На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник
РС“ бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон 47/2018), члана 6. тачка 5) и члана 7.
став 1. став 1.Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин. изн., 125/2014-усклађени дин. изн.,
95/2015-усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин. изн., 104/2016-др.закон ,
96/2017-усклађени дин. изн., 89/2018- усклађени дин.изн. и 95/2018-др.закон), члана 239.
став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник РС” број
95/2018), члана 40.став 1.тачка 3 .Статута општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“ 4/2019) и члана 147. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени
лист општине Србобран“,број 11/2019), Скупштина општине Србобран на својој ___.
седници одржаној дана __.__.2019.године , донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за
територију општине Србобран (“Службени лист општине Србобран” број 4/2019), у даљем тексту:
Одлука.
Члан 2.
У члану 6. Одлуке мењају се став 2. и 4. тако да се уместо речи:”Одељење за привреду, буџет
и финансије - Одсек за утврђивање и наплату изворних јавних прихода општине” уписују
речи:”Одељење за локалну пореску администрацију”.
Члан 3.
У “Тарифи накнада за коришћење јавних површина” Одлуке врши се измена у тарифним
бројевима 1., 2. и 3. на свим местима тако што се уместо речи :”Одсека за утврђивање и наплату
изворних јавних прихода општине Одељења за привреду, буџет и финансија” уписују
речи:”Одељење за локалну пореску администрацију”у одговарајућем падежу.
Члан 4.
У “Тарифи накнада за коришћење јавних површина” Одлуке мења се тарифни број 1. тачка 1.
подтачка 11) тако да сада гласи:”За коришћење простора на јавним површинама за смештај
средстава за рад и опреме за извођење ремонта и одржавања објеката и друго које није обухваћено
подтачкама од 1) до 10) тачке 1. овог Тарифног броја плаћа се такса у износу од 6,00 динара дневно
по м2 заузете површине у свим зонама”.
Члан 5.
Овa Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Србобран“, а примењиваће се од 01. јануара 2020. године.
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