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На основу члана 236. до 241. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. 

гласник РС“, бр. 95/18), члана 32. став 1. тачка 3. и 13.  Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14,  101/16 и 47/18) и члана 40. став 1 тачка 42. Статута општине 

Дољевац („Сл. лист града Ниша“ бр. 127/18 ),  

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана  16.05.2019. године, донела 

је  

 

                                                          
 

ОДЛУКУ 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), 

у „Тарифа накнаде за коришћење јавних површина“, у  „Тарифном броју 1“,  у 

делу „НАПОМЕНА“,  тачке „1“ и „3“ мењају се  и гласе:  

“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. 

„3. Накнада по овом тарифном броју се плаћа месечно до 15. у месецу за претходни 

месец на основу решења Пореског одељења које утврђује и наплаћује предметну накнаду 

на основу поднете пријаве, одобрења или записника комуналне инспекције 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.“ 

 

 У  „Тарифном броју 2“. у делу:  „НАПОМЕНА“ тачка „4.“ мења се и гласи:  

„4. Накнада по овом тарифном броју се плаћа месечно до 15. у месецу за претходни месец 

на основу решења Пореског одељења које утврђује и наплаћује предметну накнаду на 

основу поднете пријаве, одобрења или записника комуналне испекције 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.“ 

 

Члан 2. 

 У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 

Члан 3. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Ниша“ 
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