
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА 
УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ 

OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се 

упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за 
коришћење јавних површина (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије 
и коментаре. 

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 31.10.2019. до 14.11.2019. године. 

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, 
удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране. 

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града 
Бора – Одељењу пореске администрације путем електронске поште на адресу: lpa@bor.rs 
или на адресу Градска управа града Бора - Одељењу пореске администрације, Ул. Моше 
Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe. 

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети 
уз текст Нацрта oдлукe. 

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми 
округлог стола 8.11.2019. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде 
бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe. 

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску 
пошту lpa@bor.rs,  најкасније до 6.11.2019. године. 

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење пореске 
администрације ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од 
њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs 

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом 
Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о 
Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора. 

Преузмите: 
Нацрт Oдлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних 
површина 
Образложење Oдлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних 
површина 
Образац за коментаре 
Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Oдлуке о изменама и допунама Одлуке о 
накнадама за коришћење јавних површина 
Програм јавне расправе о Нацрту Oдлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за 
коришћење јавних површина  
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НАЦРТ 
 
На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

(''Службени гласник РС'', бр. 95/18 и 49/19), члана 6. тачка 5. и чланa 7. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13,..... 89/18 усклађени. дин. изн. и 95/18-др. закон), члана 32. а у вези члана 66. 
Закона о локалној самоуправи самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), и члана 40. став 1. тачка 3) Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 
__________2019. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА  

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист града 

Бора“ бр. 19/18 и 14/19), у Тарифи накнада за коришћење јавних површина, Тарифном 
броју 1. тачка 1. подтачка 8), после речи: „рекреацију“ додају се речи: „и за остале врсте 
коришћења простора на јавним површинама у пословне и друге сврхе“. 

 
Члан 2. 

У  Тарифном броју 2. у тачки 1. речи: „за сваки цео и започети м2 простора који се 
користи,“, бришу се, после речи. „коришћења“ додају се речи: „дневно по м2“.  
 Тачка 3. мења се и гласи: 

„3. Накнада за површине односно објекте за оглашавање преко 8м2   плаћа се  
тако што се за првих 8м2 плаћа износ накнаде прописан овим тарифним бројем, а за део 
површине преко 8м2, накнада се плаћа 40% од прописаног износа овим тарифним бројем;“ 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Бора'', а примењује се од 1. јануара 2020. године. 

 
 
 
Број: ________/2019-I 
 
У Бору, _________ 2019. године 

 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА БОРА 
 
 

      ПРЕДСЕДНИК, 
 

      Драган Жикић 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Члан 239. став 3. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'', бр. 95/18 и 49/19), члан 
6. тачка 5. и члан 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 89/18 ускл. дин. износи и 95/18-др. закон), 
члан 32. Закона о локалној самоуправи самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 
47/18) и члан 40. став 1. тачка 3) Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 
3/19) 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Закон о накнадама за коришћење јавних 
добара ступио је на снагу 16.12.2018. године, Одлука о накнадама за коришћење јавних 
површина донета је на седници Скупштине града Бора 28.12.2018. године, а измена 
Одлуке 04.јуна 2019. Обзиром на кратки период за израду и доношење Одлуке, Одељење 
је извршило анализу исте и утврдило предлог одлуке. Измене, односно допуне се односе 
на умањење неких накнада (оглашавање за веће површине), као и прецизирање појмова 
везаних за утврђивање накнада.   

III СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ: За спровођење ове одлуке није 
потребно обезбедити средстава у буџету града Бора. 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Орган/организација/заинтересовано лице:  

 

Седиште и адреса:  

 

Име и презиме лица које доставља предлоге: 

 

Контакт телефон:  

 

Е-пошта:  

 

Датум:  

 

 

Начелне примедбе на текст Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

накнадама за коришћење јавних површина 

 



 

Примедбе у појединостима (наводе се примедбе на конкретне чланове Нацрта 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних 

површина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Образложење предлога за унапређење Нацрта Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
На основу члана 101. Статута града Бора (''Службени лист града Бора'' бр. 3/19) и 

члана 7. Одлуке о јавним расправама (''Службени лист града Бора'' бр. 8/19), на предлог 
Градске управе града Бора, Градско веће града Бора, на седници одржаној ___________ 
2019. године, донело је  
 
 

З А К Љ У Ч А К  
о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

накнадама за коришћење јавних површина 
 
 
 

1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и  
допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (у даљем тексту: Нацрт 
одлукe). 
 
 2. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту одлукe, који је саставни део овог 
закључка.  
 

3. Јавна расправа о Нацрту одлукe одржаће се од 31.10.2019. до 14.11.2019.  
године. 

 
4. Овај закључак ради реализације доставити Градској управи града Бора. 

 
 
 
 Број: 352-_____/2019-IV  

У Бору, _________ 2019. године   
 
 

Г Р А Д   Б О Р  
 

Г Р А Д С К О    В Е Ћ Е  
 

                                        
  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
                            

                              Александар Миликић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  
О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О 

 НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 
 
 
 

1. У поступку припреме Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за 
коришћење јавних површина, (у даљем тексту: Нацрт одлуке), Градска управа града 
Бора – Одељење пореске администрације спроводи јавну расправу. 

 
 
2. Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 31.10.2019. до 14.11.2019. 

године. 
 
3. Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, 

удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране. 

4. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке са Нацртом одлуке објављује се на сајту 
града Бора. 

 
5. Примедбе и сугестије достављају се Градској управи града Бора - Одељењу 

пореске администрације на е-mail lpa@bor.rs и поштом на адресу Градска управа града 
Бора, Ул. Моше Пијаде 3.  

 
Лице за контакт: Јасминка Чулиновић,  телефон бр. 030/458-215. 
 
6. Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку у форми округлог стола, 

који ће се одржати 8.11.2019. године, са почетком у 10,00 сати у сали број 2 у згради 
града Бора. 

 
7. По окончању јавне расправе Градска управа града Бора - Одељење пореске 

администрације ће анализирати све примедбе и предлоге у јавној расправи и на основу 
тога сачини извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања 
јавне расправе исти објавити на сајту града Бора. 
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