На основу члана члана 6. тачка 5) и члана 7. став 1. Закон а о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16др.закон и 95/18-др.закон), члану 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(“Службени гласник Републике Србије'', број: 95/18), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/14 – др. закони,
101/16 – др. закони и 47/18), и члана 35. тачка 15. Статута општине Темерин (“Службени
лист општине Темерин” број 6/14 и 14/14),
Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној 28.02.2019. године, донела је,
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина за
територију Општине Темерин, олакшице, начин достављања и садржај података о
коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.
Члан 2.
Накнаде за коришћење јавне површине 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 коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица којим се врши непосредан утицај на расположивост, квалитет или неку
другу особину јавне површине, за коју 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
Јавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних
добара јесте површина утврђена планским документима јединице локалне самоуправе која је
доступна свим корисницима под једнаким условима и то:
-јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.);
-трг;
-јавна зелена површина (парк, саобраћајне површине и сл.).
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смису
става 1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине:
-објектом привременог коришћења: киоск, летња и зимска башта, покретне тезге,
изложбени пултови за излагање воћа и поврћа, пултови за продају лубеница и другог воћа и
поврћа, уређаји за кокице и друге сличне производе, расхладни уређаји и слично;
-за забавне паркове, циркусе, вашаре, свадбе, приређивање забавних садржаја, за
полигоне за почетну обуку возача, за заузеће јавне површине приликом обављања
делатностии и слично.

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1.
тачке 1) овог члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не
обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре.
Обвезник накнаде
Члан 3.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.
Основица
Члан 4.
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног
простора изражена у метрима квадратним (m2 ).
Висина накнаде
Члан 5.
Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. закона
којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара.
Критеријуми прописивања висине накнада су: време коришћења јавне површине, зона
у којој се налази простор који се користи, као и техничко-употрбне карактристике објекта.
Списак улица по месним заједницама и зонама је саставни део ове одлуке.
Зоне по месним заједницама
Члан 6.
Накнада за коришћење јавне површине се утврђује и плаћа по зонама.
ОПИС ЗОНА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I ЗОНА – обухвата следеће улице:
a) у Првој Месној заједници Темерин
1. Народног фронта од кућног броја 65. до 159. и од броја 58. до 128. Новосадска од броја 351. до
439. и од броја 302. до 384. Пашићева од броја 25. до 113. и од броја 40. до 134. Марка
Орешковића од броја 7. до 49. и од броја 8. до 42. Кошут Лајоша од броја 1. до 41. и од броја 2. до
58. Петефи Шандора од броја 1. до 45. и од броја 2. до 56. Змај Јовина од броја 1. до 47. и од броја
2. до 48. Учитељска, Моша Пијаде, Првомајска, Сирмаи Кароља од броја 1. до 31. и од броја 2. до
48.
II ЗОНА – обухвата следеће улице:
a) у Првој месној заједници Темерин
1. Народног фронта од кућног броја 161. до 253. и од броја 130. до 222/1. Соње Маринковић,
Мункачи Михаља, Новосадска од броја 441. до 533. и од броја 386 до 480. Молнар Ђуле,
Шајкашког партизанског одреда, Сирмаи Кароља од броја 33. до краја улице и од броја 50. до
краја улице, Пашићева од броја 115. до краја улице.

2. Иве Лоле Рибара од кућног броја 1/3 до 1/13 и од броја 8. до 56. Чаки Лајоша од 7. до 53. и од 6.
до 48.
3. Киш Ференца од броја 1. до 5. и од броја 2. до 10.
4. Народног фронта од кућног броја 1. до 63. и од броја 2. до 56. ''23. Октобра'', Новосадска од
броја 287. до 349. и од броја 236. до 300. Кодаљ Золтана, Микеш Келемена, Пашићева од броја 1.
до 23. и од броја 2. до 38. Лукијана Мишицког од броја 11. до краја и од броја 2. до краја улице.
б) у Meсној заједници Старо Ђурђево – Темерин
1. Новосадска од кућног броја 131. до 257. и од броја 102. до 192.
в) У Meсној заједници Бачки Јарак
1. Омладинска, Иве Лоле рибара од кућног броја 79. до краја улице и од броја 46. до краја улице,
Николе Тесле, Новосадска од кућног броја 23. до 109. и од броја 30. до 112. Радничка, Иве
Андрића, Мике Боснић, Здравка Челара, Цара Лазара од броја 43. дo 105. и од броја 56. до 96.
Младена Стојановића од броја 9. до 37. и од броја 22. до 54. Партизанска од броја 15. до краја
улице и од броја 12. до краја улице, Гаврила Принципа од броја 23. до 25. и од броја 30. до 46.
III ЗОНА – обухвата следеће улице:
а) у Првој месној заједници Темерин
1. ЈНА, Бостан, Максима Горког, Мађарска, Светозара Милетића од кућног броја 1. до 15. и од
броја 2. до 10. Чаки Лајоша од броја 55. до 93. и од броја 50. до 76. Кошут Лајоша од броја 43. до
краја улице и од броја 60. до краја улице, Змај Јовина од броја 49. до краја улице и од броја 50. до
краја улице, Верешмарти Михаља, Безереди Миклоша, Дожа Ђерђа од броја 1. до 71. и од броја 2.
до 76. Иве Лоле Рибара од броја 1/14 до краја и од броја 58. до краја улице.
2. Треће Крајишке бригаде, Занатска, Народног фронта од броја 255. до краја улице и од броја
224. до краја улице, Прве пролетерске дивизије, Клапка Ђерђа, Иве Лоле Рибара од броја 1/1 до
1/2 и од броја 2. до 6. Стевана Дивнина Бабе, Јожеф Атиле, Пролетерска од броја 1. до 59. и од
броја 2. до 68. Новосадска од броја 535. до краја улице и од броја 482. до краја улице. Саве
Ковачевић од броја 1. до 31. и од броја 2. до 36. Радничка, Алмашка до броја 8. Косовска, Ковач
Антала, Шпанских бораца, Васе Стајића, Сиришка, Светог Илије, Ракоци Ференца, Чаки Лајоша
од броја 1. до 5. и од броја 2. до 4. ''29. Новембар'', Радноти Миклоша, Стевана Синђелића, Цара
Душана, Гусман Јожефа, Народних хероја, Димитрија Туцовића, Барањи Кароља, Перцел Мора
од броја 23. до краја улице и од броја 22. до краја улице, Ади Ендре, Петефи бригаде, Петефи
Шандора од броја 47. до 69. и од броја 58. до броја 94. Омладинска, Браће Рибникар, Лукијана
Мишицког од броја 1. до 9. Фехер Михаља и Светог Николе.
б) Meсна заједница Старо Ђурђево – Темерин
1. Новосадска од кућног броја 1. до 129. и од броја 2. до 100. Новосадска од броја 259. до 285. и
од броја 194. до 234. Ђуре Јакшића, Гаврила Принципа, Петра Драпшина, Жарка зрењанина,
Ивана Горана Ковачића, Његошева, Марка Краљевића, Раде Кончара, Партизанска, Борачка,
Милоша Облилића, Браће Југовић, Железничка и Мала.
в) Meсна заједница Бачки Јарак
1. Новосадска од кућног броја 1. до 21. и од броја 2. до 28. Новосадска од броја 111. до краја
улице и од броја 114. до краја улице, Славка Родића, Иве Лоле Рибара од броја 1. до 77. и од броја
2. до 44. Жарка Зрењанина, Марије Бурсаћ, Вељка Влаховића, Моша Пијаде, Дрварска, Симе
Шолаје, Железнички чвор, Железничка, Цара Лазара од броја 1. до 41. и од броја 2. до 54. Цара
Лазара од броја 107. до краја и од броја 98. до краја улице, Ивана Милутиновића, Виноградска,

Блок 20, Младена Стојановића од броја 1. до 7. и од броја 2. до 20. Младена Стојановића од броја
39. до краја улице и од броја 56. до краја улице, Партизанска од броја 1. до 13. и од броја 2. до 10.,
Марка Орешковића од броја 15. до краја улице и од броја 12 до краја улице, Гаврила Принципа од
броја 1. до 21. и од броја 2. до 28.
г) у Месној заједници Сири
1. Новосадска улица
IV ЗОНА – овухвата следеће улице:
a) Прва Месна заједница Темерин
1. Ружа, Јокаи Мора, Косовска, Бошка Бухе, Пап Пала, Липе, Сечењи Иштвана, Танчић Михаља,
Арањи Јаноша, Иве Андрића, Косте Нађа, Алексе Шантић, Кокаи Имре, Пролетерска од броја 61.
до краја улице и од броја 70. до краја улице,Алмашка од броја 10. до краја улице, Саве Ковачевић
од броја 33. до краја улице и од броја 38. до краја улице, Боре Станковић, Дрварска, Лазе Костић,
Михајла Пупина и Николе Рађеновић-Џуге.
2. Перцел Мора од броја 1. до 21. и од броја 2. до 20, Болманска, Вашариште, Вереш Петера.
б) Месна заједница Сириг – све улице сем Новосадске:
Вука Караџића, Доситеја Обрадовића, Фрушкогорска, Николе Тесле, ''13.Април'', Косовска,
Добровољачка, Милана Рељина, Дрварска, Грмечка, ЈНА, Извиђачка, Мајевичка, Ђуре Даничић,
Дунавска, Радничка, Београдска, Иве Лоле Рибара, Бранка Радичевића, Петра Кочића, Гаврило
Принципа, Војводоне Бојовића, Краља Петра Првог и Јована Дучића.

Начин утврђивања и плаћања
Члан 7.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини
коришћеног простора, сразмерно времену коришћењу тог простора или према техничкоупотребним карактеристикама.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине дужан је да поднесе пријаву за
утврђиваље обавезе Одељењу за буџет, финансије и трезор, Одсек локалне пореске
администрације општине Темерин (у даљем тексту: Одсек ЛПА Темерин), најкасније до 31.
марта у години за коју се врши утврђивање накнаде, односно у року од 15 дана од дана
почетка коришћења јавне површине.
Пријава за утврђивање накнаде за коришћење јавне површине из члана 2. става 1.
подноси се на обрасцу П ЈПО, која је саставни део ове одлуке.
Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Одсек ЛПА Темерин.
Обвезник 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.
Против решења из става 4. овог члана може се изјавити жалба министарству финансија,
преко Одсека ЛПА Темерин
У погледу поступка утврђивања, конроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате,
застарелости и осталог што није прописано овом одлуком сходно се примењују одредбе
закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.
Ослобођења
Члан 8.

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни
корисници буџетских средстава.
Накнаду за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова не плаћа се ако се раскопавање, односно
заузимање јавне површине врши због изградње, реконструкције коловоза, тротоара или
друге јавне саобраћајне површине, као и приликом извођења радова јавних комуналних
предузећа у сврху довођења објеката у функцију. Под довођењем објекта у функцију
подразумевају се радови на текућем (редовном) одржавању објекта, за које се не издаје
одобрење по Закону о планирању и изградњи.
Казнене одредбе
Члан 9.
Новчаном казном најмање у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
-Одсеку ЛПА Темерин не поднесе пријаву за утврђивање обавезе плаћања накнаде за
коришћење јавне површине (члан 7. став 2. ове одлуке);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице или одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у
најмањем износу од 15.000,00 динара.
Уплата прихода од накнада
Члан 10.
Накнаде за коришћење јавних површина уплаћују се на рачуне прописане за
уплату јавних прихода
Припаност прихода
Члан 11.
Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету
Општине Темерин.
Члан 12.
Саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних
површина.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу Општине
Темерин”, а примењује се од 1. марта 2019. године.

РЕПУБПИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНA
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-5/2019-01

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Пастор

Дана: 28.02.2019.године
ТЕМЕРИН

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 m2 простора који се користи, утврђује се накнада
дневно сразмерно времену коришћења, и то:
1) За обавњаље пословне делатности у привременим објектима, киосцима, летњим и зимским
баштама утврђује се накнада у дневном износу по m2 заузете површине:
I ЗОНА
- за трафике (киоске)......................................... по m2
- за летње и зимске баште................................ по m2
II ЗОНА
- за трафике (киоске)......................................... по m2
- за летње и зимске баште................................ по m2
III ЗОНА
- за трафике (киоске)......................................... по m2
- за летње и зимске баште................................ по m2
IV ЗОНА
-за трафике (киоске)......................................... по m2
-за летње и зимске баште................................ по m2

22,00 дин/дневно,
10,00 дин/дневно,
10,00 дин/дневно,
7,00 дин/дневно,
7,00 дин/дневно,
3,00 дин/дневно,
3,00 дин/дневно,
2,00 дин/дневно,

2) Накнада за коришћење јавне површине из тачке 1 подтачке 1) овог тарифног броја, за
летње баште утврђује се и за период од 16. новембра до 14. марта за јавне површине које су
остале заузете платформама, ограђеним уређеним површинама на којима се обавља
угоститељска делатност у летњем периоду умањена за 50% од редовног износа за летње
баште по зонама,
3) За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, чији елемент је
расхладна витрина, накнада се плаћа у износу утврђеном применом тачке 1. подтачке 1 овог
тарифног броја увећаном за 20%,
4) За изложбене пултове за воће и поврће испред пословних просторија, конзерваторе за
продају сладоледа, воћних напитака и друге облике излагања и продаје робе и други
покретни објекти за за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, као и за
уређаје за кокице, кестен, кукуруз и слично утврђује се накнада у износу од 10,00 динара
дневно по m2 заузете површине,
5) За пултове за продају лубеница и другог воћа и поврћа на јавној површини (максимално до
5 m2), ван подручја пијаца у насељеним местима утврђује се накнада у висини од 7,00 динара
дневно по m2 заузете површине,

6) За отворене и покретне тезге за продају робе на период краћи од 30 дана (продаја сувенира,
цвећа, честитки и друго), утврђује се накнада у дневном износу од 100,00 динара по m2,
7) За заузеће јавне површине у циљу излагања и продаје робе и у друге сврхе у смислу
обављања делатности за које нису обезбеђене сагласности надлежних општинских органа
утврђује се накнада у висини од 17,00 динара дневно по m2 заузете површине,
8) За полигоне за почетну обуку возача и обављање сличних делатности на јавној површини
за које је прибављено одобрење надлежног општинског одељења утврђује се накнада за
коришћење јавне површине у износу од 9,00 динара дневно по m2 заузете површине,
9) За забавне паркове, циркусе, вашаре, свадбе и приређивање забавних и сличних садржаја
утврђује се накнада у дневном износу од 100,00 динара по m2 заузете површине.
Накнада по овом тарифном броју, осим накнаде из тачке 1. подтачке 5) и 6), плаћа се до
15. у месецу за претходни месец, на основу задужења Одсека ЛПА Темерин, а по претходно
поднетој пореској пријави, односно издатом одобрењу надлежног општинског одељења у
складу са прописима, као и по извештају о коришћењу простора на јавној површини
сачињеним од стране комуналне инспекције општине Темерин.
Накнада за коришћење јавне површине по овом тарифном броју из тачке 1. подтачке 5)
и 6) плаћа се у року од 15 дана од дана достављања решења Одсека ЛПА Темерин.
Надлежни орган је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на
јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини достави
Одсеку ЛПА Темерин, 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
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

Тарифни број 2.
За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, за сваки цео и започети m2 простора који се користи, утврђује се накнада
дневно сразмерно времену коришћења, и то:
За коришћење рекламних паноа, билборда, електронских дисплеја без тона,
транспарената између стубова и за средства за оглашавање која се постављају на стубовима
јавне расвете и осталим сличним местима накнада се утврђује по зонама, по површини,
дневно по m2 и то:
Динара/m2
дневно

I ЗОНА
29,00

II ЗОНА
21,00

III ЗОНА
16,00

IV ЗОНА
8,00

Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец на
основу задужења Одсека ЛПА Темерин, а по претходно поднетој пореској пријави, односно
издатом акту надлежног одељења општинске управе, у складу са прописима, као и по
извештају о коришћењу јавне површине у сврху оглашавања сачињеним од стране комуналне
инспекције општине Темерин.
Надлежни орган је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на
јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини достави
Одсеку ЛПА Темерин, 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

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова и изградњу
Тарифни број 3.
За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети m2 простора који се
користи, утврђује се накнада дневно, и то:
динара
1. При изградњи, адаптацији и реконструкцији објеката

20,00

2. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара:
а) ако се раскопавање врши у времену од 1. марта до 15. новембра

30,00

б) ако се раскопавање врши у времену од 16. новембра до краја фебруара

50,00

3. За депоновани грађевински материјал за изградњу породичног стамбеног или
пословног објекта

20,00

Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.
Накнаду из тачке 1. овог тарифног броја плаћа инвеститор зграде од дана почетка градње
до завршетка.
Накнаду из тачке 2. овог тарифног броја плаћа инвеститор радова на чији захтев је
одобрено заузеће, односно раскопавање јавне површине.
Накнада из тачке 2. овог тарифног броја не плаћа се ако се раскопавање, односно
заузимање јавне површине врши због реконструкције коловоза, тротоара, или друге јавне
саобраћајнице.
Обвезник накнаде по тачки 3. овог тарифног броја је правно или физичко лице испред
чијег објекта је депонован грађевински материјал или опрема.
Накнада за коришћење јавне површине из овог тарифног броја плаћа се на основу
задужења Одсека ЛПА Темерин, а по претходно поднетој пореској пријави или на основу
акта издатог од стране надлежног одељења Општинске управе или комуналног инспектора.
Надлежни општински орган је у обавези да један примерак акта из тачке 1. и 2. овог
тарифног броја, односно записника комуналне инспекције о инспекцијском надзору по све
три тачке достави надлежном Одсеку ЛПА Темерин са следећим подацима:

- 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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина,
садржан је у члану 6. тачка 5) и члан 7. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Србије'', број 62/06, 47/11, 93/12....104/16 – др. закон и 95/18 –
др. закон), као и члану 239. став 3. Закона о коришћењу јавних добара (''Службени гласник
Републике Србије'' број 95/18), који каже да јединици локалне самоуправе припадају приходи
који се остваре на њеној територији, између осталог и накнаде за коришћење јавне површине.
Својим актом јединице локалних самоуправа регулишу стопу, висину и мерила за
одређивање висине локалног прихода. Одлука коју доноси Скупштина оопштине може се
мењати само у поступку доношења буџета за наредну годину или у случају доношења закона
који уређује изворне приходе јединица локалне самоуправе, као што је овог пута случај.
Законом о накнадама за коришћење јавних донара (''Службени гласник Републике
Србије'' број 95/18), који је Народна скупштина Републике Србије усвојила у првој половини
децембра 2018. године, чланом 239. ставом 3. прописује да се актом јединице локалне
самоуправе утврђује висина накнаде за коришћење јавних површина, олачшице, начин
достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који
утврђује обавезу плаћања накнаде.
Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12.
Закона о накнадама за коришћење јавних добара и то:
Ред. Врста накнаде
број

Основица

1.

m2

Највиши износ
накнаде - дневно
(динара)
122,00

m2

100,00

m2

180,00

2.

3.

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
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, за које дозволу издаје надлежни орган јединице
локалне самоуправе
Накнада за коришћење јавне површине по основу
заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу

Наиме, за коришћење јавних површина као добра у општој употреби до краја 2018.
године утврђивала се и плаћала локална комунална такса у складу са Законом о финансирању
локалне самоуправе. Доношењем Закона о накнадама за коришћење јавних добара, за
коришћење јавних површина, локалне самоуправе доносе акта којим се утврђује накнада за
коришћење јавне површине од 1..јануара 2019. године. То је и разлог за доношење ове Одлуке
о накнади за коришћење јавних површина која би ступила на снагу и примењивала се на
подручју Општине Темерин од 1. марта 2019. године.
У општим одредбама ове Одлуке, члановима 1., 2., 3., 4. и 5. ближе се дефинишу облици
коришћења јавне површине који подлежу плаћању накнаде, па су то: јавне површине које се
користе у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација,

производа старих и уметничких заната и домаће радиности, затим јавне површине које се
користе ради оглашавања за сопствене и за потребе других лица и коришћење јавне
површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и
изградњу. Прописују се обвезници, основица и висина накнаде.
У члану 6. утврђене су зоне по месним заједницама, за оне накнаде које се утврђују по
зонама.
Члановима од 7. до 13. Одлуке, регулисани су начин утврђивања и плаћања, ослобођења
и припадност прихода.
Саставни део Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина је Тарифа накнада за
коришћење јавних површина, при чему су прописана три Тарифна броја, онако како се по
Закону о накнадама за коришћење јавних добара деле накнаде за коришћење јавних
површина.
Износи накнада по Тарифним бројевима и конкретним ситуацијама се не разликују од
износа које смо утврдили приликом доношења Одлуке о изменама и допунама одлуке о
комуналним таксама у децембру 2018. године. Овом Одлуком накнада се утврђује дневно по
m2 заузете површине, сразмерно времену коришћења и с'обзиром да су се за неке ситуације
комуналне таксе утврђивале у месечном износу имамо у овој Одлуци минималне разлике у
заокружењима износа.
С'обзиром да није дошло до битније корекције износа накнаде за коришћење јавне
површине не очекујемо значајнију разлику у приливу средстава у буџет по овом основу, а за
спровођење Одлуке није потребно ангажовање допунских средства.
Одсек локалне пореске администрације

