СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LIII

ТИТЕЛ, 3. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ

БРОЈ 3/А.

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Накнада 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
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) за киоске и друге привремене монтажне објекте:
динара по м²
- I зона
- II зона

10,00
8,00

2) за постављање тезге (пулта) за ванпијачну продају, столова и слично на којима се врши
продаја робе
утврђује дневно:
динара по м²
- I зона
- II зона

55,00
50,00

2а) за време месних и верских слава и манифестација од регионалног значаја, као и за
одржавање културних, спортских и других манифестација, фестивала, приредби, промоцијја,
презентација и сл. накнада се утврђује у свим зонама дневно:
-122,00 динара
3) за уређаје и конзерваторе за сладолед, кремове, кокице и освежавајућа безалкохолна
пића :
динара по м²
- I зона
- II зона

28,00
25,00
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4) за пружање угоститељских услуга испред угоститељских објеката (терасе, летње баште,
изношење столова и сл.)
динара по м²
- I зона
- II зона

8,00
7,00

4а) за време месних и верских слава и манифестација од регионалног значаја
динара по м²
- I зона
- II зона

110,00
100,00

5) за постављање шатора за циркусе, забавне и луна паркове и сл.:
динара по м²
- I зона
- II зона

15,00
13,00

5а) за постављање шатора за венчања
динара по м²
- I зона
- II зона

6,00
5,00

5б) за постављање шатора за обављање угоститељке делатности за време прослава
динара по м²
- I зона
- II зона

60,00
50,00

6) за излагање робе испред трговинских објеката
динара по м²
- I зона
- II зона

17,00
15,00

7) за продају робе из аутомобила, комбија, тракторске приколице, камиона и сл.
динара по м²
- I зона
- II зона

17,00
15,00

8) за остала заузећа
динара по м²
- I зона
- II зона

17,00
15,00
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9) за коришћење јавне површине за изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора, возића и
сл.
динара по м²
- I зона
- II зона

15,00
13,00

10. Коришћење слободних простора за кампове, за постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења плаћа се накнада у износу од 22,00 динара по м² заузете површине у
свим зонама.
НАПОМЕНА
1. Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно лице и предузетник на основу решења
Општинске управе, Одељења за финансије, буџет, утврђивање и наплату локалних
јавних прихода - Одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода.
2. Накнаду по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета
општине Тител, организатори манифестација када је покровитељ Скупштина општине
Тител и јавна предузећа и службе, чији је оснивач општина Тител, на јавним
површинама које су им поверене на управљање, коришћење или одржавање.
3. Накнада по овом тарифном броју не плаћа се за коришћење јавне површине за потребе
хуманитарних, невладиних организација и удружења грађана за изложбе и друге
традиционалне манифестације.
4. Накнаду по овом тарифном броју не плаћају грађани општине Тител који продају
пољопривредне производе који су сами произвели, под условом да их продају испред
своје куће. Такса се плаћа за продају туђих производа и продају својих производа испред
туђе куће.
5. Накнада из тачке 4 ове тарифе, за уплату коришћења у трајању од непрекидно шест
месеци и дуже, умањује се за 30%.
6. Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности продаје и нека друга роба, онда се накнада плаћа у целокупно
прописаном износу из овог тарифног броја.
7. Одељење општинске управе надлежно за издавање одобрења за коришћење јавне
површине дужан је да Одељењу за финансије, буџет, утврђивање и наплату локалних
јавних прихода - Одсеку за утврђивање и наплату локалних јавних прихода достави
један примерак одобрења за коришћење јавне површине, односно извештаја о
коришћењу простора на јавној површини, са подацима:
- за правна лица: ПИБ, МБ правног лица, жиро-рачун и адресу седишта правног лица
- за физичка лица – предузетнике, ЈМБГ или ПИБ, матични број радње, жиро-рачун,
адресу становања и седиште радње.
8. Одсек за утврђивање и наплату локалних јавних прихода може да утврди накнаду на
основу других расположивих података, уколико физичко или правно лице од надлежног
Одељења не добије одобрење за коришћење јавних површина.
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Накнада 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
Тарифни број 2.
1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно
времену коришћења, и то:
1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним
површинама путем јавног конкурса, накнада се утврђује:
Зона

I зона

II зона

динара/m2
дневно

50,00

40,00

2) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете,
нисконапонске и контактне мреже такса се утврђује :
Зона

I зона

II зона

динара/m2
дневно

14,00

11,00

2. 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 сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада
дневно сразмерно времену коришћења, и то:
1) За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају
на зграде, привремене монтажне објекте, ограде, подзиде и сл, на ограде градилишта, заштитне
прекриваче грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебним
објектима који се постављају на другим површинама накнада се утврђује по зонама, по површини,
дневно по м2 и то:

Зона

I зона

II зона

динара/m2
дневно

35,00

28,00
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Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења Одељења за финансије,
буџет, утврђивање и наплату локалних јавних прихода – Одсека за утврђивање и наплату
локалних јавних прихода,а по претходно издатом одобрењу надлежног Одељења, као и по
извештају о коришћењу простора на јавној површини сачињеним од стране надлежног Одељења,
у складу са прописима.
Надлежно Одељење је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на
јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини сачињеним од
стране надлежног органа достави Одељењу за финансије, буџет, утврђивање и наплату локалних
јавних прихода – Одсеку за утврђивање и наплату локалних јавних прихода, као и следеће
податке:
- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број,
матични број и текући рачун;
- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања
физичког лица.
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу
Тарифни број 3.
1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м2 простора који се користи,
утврђује се накнада дневно, и то:
- за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом у износу од
5,00 динара у свим зонама.
- за коришћење јавне површине за извођење грађевинских радова и изградњу, односно за
привремено заузимање јавне површине за постављање градилишне ограде и градилишне
скеле у функцији извођења грађевинских радова и изградње, у износу од 7,00 динара у
свим зонама.
- за заузеће јавне површине за грађевинска возила и машине, у износу од 10,00 динара
дневно у свим зонама.
2. Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.
3. Накнада из ове тачке 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 инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa
рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и
изгрaдњи.
4. Накнаду из овог тарифног броја не плаћа се за заузимање јавне површине за потребе
хуманитарних и невладиних организација као и инвеститори који граде грађевинске објекте за
потребе просвете, социјалне и здравствене заштите, друштвене бриге о деци, културе и физичке
културе.
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5. Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења Одељења за финансије,
буџет, утврђивање и наплату локалних јавних прихода – Одсека за утврђивање и наплату
локалних јавних прихода,а по претходно издатом одобрењу надлежног органа, као и по извештају
о коришћењу простора на јавној површини сачињеним од стране надлежног органа, у складу са
прописима.
Надлежно Одељење је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на
јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини сачињеним од
стране надлежног Одељења достави Одељењу за финансије, буџет, утврђивање и наплату
локалних јавних прихода – Одсеку за утврђивање и наплату локалних јавних прихода, као и
следеће податке:
- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број,
матични број и текући рачун;
- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања
физичког лица
- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама
- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овим
тарифним бројем.
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