараое планскпг пснпва 

за уређеое прпстпра и изградоу пбјеката, 

дефинисаое јавнпг грађевинскпг земљищта и 

прецизираое правила уређеоа и правила 

грађеоа за планирану намену ппврщина, 

дефинисаое правца, кпридпра и капацитета за 

сапбраћајну, впдппривредну, кпмуналну, 

енергетску, ПТТ и другу инфраструктуру. 

Члан 4. 

За нпсипца израде Плана детаљне регулације 

пдређује се Дирекција за урбанизам и изградоу 

- Спкпбаоа. 

Члан 5. 

Средства за изтраду плана биће пбезбеђена из 

бучета  ппщтине Спкпбаоа. 

Члан 6. 

Нпсилац израде плана је дужан да нацрт плана 

изради у рпку пд 60 дана пд дана дпнпщеоа 

пве Пдлуке. 

Члан7. 

План ппдлеже струшнпј кпнтрпли пд стране 

Кпмисије за планпве ппщтине Спкпбаоа 

пдређене ппсебним рещеоем.  

Накпн стушне кпнтрпле пглащава се јавни увид у 

дневнпм листу, а текст пгласа истише на пгласну 

таблу у  згради Ппщтинске управе ппщтине 

Спкпбаоа и пглащава путем лпкалних медија. 

Члан 8. 

План се излаже на Јавни увид у трајаоу пд 20 

дана у прпстпријама Ппщтинске управе 

ппщтине Спкпбаоа. 

П Јавнпм увиду стара се Кпмисија за планпве и 

Пдељеое за урбанизам стамбенп-кпмуналне 

делатнпсти и грађевинарствп Ппщтинске управе 

ппщтине Спкпбаоа. 

Извещтај п Јавнпм увиду, кпји је саставни деп 

пбразлпжеоа плана, сашиниће Кпмисија за 

планпве најкасније 15 дана пп заврщетку Јавнпг 

увида. 

Члан 9. 

Саставни деп пве пдлуке је Прпграм за израду 

урбанистишкпг плана брпј 350- 44/07 пд 

09.10.2008.гпдине, урађен пд стране Дирекције 

за урбанизам и изградоу Спкпбаоа - А.Д. ЗА 

ПЛАНИРАОЕ, ПРПЈЕКТПВАОЕ АПП И 
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ИНЖИОЕРИНГ “ИНФППЛАН” АРАНЂЕЛПВАЦ, 

усвпјен на седници Скупщтине ппщтине 

Спкпбаоа дана 18.12.2008.гпдине. 

Члан10. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 350-385/2008 

У Спкпбаои, 18.12.2008.гпдине 

 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 45. Закпна п планираоу и 

изградои (''Службени гласник РС'', брпј 47/2003 

и 34/06 ) и шлана 42. Статута ппщтине Спкпбаоа 

(''Службени лист ппщтине Спкпбаоа '', брпј 

3/2008 ), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 18.12.2008.гпдине, 

дпнела је 

 

П Д Л У К У 

I 

УСВАЈА СЕ Прпграм за израду  плана детаљне 

регулације блпка  ''Центар I '' у Спкпбаои, 

урађен пд стране Дирекције за урбанизам и 

изградоу Спкпбаоа, заведен кпд Дирекције за 

урбанизам и изградоу Спкпбаоа ппд брпјем 01-

1645/1-07 дана 30.11.2007.гпдине и брпјем  III 

02-350- 142/2007 дана 03.12.2007.гпдине кпд 

нарушипца Плана, а кпји је Закљушкпм Кпмисије 

за планпве прихваћен на седници пдржанпј 

дана 28.11.2008.гпдине. 

II 

Дпнпщеоем пве Пдлуке стишу се услпви за 

дпнпщеое Пдлуке п изради Плана детаљне 

регулације. 

III 

Пву Пдлуку пбјавити у „Службенпм листу 

ппщтине Спкпбаоа“. 

I Брпј :350- 386/2008 

У Спкпбаои, 18.12.2008. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

                                  ПРЕДСЕДНИК 
Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 46. Закпна п планираоу и 

изградои (“Службени гласник РС” брпј 47/2003 

и 34/06 ) и  шлана 42. Статута ппщтине Спкпбаоа 

(“Службени лист ппщтине Спкпбаоа” брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 18.12.2008. гпдине 

дпнела је  

П Д Л У К У 

П ПРИСТУПАОУ  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛПКА “ЦЕНТАР I” У СПКПБАОИ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 

блпка “Центар I” у Спкпбаои 

Члан 2. 

Планпм се разрађује прпстпр у свему према 

границама пдређених Прпгрампм за израду 

Плана детаљне регулације брпј 350-142 /07 пд 

03.12.2007.гпдине прихваћенпг пд стране 

Кпмисије за планпве на седници пдржанпј дана 

28.11.2008.гпдине. 
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Члан 3. 

Циљ израде плана је ствараое планскпг пснпва 

за уређеое прпстпра и изградоу пбјеката, 

дефинисаое јавнпг грађевинскпг земљищта и 

прецизираое правила уређеоа и правила 

грађеоа за планирану намену ппврщина, 

дефинисаое правца, кпридпра и капацитета за 

сапбраћајну, впдппривредну, кпмуналну, 

енергетску, ПТТ и другу инфраструктуру. 

Члан 4. 

За нпсипца израде Плана детаљне регулације 

пдређује се Дирекција за урбанизам и изградоу 

Спкпбаоа. 

Члан 5. 

Средства за израду плана биће пбезбеђена из 

бучета  ппщтине Спкпбаоа. 

Члан 6. 

Нпсилац израде плана је дужан да нацрт планa 

изради у рпку пд 90 дана пд дана дпнпщеоа 

пве Пдлуке. 

Члан 7. 

План ппдлеже струшнпј кпнтрпли пд стране 

Кпмисије за планпве ппщтине Спкпбаоа 

пдређене ппсебним рещеоем.  

Накпн стушне кпнтрпле пглащава се јавни увид у 

дневнпм листу, а текст пгласа истише на пгласну 

таблу у  згради Ппщтинске управе ппщтине 

Спкпбаоа и пглащава путем лпкалних медија. 

Члан 8. 

План се излаже на Јавни увид у трајаоу пд 20 

дана у прпстпријама Ппщтинске управе 

ппщтине Спкпбаоа. 

П Јавнпм увиду стара се Кпмисија за планпве и 

Пдељеое за урбанизам стамбенп-кпмуналне 

делатнпсти и грађевинарствп Ппщтинске управе 

ппщтине Спкпбаоа. 

Извещтај п Јавнпм увиду, кпји је саставни деп 

пбразлпжеоа плана, сашиниће Кпмисија за 

планпве најкасније 15 дана пп заврщетку Јавнпг 

увида. 

Члан 9. 

За време израде плана  у граници пбухвата се 

забраоују билп какве активнпсти, али не дуже 

пд једне гпдине.  

Члан 10. 

Саставни деп пве пдлуке је Прпграм за израду 

плана детаљне регулације блпка „Центар I “ 

брпј 350-142 /07 пд 03.12.2007. гпдине, урађен 

пд стране Дирекције за урбанизам и изградоу 

Спкпбаоа  и усвпјен на седници Скупщтине 

ппщтине Спкпбаоа дана 18.12.2008.гпдине 

Члан10. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј:350-387/2008 

У Спкпбаои, 18.12.2008.гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                         Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана  20. став 1. ташка 5. Закпна п 

лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник РС", 

брпј 129/2007), шлана 16. став 1. ташка 6., шлана 

127. Статута ппщтине Спкпбаоа ("Службени лист 

ппщтине Спкпбаоа", брпј 3/2008) и шлана 4.  

Пдлуке п превпзу путника у друмскпм 

сапбраћају на теритприји ппщтине Спкпбаоа 

(„Службени лист ппщтина“, бр. 8/1998), 

Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на седници 

пдржанпј дана 18. 12. 2008.  гпдине, дпнела је, 

ПДЛУКУ 
п ппвераваоу пбављаоа делатнпсти  превпза 

путника  у приградскпм сапбраћају на 
теритприји 

ппштине Спкпбаоа 
  

Члан 1. 
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Друщтву са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за 

сапбраћај и услуге  „Мптп-Бпем“  са седищтем у 

Негптину, улица  Бадоевска бб, ппверава се, 

неппсреднпм  ппгпдбпм, пбављаое делатнпсти  

јавнпг превпза  путника  у  приградскпм  

сапбраћају на линијама: 

 Спкпбаоа –  Жушкпвац – Рујевица - Јпщаница, 

 Спкпбаоа – Ресник, 

 Спкпбаоа – Ппружница  - Трубаревац – 

Врбпвац, 

 Спкпбаоа –  Тргпвищте – Врмча – Мужинац  

– Шарбанпвац, 

 Спкпбаоа – Бели Пптпк, 

 Спкпбаоа – Никплинац – Блендија – Дугп 

Ппље (раскрсница), 

 Спкпбаоа – Дугп Ппље –  Читлук – Врелп, 

 Спкпбаоа – Дугп Ппље – Милущинац – 

Сесалац – Читлук – Левпвик  -  Церпвица,  

 Спкпбаоа  - Пзрен – Језерп – Раденкпвац. 

Пвп предузеће ће птппшети са пбављаоем 

делатнпсти  јавнпг превпза  путника  у  

приградскпм  сапбраћају  на теритприји 

ппщтине Спкпбаоа  накпн  ступаоа на снагу пве 

пдлуке,  регистрације и пвере  редпва впжое и 

прибављаоа сагласнпсти на цену услуге 

превпза.  

Пву делатнпст   ДПП „Мптп-Бпем“ ће пбављати 

дп пкпншаоа  јавнпг кпнкурса за ппвераваое 

пбављаоа делатнпсти  јавнпг превпза путника  у 

приградскпм сапбраћају на теритприји ппщтине 

Спкпбаоа и дпнпщеоа пдлуке п избпру 

превпзника. 

Члан 2. 

Друщтву са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за 

сапбраћај и услуге  „Мптп-Бпем“  са седищтем у 

Негптину, у пбавези је да ппверену делатнпст 

превпза пбавља у складу са Закпнпм п превпзу у 

друмскпм сапбраћају,    Пдлукпм п јавнпм 

превпзу путника у друмскпм сапбраћају на 

теритприји ппщтине Спкпбаоа и Угпвпрпм п 

ппвераваоу пбављаоа делатнпсти  превпза 

путника  у приградскпм сапбраћају на 

теритприји ппщтине Спкпбаоа, кпји у име 

ппщтине Спкпбаоа закљушује председник 

Ппщтине.  

Члан 3.  

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 011-37/2008 

У Спкпбаои 18. 12. 2008. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

                      ПРЕДСЕДНИК 
                                  Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 20. став 1. ташка 11., шлана 32. 

став 1. ташка 20. Закпна п лпкалнпј сампуправи 

("Службени гласник РС",брпј 129/2007), шлана 

16. став 1. ташка 10 и шлана 127. став Статута 

ппщтине Спкпбаоа ("Службени лист ппщтине 

Спкпбаоа", бр.3/2008), Скупщтина ппщтине 

Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 18. 12. 

2008.гпдине, дпнела је  

Пдлуку 

п приступаоу изради Стратегије привреднпг 

развпја ппштине Спкпбаоа 

 

Члан 1. 

Ппщтина Спкпбаоа приступа изради Стратегије 

привреднпг развпја ппщтине. 

Члан 2. 

Ппд Стратегијпм привреднпг развпја ппщтине 

Спкпбаоа (у даљем тексту: Стратегија) у смислу 

пве пдлуке ппдразумева се плански дпкумент 

лпкалнпг екпнпмскпг развпја кпји се усваја за 

перипд 2009 – 2013 гпдине. 



19. ДЕЦЕМБАР 2008.                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ СПКПБАОА   -  БРПЈ 6                    СТРАНА  39 

 
Члан 3. 

Циљ израде Стратегије је дефинисаое 

екпнпмских развпјних мпгућнпсти, пдређиваое 

пптенцијалних преднпсти и развпјних 

припритета ппщтине Спкпбаоа, ппвећаое 

кпнкурентнпсти ппщтине, ппвећаое брпја 

радних места и изградоа ппзитивне ппслпвне 

климе.  

Члан 4. 

Пплазну пснпву за фпрмулисаое Стратегије 

привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 

представљају наципнална и лпкална стратещка 

дпкумента а ппсебнп: 

• Наципнална стратегија привреднпг 

развпја републике Србије пд 2006-2012 

(усвпјила Влада 2006);  

• Стратегија ппдстицаоа и развпја страних 

улагаоа ("Службени гласник РС", брпј 22/06); 

• Стратегија регипналнпг развпја 

Републике Србије за перипд пд 2007. дп 2012. 

гпдине ("Службени гласник РС", брпј 21/07) 

• Наципнална стратегија заппщљаваоа за 

перипд пд 2005. дп 2010. гпдине (усвпјила 

Влада 2005); 

• Стратегија развпја ппљппривреде Србије 

("Службени гласник РС", брпј 78/05); 

• Стратегија развпја туризма Републике 

Србије ("Службени гласник РС", брпј 91/06); 

• Стратегија развпја инфпрмаципнпг 

друщтва у Републици Србији ("Службени 

гласник РС", брпј 87/06); 

• Стратегија рефпрме државне управе у 

Републици Србији (усвпјила Влада нпвембра 

2004); 

• Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја 

(усвпјена на Генералнпј скупщтини Сталне 

кпнференције градпва и ппщтина децембра 

2005); 

• Стратегија развпја струшнпг пбразпваоа 

у Републици Србији ("Службени гласник РС", 

брпј 1/07); 

• Стратегија развпја пбразпваоа пдраслих 

у Републици Србији ("Службени гласник РС", 

брпј 1/07). 

Члан 5. 

Крпз прпцес израде Стратегије прпмпвисаће се 

интегрални партиципативни приступ планираоа 

лпкалнпг екпнпмскпг развпја, међусектпрска 

сарадоа и размена инфпрмација, укљушиваое и 

кппрдинација јавнпг, приватнпг и цивилнпг 

сектпра у прпцесу пдлушиваоа и партнерствп са 

институцијама и представницима привреде. 

Члан 6. 

У циљу израде Стратегије привреднпг развпја 

именпваће се Кпмисија за стратещкп 

планираое (у даљем тексту: Кпмисија). 

Кпмисију ће именпвати Председник ппщтине и 

биће састављена пд представника лпкалне 

сампуправе, бизнис сектпра,  ппљппривредника 

и цивилнпг друщтва 

Члан 7. 

Рпк за израду Стратегије је 12 (дванаест) месеци 

пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке. 

 

Члан 8. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“ 

 

I Брпј: 011-38/2008  

у Спкпбаои, дана 18. 12 .2008. гпдине. 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

                      ПРЕДСЕДНИК 
                                  Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 

(„Службени лист ппщтине Спкпбаоа“, брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 18. 12. 2008. гпдине, 

дпнела је 

ПДЛУКУ 

П ПСНИВАОУ ФПНДА ЗА РАЗВПЈ 

ППЉППРИВРЕДЕ ППШТИНЕ СПКПБАОА 

 

Члан 1. 

Пвпм Пдлукпм пснива се Фпнд за развпј 

ппљппривреде ппщтине Спкпбаоа (у даљем 

тексту: Фпнд) у циљу ппдстицаоа развпја 

ппљппривреде на теритприји ппщтине 

Спкпбаоа. 

Члан 2. 

Фпнд је правнп лице са правима, пбавезама и 

пдгпвпрнпщћу утврђеним пвпм Пдлукпм. 

Члан 3. 

Назив Фпнда је: Фпнд за развпј ппљппривреде 

ппщтине Спкпбаоа. 

Седищте Фпнда је у Спкпбаои, улица Светпг 

Саве 23. 

 

Члан 4. 

  Задаци Фпнда су: 

-пбезбеђиваое средстава и усмераваое истих 

за унапређиваое развпја ппјединих грана 

ппљппривреде у складу са прпграмима ппщтине 

Спкпбаоа; 

-раципналнп кприщћеое кап и развпј 

ппстпјећих прирпдних ресурса. 

Члан 5. 

  Делатнпсти Фпнда су: 

65232 псталп финансијскп ппсредпваое, 

-расппдела средстава за реализацију циљева 

Фпнда, 

-ушещће у припреми планпва и прпграма 

унапређеоа развпја ппјединих пбласти 

ппљппривреде. 

Члан 6. 

Извпри финансираоа Фпнда су: 

-средства пбезбеђена у Бучету ппщтине 

Спкпбаоа; 

-средства из Бучета Републике Србије, 

-средства прикупљена пд дпнација и ппмпћи 

дпмаћих и страних физишких и правних лица; 

-друга средства пстварена у складу са закпнпм. 

Члан 7. 

Средства Фпнда впде се на рашуну кпд Управе за 

јавна плаћаоа - Филијала Зајешар. 

Члан 8. 

Средства Фпнда се трпще на пснпву 

Финансијскпг плана,  у складу са Статутпм 

Фпнда. 

На Прпграм рада и Финансијски план Фпнда 

сагласнпст даје председник ппщтине Спкпбаоа.  

Члан 9. 

Фпнду се придружују регистрпвана удружеоа 

ппљппривредних прпизвпђаша и пстала 

удружеоа грађана кпја се баве делатнпстима 

Фпнда. 

Члан 10. 

Пргани Фпнда су: Управни  и Надзпрни пдбпр.  

Члан 11. 

Управни пдбпр је прган управљаоа Фпндпм. 
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Управни пдбпр има  9 шланпва, председника и 8 

шланпва. 

Председник Управнпг пдбпра Фпнда заступа и 

представља Фпнд. 

Председника и шланпве Управнпг пдбпра 

именује и разрещава Скупщтина ппщтина 

Спкпбаоа на мандатни перипд пд 4 (шетири) 

гпдине. 

Члан 12. 

Управни пдбпр Фпнда: 

-дпнпси Статут Фпнда, 

-дпнпси прпграм рада, финансијски план и 

гпдищои извещтај Фпнда, 

-пдлушује п расппдели средстава Фпнда пп 

критеријумима и услпвима утврђеним Статутпм 

и прпграмима Фпнда, 

-ппднпси извещтај п раду Скупщтини ппщтине 

Спкпбаоа најмаое једанпут гпдищое, 

-пбавља ппслпве везанп за спрпвпђеое 

кпнкурса, 

-именује шланпве кпмисија у циљу реализације 

ппсебних задатака, 

-дпнпси пдлуке и друга акта из свпје 

надлежнпсти и прати оихпву реализацију, 

-пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм и 

пдлукама Скупщтине ппщтине Спкпбаоа. 

Члан 13. 

Надзпрни пдбпр има председника и два шлана. 

Председника и шланпве Надзпрнпг пдбпра 

именује и разрещава Скупщтина ппщтине 

Спкпбаоа на мандатни перипд пд 4 (шетири) 

гпдине. 

Члан 14. 

Надзпрни пдбпр надзире закпнитпст рада 

Фпнда, прати и кпнтрплище рад Фпнда. 

Члан 15. 

Фпнд има  Статут. 

На Статут и гпдищои извещтај сагласнпст даје 

Скупщтина ппщтине Спкпбаоа. 

Статутпм Фпнда уређују се нарпшитп: 

-циљеви, прганизација и нашин ппслпваоа 

Фпнда, 

-надлежнпст и рад пргана Фпнда, 

-заступаое и представљаое Фпнда, 

-нашин пбављаоа струшних, административних и 

финансијскп - технишких ппслпва; 

-друга питаоа пд знашаја за рад и ппслпваое 

Фпнда. 

Члан 16. 

Струшне и административне ппслпве у циљу 

пствариваоа задатака Фпнда пбављаће 

Ппщтинска управа ппщтине Спкпбаоа - 

Пдељеое за привреду и лпкални екпнпмски 

развпј и Пдељеое за финансије, наплату јавних 

прихпда и импвинскп правне ппслпве.  

 

Члан 17. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

I Брпј: 011-39/2008 

У Спкпбаои, дана 18. 12. 2008. гпдине 

 СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

                      ПРЕДСЕДНИК 
                                  Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 46. Статута ппщтине Спкпбаоа 

(“Службени лист ппщтине Спкпбаоа”, брпј 

3/2008) и шлана 49. Ппслпвника п раду 

Скупщтине ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист 

ппщтине Спкпбаоа”, брпј 4/2008), Скупщтина 

ппщтине Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 

18. 12. 2008. гпдине, дпнела је 

 

П Д Л У К У 
п пбразпваоу Савета за бпрбу прптив 

наркпманије 
и других бплести зависнпсти 

 

I 

Пснива се Савет за бпрбу прптив наркпманије и 

других бплести зависнпсти (у даљем тексту: 

Савет) кап ппсебнп сталнп раднп телп 

Скупщтине ппщтине Спкпбаоа.  

II 

Циљеви псниваоа Савета су израда акципнпг 

плана и ствараое предуслпва за превенцију и 

бпрбу прптив наркпманије и других бплести 

зависнпсти и ризишнпг сексуалнпг ппнащаоа, 

кпнтинуирана едукација младих и щире 

друщтвене заједнице ради ппдизаоа свести и 

инфпрмисанпсти, и прпмпвисаое здравпг, 

садржајнпг и квалитетнпг  нашина живпта  деце 

и пмладине.  

  

III 

Савет има председника и 11 шланпва, пд кпјих је 

један заменик председника. 

Чланпве Савета шине представници лпкалне 

сампуправе, државних пргана,  устанпва и 

институција кпје представљају щиру друщтвену 

заједницу и  баве се васпитаоем, пбразпваоем 

и прпблемима деце и пмладине. 

Председника и шланпве Савета бира и 

разрещава Скупщтина, на перипд пд шетири 

гпдине и мпгу бити ппнпвп изабрани. 

IV 

Савет реализује циљеве фпрмираоем  радних  

група  кпје ће спрпвпдити  активнпсти из ташке II 

пве Пдлуке. 

V 

П свпм раду Савет ппднпси извещтај Скупщтини 

ппщтине Спкпбаоа пп пптреби, а  најмаое 

једнпм гпдищое. 

VI 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у “Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа”. 

 

I Брпј:011-40/2008 

У Спкпбаои, 18. 12. 2008. гпдине 

 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 
 
 

                      ПРЕДСЕДНИК 
                                  Анђелкпвић Радмилп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. ДЕЦЕМБАР 2008.                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ СПКПБАОА   -  БРПЈ 6                    СТРАНА  43 

 
 

 

 

 

 

Садржај 

 

86. Пдлука п п пптврђиваоу мандата пдбпрницима Скупщтине ппщтине Спкпбаоа .............................. 1 
87. Рещеое п сагласнпсти на ребаланс  Прпграма ппслпваоа за 2008.гпдину 
       ЈКП Напредак" Спкпбаоа .......................................................................................................................... 1 
88. Рещеое п сагласнпсти на Прпграм ппслпваоа за 2008.гпдину ЈКП Напредак" Спкпбаоа ................ 2 
89. Закљушак п усвајаоу прпграма рада Центра за спцијални рад „Спкпбаоа“ за 2009.гпд. .................. 2 
90. Закљуша.к п усвајаоу прпграма рада Нарпдне библиптеке 
       „Стеван Сремац“  Спкпбаоа за 2009.гпд. ................................................................................................ 2 
91. Пдлука п лпкалним кпмуналним таксама за теритприју ппщтине Спкпбаоа ..................................... 3 
92. Пдлука п бправищнпј такси на теритприји ппщтине Спкпбаоа ............................................................ 16 
93. Пдлука п накнади за кприщћеое грађевинскпг земљищта .................................................................. 18 
94. Пдлука п висини накнаде за кприщћеое грађевинскпг земљищта у  2009. Гпдини .......................... 25 
95. Пдлука п висини накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта ....................................................... 26 
96. Пдлука п даваоу у закуп ппслпвнпг прпстпра на теритприји ппщтине спкпбаоа .............................. 32 
97. Пдлука п пдређиваоу ппшетне цене за даваое у закуп лпкација за ппстављаое маоих 
       мпнтажних пбјеката на јавним ппврщинама .......................................................................................... 34 
98. Пдлука п усвајаоу Прпграма за израду Урбанистишкпг плана дела блпка 
      ''Царина '' у Спкпбаои ............................................................................................................................... 34 
99. Пдлука п приступаоу  изради  плана  детаљне  регулације дела блпка “Царина” у Спкпбаои ........ 34 
100. Пдлука п усвајаоу Прпграма за израду  плана детаљне 
         регулације блпка  ''Центар I '' у Спкпбаои ............................................................................................ 35 
101. Пдлука п приступаоу  изради  плана  детаљне  регулације  блпка “Центар I” у Спкпбаои ............. 36 
102. Пдлука п ппвераваоу пбављаоа делатнпсти  превпза путника  у приградскпм 
         сапбраћају на теритприји ппщтине Спкпбаоа ...................................................................................... 37 
103. Пдлука п приступаоу изради Стратегије привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа .......................... 39 
104. Пдлуку п псниваоу Фпнда за развпј ппљппривреде ппщтине Спкпбаоа ......................................... 40 
105. Пдлука п пбразпваоу Савета за бпрбу прптив наркпманије и других бплести зависнпсти ............. 42 
        
 
 
 

   

 

 

 

 



44 СТРАНА             БРПЈ 6   -   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ СПКПБАОА                       19. ДЕЦЕМБАР 2008. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


