СКУПШТИНА ГРАДА ПИРОТА
На основу члана 6 тачка 5 и члана 7 став 1 Закона о финансирању локалне самоуправе
(“Сл.гласник РС”, бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. износи,124/14-усклађени дин.
износи, 95/15-усклађени дин. износи, 83/16, 91/16, 104/16-др. Закон, 96/17-усклађени дин.
износи, 89/18-усклађени дин. износи и 95/18-др.закон), члана 236 став 1 и члана 239 став 3
Закона о накнадама за коришћење јавних добара(“Сл.гласник РС”, бр.95/18) и члана 25 став 1
тачке 6 и 13 Статута града Пирота(“Сл. лист града Ниша”, бр.52/16), Скпштина града
Пирота, на седници одржаној дана 22.3.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина за
територију града Пирота, 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 за коришћење површине и објеката 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 коју дозволу издаје надлежни орган Градске управе града
Пирота и
3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу.
Члан 3.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.
Обавеза плаћања накнаде настаје даном почетка коришћења јавне површине и траје док
коришћење траје.
Члан 4.
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног
простора изражена у метрима квадратним( m2 ).
Члан 5.
Критеријуми за утврђивање накнаде за коришћење јавних површина су: зоне у којима
се налазе објекти, предмети или врше услуге за које је овом Одлуком прописана такса,
површина коришћеног простора и техничко-употребне карактеристике објекта.
Разврставање по зонама врши се у складу са одлуком којом се уређује допринос за
уређивање грађевинског земљишта.
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Члан 6.
Обвезник накнаде је дужан да поднесе пријаву органу који утврђује износ накнаде пре
почетка коришћења јавне површине.
Обвезник је дужан да сваку промену значајну за утврђивање накнаде пријави у року
од 10 дана од настанка промене.
У случају да обвезник не поднесе пријаву или обавештење о промени у прописаном
року, надлежни орган ће висину накнаде утврдити на основу података које је сам утврдио и
података других надлежних органа.
Члан 7.
Тарифом која је саставни део ове Одлуке утврђује се висина накнаде и уређују
олакшице.
Члан 8.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према критеријумима из
члана 5 став 1 ове одлуке, а сразмерно времену коришћења тог простора.
Накнаде прописане овом одлуком решењем утврђује Локална пореска администрација
Градске управе града Пирота.
Накнада из тарифног броја I став 1, тачка 2, подтачке 6,7 и 9 и тачке 3, 4 и 5 и
тарифног броја II утврђује се у укупном износу за период наведен у пријави, односно период
одређен од стране надлежног органа, уз одређивање месечниг износа и плаћа се месечно до
петнаестог у месецу за предходни месец.
Остале накнаде за коришћење јавне површине, које нису наведене у ставу 3 овог
члана, утврђују се за период наведен у пријави, односно период утврђен од стране надлежног
органа и плаћају се у укупном утврђеном износу у року од 15 дана од дана достављања
решења о утврђивању накнаде.
Против решења из става 2 овог члана може се изјавити жалба министарству
надлежном за послове финансија, преко органа надлежног за утврђивање накнаде.
Члан 9.
У случају престанка обавезе пре истека периода за који је утврђен износ накнаде,
надлежни орган решењем утврђује износ накнаде за период коришћења јавне површине.
Решењем из става 1 овог члана замењује се решење којим је утврђена накнада.
У случају промене чињеница и околности на основу којих је утврђен износ накнаде,
укључујући и олакшице, доноси се ново решење на основу промењених чињеница и
околности којим се замењује претходно решење.
Члан 10.
У погледу поступка утврђивања, контроле, 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.
Члан 11.
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни
корисници буџетских средстава.
Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјлом
и за извођење грађевинских радова не плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање јавне
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површине врши због изградње, реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне
саобраћајне површине, као и приликом извођења радова јавних комуналних предузећа у
сврху довођења објекта у функцију, што подразумева радове на текућем одржавању објекта
за које се не издаје одобрење по Закону о планирању и изградњи.
Члан 12.
Накнаде за коришћење јавних површина уплаћују се на рачуне прописане за уплату
јавних прихода и средства остварена од накнаде припадају буџету града Пирота.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Ниша“.
I бр.06/10-19
22.03.2019.
Пирот
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Поповић
ТАРИФА
Тарифни број I
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:
1)
За
утовар
и
истовар ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА
робе,складирање
огревног,
грађевинског и другог материјала по I
II
III
IV
м² дневно (дин.)

V

VI

(1) за утовар и истовар робе

35

30

26,5

21

19

15,5

(2) за складирање огревног материјала

67

60,5

54

47

38,5

31,5

V

VI

2) Мањи монтажни објекти по м² ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА
дневно (дин.)
I
II
III
IV

18300 Пирот  Српских владара 82  телефон: 010/305 523,010/305 525  телефакс: 010/313-901
E-mail: skposlovi@pirot.rs

СКУПШТИНА ГРАДА ПИРОТА

ро((1) продајна тезга за продају карата

96,5

87,5

77

67,5

57

48

пп (2)продајна тезга за продају робе испред
96,5
продавница

87,5

77

67,5

57

48

(3)продајна тезга за продају честитки и
96,5
цвећа

87,5

77

67,5

57

48

ут((4) аутомати за фотографију и други
13,5
слични аутомати

12,5

11,5

10,5

7

6

а д (5) за друге сличне мање објекте

22

18,5

15,5

11,5

10,5

7

а зи(6) за зимске баште

30

29

28

26

25

24

ет (7) Летње баште

27

26

22

20

18,5

16,5

ро (8) продаја бостана

29

27

26

22

20

18,5

ри(9) фрижидери за продају сладоледа и
27
расхладне витрине

26

22

20

18,5

16,5

3) За постављање столова испред
угоститељских и других објеката по м² 20
дневно.

18,5

16,5

15,5

13

10,5

4) За забавне паркове ,циркусе и сл.по
6
м² дневно (дин.)

5,5

3,5

3

2,5

2

5) За коришћење јавне површине за
изнајмљивање дечијих аутомобила,
мотора и сл., такса се плаћа по возилу
дневно
6) За коришћење простора на Тргу
пиротских ратника за пословне
манифестације по м² дневно (дин.)

47

104

Правна лица и предузетници који врше угоститељску делатност и који плаћају
накнаду за заузеће јавних површина за постављање летњих и зимских башти могу остварити
умањење износа накнаде уколико упошљавају одређени број радника:
1) за упошљена 3-5 радника -20% умањења,
2) за упошљена 6 и 7 радника -30% умањења,
3) за упошљена више од 7 радника-40% умањења.
У укупан број запослених радника у смислу ове олакшице не рачунају се
предузетник,власник правног лица и лица запослена код предузетника, односно правног лица
у другим угоститељским објектима.
Умањење се остварује подношенњем захтева са приложеним пријавама на осигурање за
запослене до петог у месецу за месец за који се тражи умањење.
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Подносилац захтева је дужан да копију одјаве од осигурања за запосленог, која
опредељује олакшицу, достави надлежном органу најкасније наредног радног дана након
одјаве.

Тарифни број ІI
За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, као и за коришћење површине и објеката 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 коју дозволу издаје надлежни орган Градске управе
града Пирота по м2 дневно:
ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА
I
27

II
26

III
22

IV
20

V
18,5

VI
16,5

Тарифни број III
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова и изградњу:
ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА
I
II III IV V
VI
1) При изградњи објекта дневно по м² заузете површине
(1) за пословни простор
20 17,5 16,5 12,5 11,5
(2) за стамбени простор
12,5 10,5 6
4
3

9,5
2

2) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара дневно
по м²:
(1)ако се раскопавање врши од 01.03.-31.10. - 97 динара;
(2)ко се раскопавање врши од 01.11.-01.03. -77 динара.
Накнада се увећава за 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање
јавне површине, што подразумева прекорачење рока завршетка изградње евидентираног у
писменој изјави инвеститора о почетку грђења, односно извођења радова и року завршетка
грађења, односно извођења радова према Закону о планирању и изградњи.
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