Нацрт Одлуке о висини накнаде за коришћење јавних путева Општине Неготин

На основу члана 191. став 3., 204. став 2., 212 став 2., Закона о накнадама за коришћење
јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018), члана 32. став 1. тачка 3. Закон о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и
101/2016 - др. Закон, 47/2018), члан 40. став 1. тачка 3. Статута општине Неготин
(“Службени лист општине Неготин”, бр. 4/2019), Скупштина општине Неготин на
седници одржаној ______.2019. године, донела је
ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Накнаде за коришћење јавних путева Општине Неготин, су:
1) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за
обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које
користи управљач јавног пута;
2) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта
које користи управљач јавног пута;
3) накнада за постављање водовода, канализације,
електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу.

електричних водова,

II Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за
обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које
користи управљач јавног пута
Обвезник накнаде
Члан 2.
Обвезник накнаде за постављање средстава за оглашавање поред односно на
улицама и општинским путевима, односно на другом земљишту које користи управљач
улице или општинског пута (у даљем тексту: накнада за постављање рекламних табли
поред општинског пута) је лице које је поставило средство за оглашавање на основу
плана постављања средстава за оглашавање на улицама и општинским путевима, након
спроведеног поступка јавног конкурса.
Основица
Члан 3.
Основица накнаде за постављање рекламних табли поред државног пута, односно
општинског пута је укупна површина свих страна за оглашавање постављене табле
изражена у метрима квадратним (m²).
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Висина накнада
Члан 4.
Висина минималне накнадe за постављање средстава за oглашавање поред односно
на улицама и општинским путевима, односно на другом земљишту које користи
управљач улице или општинског пута у складу са прописима износи 17 динара
дневно/m².
Начин утврђивања и плаћања
Члан 5.
Накнаду за постављање рекламних табли на општинском путу, утврђује Општина
Неготин приликом закључивања уговора са обвезником накнаде по окончаном јавном
конкурсу.
Члан 6.
Јавни конкурс за постављање средстава за оглашавање поред односно на улицама и
општинским путевима спроводи се у складу са посебном општинском одлуком.
Почетни износ накнаде из члана 4. је почетни лицитациони износ накнаде.
III Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта
које користи управљач јавног пута
Обвезник накнаде
Члан 7.
Обвезник накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог
земљишта које користи управљач јавног пута (у даљем тексту: накнада за коришћење
делова путног земљишта), а које је у општој употреби је корисник тог земљишта.
Основица
Члан 8.
Основица накнаде за коришћење делова путног земљишта је метар квадратни (m²)
путног земљишта у зависности од значаја пута, а које обвезник накнаде користи за
приступ и изградњу објеката, осим домаћинства.
Висина накнаде
Члан 9.
Висина накнаде за коришћење путног земљишта општинског пута и улице и другог
земљишта које користи управљач општинског пута и улице>
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накнаде (динара/m² коришћеног путног земљишта)
Површина
коришћеног
путног
земљишта
1
1

дo 50 m²

2

51–250 m²

2

Општински пут

Улица којом се не креће јавни
градски превоз

ЗОНЕ

ЗОНЕ

3

4

5

6

7

500 200 100 50

25

10

300 100 50

25

10

1

2

3

4

5

6

7

5

400 200 100 50

25

10

5

5

2

240 100 50

25

10

5

2

3 251–500 m² 150 50

25

10

5

2

1

120 50

25

10

5

2

1

4 преко 500 m² 75

15

5

2

1

1

60

15

5

2

1

1

30

30

Зоне оштинских путева и улица:
1) прва зона Неготин;
2) друга зона: Буковче, Душановац, Јабуковац, Кобишница, Прахово, Радујевац,
Уровица;
3) трећа зона: Михајловац, Мокрање, Плавна, Штубик;
4) четврта зона: Александровац, Видровац, Дупљане, Јасеница, Ковилово,
Малајница, Мала Каменица, Милошево, Самариновац, Сиколе, Слатина, Србово,
Трњане, Чубра;
5) пета зона: Браћевац, Брестовац, Вратна, Карбулово, Поповица, Рајац, Речка,
Шаркамен;
6) шеста зона: Вељково, Рогљево, Смедовац, Тамнич, Црномасница.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 10.
Накнада за коришћење делова путног земљишта утврђује се решењем управљача
општинског пута и улице.
Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни месец.
IV Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова,
електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу
Обвезник накнаде
Члан 11.
Обвезник накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова,
електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног
пута (у даљем тексту: накнада за постављање инсталација) је лице које користи јавни
пут за постављање инсталација.
Основица
Члан 12.
Основица накнаде за постављање инсталација је дужина постављених инсталација
изражена у метрима (m).
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Висина накнаде
Члан 13.
Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске
комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици:
износ накнаде у динарима по метру
постављених инсталација пречника до 0,01
метар*

Инсталације

зона
1

2

3

4

5

6

7

оптички каблови

15

7

5

3

2

1

1

електро и гасне

10

6

4

2

2

1

1

водовод и канализација

7

1

1

1

1

1

1

* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута и
улице плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених
инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метар, за инсталације већег пречника
накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или ширине).
Зоне су одређене чланом 9. став 2. ове одлуке.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 14.
Накнада за постављање инсталација на општинском путу или улици утврђује се
решењем управљача општинског пута и улице.
Накнада из става 1. овог члана плаћа се у роковима утврђеним решењем.
Припадност прихода
Члан 15.
Приходи остварени од накнада остварених на општинском путу и улици припадају
и уплаћују се на рачун управљача путева и улица.
V Наплата накнаде
Опомена за плаћање накнаде
Члан 16.
Обвезнику накнаде, који у целости или делимично, није платио накнаду у
прописаном року Општина Неготин,управљач јавног пута, којима је законом дато
овлашћење за утврђивање и наплату одређене накнаде (у даљем тексту: лице надлежно
за утврђивање и наплату накнаде) шаље опомену.
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Опомена из става 1. овог члана садржи врсту накнаде, износ накнаде који је доспео
за наплату, друге трошкове, налог да доспели износ са обрачунатом каматом плати
одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене, са обрачунатом
каматом од дана издавања опомене до дана уплате доспеле накнаде.
Опомена из става 1. овог члана садржи и поуку обвезнику накнаде да у року од пет
дана може са лицем надлежним за утврђивање и наплату да расправи спорна питања у
вези доспелог износа накнаде за наплату.
Одлагање плаћања и плаћање на рате
Члан 17.
Лице надлежно за утврђивање и наплату накнаде може, на образложени захтев
обвезника накнаде, у целости или делимично, одложити плаћање дуговане накнаде,
односно одобрити плаћање доспеле а неизмирене обавезе на рате, под условом да
плаћање дуговане накнаде за обвезника представља непримерено велико оптерећење,
односно обвезнику наноси битну економску штету.
О одлагању плаћања дуговане накнаде, по испуњењу услова из става 1. овог члана,
одлучује овлашћено лице у лицу које је надлежно за утврђивање и наплату конкретне
накнаде.
Актом из става 2. овог члана може се одобрити одлагање плаћања дуговане
накнаде на рате, најдуже до 24 месецa.
Одлагање плаћања дуговане накнаде врши се потписивањем споразума са
обвезником накнаде, односно доношењем решења лица надлежног за утврђивање и
наплату накнаде.
Ако се обвезник накнаде не придржава рокова из споразума, односно решења о
одлагању плаћања дуговане накнаде, или уколико у периоду за који је одложено
плаћање дуговане накнаде не измири текућу обавезу, лице надлежно за утврђивање и
плаћање накнаде ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути
решење и доспели, а неплаћени дуг наплатити у поступку принудне наплате.
Примена других прописа
Члан 18.
У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне
наплате, застарелости и осталог лица надлежна за утврђивање накнаде сходно
примењују одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска
администрација.
Поступак утврђивања, контроле и наплате накнаде из члана 1. став 1. тачка 1
одељење општинске управе надлежно за утврђивање, наплату и контролу јавних
прихода, врши у складу са одредбама закона којим се уређују порески поступак и
пореска администрација.
На поступак утврђивања накнада из члана 1. став 1. тачка 2) и 3) које утврђује,
обрачунава и наплаћује управљач јавног пута примењују се одредбе закона којим се
уређује општи управни поступак, а на поступак принудне наплате примењују се
одредбе закона којим се уређује поступак извршења и обезбеђења.

Нацрт Одлуке о висини накнаде за коришћење јавних путева Општине Неготин

Евиденција
Члан 19.
Лице надлежно за утврђивање накнаде у складу са законом и овом одлуком, води
евидeнциjу oбвeзникa нaкнaдe, задужење по основу обавезе плаћања накнаде, уплате
накнаде по обвезницима накнаде, као и о другим подацима који се односе на плаћање
накнаде у складу са Законом о општем управном поступку.
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу
општине Неготин”.
бр. 434-/2019-I/07
___. ______ 2019.године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић
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Образложење
Правни основ за доношење одлуке је Закон о накнадама за коришћење јавних
добара.
Закон о накнадама за коришћење јавних добара:, члан 191. став 3.. уређује:,, Ближе
услове и критеријуме за спровођење јавног конкурса односно за реализацију пројекта
јавно-приватног партнерства са елементом концесије, из става 2. овог члана,
укључујући и начин одређивања накнаде за постављање рекламних табли поред
општинског пута, уређује се актом надлежног органа јединице локалне самоуправе.”;, а
чланом 193:,,Висина минималне накнаде за постављање рекламних табли поред
општинског пута, прописана је у Прилогу 10, Табела 9. овог закона.”
Табела 9. Висина минималне накнадe за постављање средстава за oглашавање
поред односно на улицама и општинским путевима, односно на другом земљишту које
користи управљач улице или општинског пута у складу са прописима
За постављање средстава за оглашавање поред
општинских путева, односно улица, односно на
другом земљишту које користи управљач улице или
општинског пута

Најнижа висина
дневне накнаде у
динарима

дневно/m²

17,00

Закон о накнадама за коришћење јавних добара:, члан 204. став 2. уређује:,,
Јединица локалне самоуправе прописује својим актом износ накнаде и олакшице за
накнаде за општинске путеве и улице” односно накнаду за коришћење делова путног
земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута, а ставом
1. истог члана:,, Висина накнаде за коришћење путног земљишта државног пута и
другог земљишта које користи управљач пута прописана је у Прилогу 10, Табеле 11. и
11.1. овог закона, а износ накнаде за коришћење путног земљишта општинског пута и
улице и другог земљишта које користи управљач општинског пута и улице прописана је
у Табели 12. овог закона.”
Табела 12. Највиши износ накнаде за коришћење делова путног земљишта и другог
земљишта које користи управљач општинског пута и улице
Површина
коришћеног
путног
земљишта

Највиши износ накнаде (динара/m² коришћеног путног
земљишта)
Општински пут

Улица којом се креће јавни
градски превоз

Улица којом се
не креће јавни
градски превоз

1

дo 50 m²

1.000,00

1.000,00

400,00

2

51–250 m²

600,00

600,00

240,00

3 251–500 m²

300,00

300,00

120,00

4 преко 500 m²

150,00

150,00

60,00
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Предлогом одлуке нису обухваћене улице којима се креће јавни градски превоз из
Табеле 12. из разлога што није организован за територију општине Неготин.
Олакшице за накнаду за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог
земљишта које користи управљач јавног пута остварују се према критеријуму зона
формираних у зависности од броја становника како је предвиђено чланом 9. став 2.
предлога одлуке.
Закон о накнадама за коришћење јавних добара:, члан 212. став 2. уређује:,,
Jединицa локалне самоуправе прописује својим актом износ накнаде у зависности од
броја становника, степена развијености и др. критеријума, као и олакшице за плаћање
накнаде за општинске путеве и улице.” односно накнаде за постављање водовода,
канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном
путу и у заштитном појасу јавног пута, а ставом 1. истог члана:,,Висина накнаде за
постављање инсталација у зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација на
државном путу прописана је у Прилогу 10, Табела 14. овог закона a највиши износ
накнаде за постављање инсталација на општинском путу и улици прописана је у
Прилогу 10, Табела 15. овог закона.”
Табела 15. Највиши износ накнаде за постављање водовода, канализације,
електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и
улици
Инсталације

Највиши износ накнаде у динарима по метру
постављених инсталација пречника до 0,01
метар*

оптички каблови

50,00 дин./m

електро и гасне

30,00 дин./m

водовод и канализација

20,00 дин./m

* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута и
улице плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених
инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метар, за инсталације већег пречника
накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или ширине).
Олакшице за накнаду за постављање водовода, канализације, електричних водова,
електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног
пута остварују се према критеријуму зона формираних у зависности од броја
становника како је предвиђено чланом 13. став 1. предлога одлуке.
Предлогом одлуке је уређена уплата прихода од накнаде, опомена за плаћање
накнаде, одлагање плаћања накнаде и плаћање на рате, евиденија о накнадама и
примена других прописа сагласно члану 268-272.Закона о накнадама за коришћење
јавних добара.
Нису потребна посебна финансијска средства за реализацију ове одлуке.

