
На основу члана 32. став 1. Тачке 3. и  6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник Р. Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), 

члана 6. став 1., тачка 5. Закона о финансирању локалне („Сл. Гласник РС“ број 62/06, 

47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн.,125/14-усклађени дин.изн, 95/15-усклађени дин.изн, 

83/16, 91/16-усклађени дин.изн, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени дин.изн, 89/18-усклађени 

дин.изн,95/18 –др.закон, 86/19-усклађени дин.изн, 126/20-усклађени дин.изн, 99/21-

усклађени дин.изн. и 111/21-др.закон), члана 236.-242..Закона о накнадама за коришћење 

јавних добара („Сл.гл.РС“, бр.95/18, 49/19 и 86/19 усклађени дин.износ, 156/2020 - 

усклађени дин.износ и 15/2021 – доп.усклађених дин.изн), и члана 40. Статута општине 

Трговиште („Службени гласник Града Врања“ бр.3/19), Скупштина општине Трговиште, 

на седници одржаној дана 16.12.2022. године, донела је 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ОДЛУКУ 

 О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА 

ЗА 2023. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 

 

 Накнаде за коришћење јавних добара, су: 

 

1) 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; 

 

2) 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; 

 

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу. 

  

 Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу 

става 1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 

 

-објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, 

аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и 

других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, 

телефонска говорница и слични објекти, башта угоститељског објекта; 

 

-за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и других 

манифестација, за одржавање спортских приредби, заобјекте и станице за изнајмљивање 

бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање, 

односно за почетну обуку возача и друго. 

 

- за електричне нисконапонске, телефонске, кабловске дистрибуционе системе, стубове за 

пренос каблова и опреме кабловске телевизије, телекомуникационе уређаје, стубове и 

далеководе, трафостанице, репетиторе за ТВ, цевоводе и подземне каблове, за које не 



постоје употребне дозволе. 

 

 Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 

1. тачке 1) овог члана односи се на коришћење простора на јавној површини. 

 

Члан 2. 

 

 Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 

Члан 3. 

 Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина 

коришћеног простора изражена у метрима квадратним (m2). 

 

Члан 4. 

 Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења  простора, зона у 

којој се налази простор који се користи, уколико је зона утврђена актом јединице локалне 

самоуправе, као и техничко-употребне карактеристике објекта, уколико се јавна површина 

користи за постављање објеката. 

 

Члан 5. 

 Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини 

коришћеног простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-

употребним карактеристикама објекта. 

 Накнаду из става 1. овог члана, утврђује Служба за пореске послове, Општине 

Трговиште решењем. 

 Накнада из става 1. овог члана 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. 

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. 

 

Члан 6. 

 Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни 

корисници буџетских средстава. 

 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, 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 7. 

 Накнаде за коришћење јавне површине из члана 1. тачке 1. до 3. ове одлуке утврђују 



се у дневном износу. 

 

Члан 8. 

 Накнаде за коришћење јавних површина, представљају приход буџета Општине 

Трговиште 

 

Члан 9. 

 Наплату накнада вршиће  Служба за пореске послове, Одељење за урбанизам, 

стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове или предузеће - 

организација или овлашћено лице, који су одређени одговарајућим тарифним бројем у 

таксеној тарифи. 

 

 

Члан 10. 

 Обвезници накнаде за коришћење јавних површина дужни су да поднесу пријаву за 

утврђивање накнаде надлежном органу у роковима прописаним таксеном тарифом, која је 

саставни део ове одлуке. 

 

Члан 11. 

 У случају неподношења пријаве, у роковима предвиђеним овом одлуком, у поступку 

доношења решења, користиће се сви подаци којима располаже Служба за пореске послове. 

 

Члан 12. 

 У погледу поступка утврђивања накнада, контроле, наплате, повраћаја, камате, 

принудне наплате, застарелости и осталог што није посебно прописано овом одлуком, 

сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 

администрација. 

 

Члан 13. 

 Уколико дође до законских промена, овлашћује се Општинско веће да може 

одлуком извршити усклађивање. 

 

Члан 14. 

 Висина накнаде за коришћење јавних површина је утврђена у таксеној тарифи, која 

је саставни део ове одлуке. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

Дана 16.12.2022. године; број: 43-1/2022 

 

 

                                                                                                           Председница Скупштине 

                                                                                                   општине Трговиште 

                                                                                                ___________________________ 

                                                                                           Андријана Филиповић Митић 

 

 

 

 



 

Т А К С Е Н А  Т А Р И Ф А 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1 

Накнада за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних 

просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

Износ накнаде одређен је на дневном нивоу, у динарима по меру квадратном. 

 

1.1. За тезге, столове или слично на којима се продаје роба накнада се утврђује дневно за 

сваки цео или започети квадратни метар заузете површине по зонама и то: 

- на подручју I зоне  ................................................................................... 80,00 

- на подручју II зоне  .................................................................................. 70,00 

- на подручју III зоне  ................................................................................ 60,00 

 

1.2. За фрижидере и апарате за сладолед, кремове и освежавајућа безалкохолна пића, 

банкомате, аутомате за продају штампе  и слично ,  накнада се утврђује дневно за сваки цео 

или започети квадратни метар заузете површине по зонама и то: 

- на подручју I зоне  ................................................................................... 90,00 

- на подручју II зоне  .................................................................................. 80,00 

- на подручју III зоне  ................................................................................ 70,00 

 

1.3. За заузимање од стране угоститељских организација, посластичара, башта 

угоститељског објекта и др. накнада се обрачунава дневно за сваки цео или започети 

квадратни метар заузете површине по зонама и то: 

- на подручју I зоне  ................................................................................... 60,00 

- на подручју II зоне  .................................................................................. 50,00 

- на подручју III зоне  ................................................................................ 40,00 

 

1.4. За  постављање покретних објеката за продају робе на мало и вршење занатских и 

других услуга, киоска и других монтажних микрообјеката, као и монтажних објеката за 

обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонских говорница и сличних 

објеката, предузећа, предузетници и физичка лица плаћају накнаду утврђену у дневном 

износу за сваки цео или започети квадратни метар заузете површине по зонама и то: 

- на подручју I зоне  ................................................................................... 90,00 

- на подручју II зоне  .................................................................................. 80,00 

- на подручју III зоне  ................................................................................ 70,00 

 

 

1.5. За забавни парк, циркус, за одржавање концерата, фестивала и других манифестација, 

предузећа, предузетници и физичка лица плаћају накнаду утврђену у дневном износу 

- на подручју I зоне  ................................................................................. 120,00 

- на подручју II зоне  ................................................................................ 100,00 

- на подручју III зоне  ................................................................................ 90,00 

 

1.6. За спортске терене, за одржавање спортских приредби,  предузећа, предузетници и 

физичка лица плаћају накнаду утврђену у дневном износу по зонама и то: 

- на подручју I зоне  ................................................................................... 90,00 

- на подручју II зоне  .................................................................................. 80,00 

- на подручју III зоне  ................................................................................ 70,00 



 

1.7. За објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно обележеног 

простора за теретно возило за снабдевање, односно за почетну обуку возача и друго., 

предузећа, предузетници и физичка лица плаћају накнаду утврђену у дневном износу  по 

зонама и то: 

- на подручју I зоне  ................................................................................. 120,00 

- на подручју II зоне  ................................................................................ 100,00 

- на подручју III зоне  ................................................................................ 90,00 

 

1.8. За заузеће јавне површине, предузећа, предузетници и физичка лица плаћају накнаду 

утврђену у дневном износу,  једнако  по свим зонама за сваки цео или започети квадратни 

метар и то: 

- За електричне нисконапонске, телефонске, кабловске дистрибуционе системе, стубове за 

пренос каблова и опреме кабловске телевизије, телекомуникационе уређаје, стубове и 

далеководе ................................................................................................ 125,00 

- За трафостанице .................................................................................... 100,00 

- За репетиторе ......................................................................................... 100,00 

- За цевоводе и подземне каблове .......................................................... 100,00 

 

НАПОМЕНА:Накнада по овом тарифном броју плаћа се преко  Службе за пореске послове, 

Одељења за финансије и привреду, Општинске управе ,Општине Трговиште. 

Потребна документација: Пријава за коришћење простора на јавним површинама (подноси 

се пре почетка заузећа јавне површине) 

 

 

 

    ТАРИФНИ БРОЈ 2 

       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 

Износ накнаде одређен је на дневном нивоу, у динарима по меру квадратном. 

 

2.1. 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 предузећа, предузетници и физичка лица плаћају накнаду 

утврђену у дневном износу по зонама 

 

- на подручју I зоне  ................................................................................. 100,00 

- на подручју II зоне  .................................................................................. 90,00 

- на подручју III зоне  ................................................................................ 80,00 

 

НАПОМЕНА:: Наплату таксе врши  Служба за пореске послове, Одељења за финансије и 

привреду, Општинске управе Општине Трговиште, уз доставу одговарајућег акта 

урбанистичко грађевинске службе или комуналне инспекције 

 

 



ТАРИФНИ БРОЈ 3 

     Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу. 

Износ накнаде одређен је на дневном нивоу, у динарима по меру квадратном. 

 

3.1. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова 

и изградњу 

- на подручју I зоне  ................................................................................. 180,00 

- на подручју II зоне  ................................................................................ 160,00 

 

НАПОМЕНА: Наплату накнаде врши  Служба за пореске послове, Одељења за финансије 

и привреду, Општинске управе, Општине Трговиште на основу аката Одељења за урбанизам, 

стамбено-комуналне, грађевинске и имовинскоправне послове 


