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Одељење за oпшту управу, имовинске и 
стамбено-комуналне послове 

 
 

 

 

Овај образац  израдила је Служба ОУЦ Општинске управе општине Неготин. Његово умножавање и неовлашћена продаја није дозвољена. 

 

                   

Р е п уб л и к а  С р б и ј а  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ДАТУМ ПРИЈЕМА:  
ОРГАН 

ОРГ. 
ЈЕДИН. 

Б Р О Ј ПРИЛОГ ТАКСА 

IV 01 352 –   
    

Предмет 
 захтева 

ОДОБРЕЊЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ СВРХЕ ДЕЛАТНОСТИ 

( чл.8. тачке 7.,12.,13. и 14. Одлуке о висини накнаде за коришћење јавне површине – „Сл.лист општине Неготин“ бр.2/2019 ) 

R 

 
 

 

 

 А.) Правно лице  Б.) ПРЕДУЗЕТНИК  
   

Назив   Назив  
   

Адреса   Адреса  
   

ПИБ           ПИБ          
   

Матични број          Матични број         
   

Текући рачин   Текући рачун  
 

  Бр. лич.карте   
 

 

 
 

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 објекте 
привременог коришћења: 
 

Зоне 

 7 

Слободностојећа витрина, зидна витрина, тенда, 
надсрешница, уређај за кокице и друге 

печењарске производе, крофне, палачинке, ход-
дог и сл, расхладни уређај за продају 

индустријског сладоледа, кремова и пића 

12 Банкомат 

Екстра зона 33 дин/м2 дневно   33 дин/м2 дневно 

Прва зона 20 дин/м2 дневно   20 дин/м2 дневно 

Друга зона 16 дин/м2 дневно   16 дин/м2 дневно 

Трећа зона      3 дин/м2 дневно        3 дин/м2 дневно 
 

Зоне 
13 

Покретни објекат за продају робе на мало и 
вршење занатских и других услуга у време 

вашара 
14 

Поштанско сандуче, 
телефонска говорница и 

слични објекат 

Екстра зона   880 дин/м2 дневно  1 дин/м2 дневно  

Прва зона   880 дин/м2 дневно   1 дин/м2 дневно  

Друга зона   880 дин/м2 дневно   1 дин/м2 дневно  

Трећа зона          5 дин/м2 дневно       1 дин/м2 дневно  

Накнаду утврђује решењем локална пореска администрација. Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу 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. 

 

 

Подаци о 
локацији, 
површини  
и периоду 
коришћења 

 
Место:  Улица и број:  

 

Површина која 
се заузима: 

 
 

Период заузећа:  

 

 
 

 
 

Тар.бр. Такса Прималац Износ Жиро-рачун Позив на број 

1 и 3 Локал.админ.такса Буџет о.Неготин 690,00 840-742251843-73 97    76-072 
 

 
 
 

 
   

 

 

Закон.заступн., пуномоћник, заједнички представник /Потпис подносиоца/ 
 

 

 
Подаци о 

пoдносиоцу 

захтева 

 

Приложена 
такса:  

 
 
 

Врста 
пословне 

делатности 
(заокружити 
број на који 
се односи 

захтев) 
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