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 На основу члана 236. до 241. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. 
гласник РС“, бр. 95/18,49/19,156/20,15/21 И 15/23), члана 32. став 1. тачка 3. и 13.  Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 
47/2018 и 111/2021 - др. закон) и чл. 40. став 1 тачка 41. Статута општине Дољевац („Сл. лист 
града Ниша“ бр. 127/18, 91/19 и 22/21 ),  

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана  16. марта 2023. године, донела је  
 

 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА  КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина („Сл.лист града Ниша“ бр.13/19 и 
36/19) мења се Тарифа накнаде за коришћење јавних површина и гласи: 

 
 
 

“ Т  А  Р  И  Ф  А 
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Тарифни број 1. 

 

1.За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, за сваки 
цео и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену 
коришћења, и то:  

1.1. за продају и излагање производа односно робе или другог запремања по метру квадратном 
дневно 

I Зона               .........................................................................................  25 дин. 

II Зона   ..........................................................................................  13 дин 

        1.2. за постављање појединих објеката по метру квадратном дневно и то:  

а) монтажне бараке и остале објекте 

I Зона                .........................................................................................   11 дин.  

II Зона   ............................................................................................. 6 дин 

б) киосци  

I Зона                .........................................................................................   11 дин.  

II Зона   ...........................................................................................   6 дин  

в) столови испред угоститељских и других сличних објеката   
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I Зона                .........................................................................................     6 дин.  

II Зона   ...........................................................................................     4 дин 

г) тезге  

I Зона                .........................................................................................     6 дин.  

II Зона   ...........................................................................................     4 дин 

1.3. за забавне паркове, и друге објекте забавних радњи, за спортске објекте накнада се утврђује 
дневно        .................................................................................   6 динара                           

   
НАПОМЕНА 

1. За коришћење јавне површине по овом тарифном броју обвезник подноси пријаву 
комуналној инспекцији, која је у обавези да контролише обвезнике по овом тарифном броју 
и доставља одобрење Пореском одељењу   ради доношења решења о утврђивању обавеза. 
Обвезник је дужан да сваку промену од значаја за утврђивање предметне накнаде пријави 
комуналној инспекцији у року од 10 дана од дана настанка промене. 

2. Уколико се простор на јавним површинама користи у више сврха накнада се плаћа у износу 
највише прописане тарифе. 

3. Накнада по овом тарифном броју се плаћа месечно до 15. у месецу за претходни месец на 
основу решења Пореског одељења која утврђује и наплаћује предметну накнаду на основу 
поднете пријаве, одобрења или записника комуналне испекције или других података којима 
располаже Пореско одељење, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења 
решења у року од 15 дана од дана достављања решења 

 
Тарифни број 2 

За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и 
за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 
којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне 
површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује се: 

 висина накнаде по започетом м2 у дневном износу од 11 динара: 
 

 
          НАПОМЕНА: 

1. Лице које врши оглашавање је у обавези да пре истицања огласа поднесе захев/пријаву 
комуналној инспекцији. 

2. Комунална инспекција издаје посебно одобрење на основу поднетог захтева/пријаве по овом 
тарифном броју. 

3. Комунална инспекција је у обавези да контролише обвезнике по овом тарифном броју и 
доставља обавештења локалној пореској администрацији  ради доношења решења о 
утврђивању обавеза. 

4. Накнада по овом тарифном броју се плаћа месечно до 15. у месецу за претходни месец на 
основу решења Пореског одељења или записника комуналне инспекције и/или других 
података којима Пореско одељење располаже,а за месеце за које је обавеза доспела у моменту 
уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења. 
 

 
Тарифни број 3 

 
За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу плаћа се  дневно по м2 
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1. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом       22,00 дин/м2 
       
 
2. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање јавне површине...22,00 дин/м2              
 

НАПОМЕНА: 
 

1. Лице које користи јавну површину  подноси захев/пријаву комуналној инспекцији. 
2. Комунална инспекција издаје посебно одобрење на основу поднетог захтева/пријаве по овом 

тарифном броју. 
3. Комунална инспекција је у обавези да контролише обвезнике по овом тарифном броју и 

доставља обавештења Пореском одељењу  ради доношења решења о утврђивању обавеза. 
4. Накнада  по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за 
заузимање јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa 
зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви/пријави инвeститoрa o пoчeтку 
грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa 
прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

5. Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 
претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року 
од 15 дана од дана достављања решења. 

6. Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe 
пoвршинe врши збoг изградње и рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe 
сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у 
сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe 
рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o 
плaнирaњу и изгрaдњи.” 

 
Члан 2. 

 
 У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“ 
 

Број: 434-21 
У Дољевцу, 16.03.2023. година 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 
                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                       
                                                                                                      Дејан Смиљковић 
 


