
Тарифни бр. 4
Комунална такса 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

Локална комунална такса 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 утврђује се у
дневном износу по м2 и то:

4.1 на јавним површинама или испред пословних просторија за обављање
угоститељске и трговинске делатности (летње баште,  други пословни простор,) .. 16,00
4.2 остала заузећа................................................................................................... 30,00
4.3  у дневном износу: - за обављање трговинске, угоститељске и друге делатности у

дане вашара и других  манифестација ......................................................................... 685,00
- за обављање трговинске, угоститељске и друге делатности у дане Општинске
манифестације ,,Опленачка берба”............................................................................... 950,00
- за постављање шатри и роштиља у дане вашара и других манифестација ........... 475,00

Утврђивање обавеза у тачки 4.1 овог тарифног броја,  врши се на годишњем нивоу,
сразмерно времену коришћења.

У дане Општинске манифестације „Опленачка берба” за коришћење простора на
јавним површинама произвођачи грожђа, јабука, крушака и слатког вина плаћају 50% од
износа превиђеног тачком 4.3 алинеја 2. овог тарифног броја.
Такса се плаћа једнократно сразмерно времену коришћења права најмање за број дана
трајања вашара и приликом добијања одговарајуће сагласности за то коришћење од
стране  надлежног одељења Општинске управе општине Топола.
Наплаћена локална комунална такса за коришћење јавних површина од стране
произвођача грожђа, јабука, крушака и слатког вина, као и од постављених шатри и
роштиља и за обављање трговинске, угоститељске и друге делатности у улицама у
којим се за време Општинске манифестације ,,Опленачка берба” на основу Одлуке
надлежног органа, продају напред наведени производи, служи за покриће трошкова
Општинске манифестације ,,Опленачка берба” и уплаћује се на наменски рачун СО
Топола – „Опленачка берба”.

Такса по овом тарифном броју обрачунава се и плаћа приликом добијања
одговарајуће сагласности надлежног одељења  Општинске управе општине Топола,
утврђује сразмерно времену на које је издата сагласност за коришћење простора на
јавним   површинама и плаћа једнократно у року од 15 дана од дана достављања
решења. Ако се решење издаје на  период од годину дана, такса се плаћа квартално и то
до 15-тог у месецу у коме започиње квартал. Порески обвезник прилаже једно од
средстава обезбеђења приликом доношења решења које одреди Одељење за привреду,
буџет, трезор и друштвене делатности у висини двоструке вредности пореске обавезе у
корист општине Топола а у складу са позитивним законским прописима. Наплату ових
инструмената општина ће вршити у корист прописаног уплатног рачуна.

Такса из овог тарифног броја плаћа се за свако заузимање и коришћење јавних
површина, и по налогу и записнику надлежне инспекцијске службе.

Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници
буџета Општине Топола, организатори манифестација  када је покровитељ Скупштина



општине Топола и јавна предузећа чији је оснивач СО Топола на јавним површинама
које су им поверене на управљање, коришћење и одржавање.

Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, одсек за локалну
пореску администрацију, дужно је да води евиденцију обвезника те таксе са подацима о
задужењу и наплати.

Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број
840-741531843-77.

Тарифни бр. 7
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање

шатора или друге објекте привременог коришћења

Локална комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављње
шатора или друге објекте привременог коришћења утврђује се у дневном износу по м2

и то:
7.1

- аутодроме, балерине,  рингишпиле у дане вашара и манифестација ..................... 200,00
- аутодроме, балерине,  рингишпиле у остале дане ...................................................... 50,00
- остала заузећа.................................................................................................................. 30,00
- за обављање трговинске, угоститељске и друге делатности у дане вашара и других
манифестација ................................................................................................................ 685,00
- за обављање трговинске, угоститељске и друге делатности

у дане Општинске манифестације ,,Опленачка берба”............................................ 950,00
- за постављање шатри и роштиља у дане вашара и других манифестација .......... 475,00

У дане Општинске манифестације „Опленачка берба” за коришћење простора на
слободним површинама произвођачи грожђа,  јабука,  крушака и слатког вина плаћају
50% од износа превиђеног тачком 7.1 алинеја 5. овог тарифног броја.
Такса се плаћа једнократно сразмерно времену коришћења права најмање за број дана
трајања вашара и приликом добијања одговарајуће сагласности за то коришћење од
стране  надлежног одељења Општинске управе општине Топола.
Наплаћена локална комунална такса за коришћење слободних површина од стране
произвођача грожђа, јабука, крушака и слатког вина, као и од постављених шатри и
роштиља и за обављање трговинске, угоститељске и друге делатности у улицама у
којим се за време Општинске манифестације ,,Опленачка берба” на основу Одлуке
надлежног органа, продају напред наведени производи, служи за покриће трошкова
Општинске манифестације ,,Опленачка берба”  и уплаћује се на наменски рачун СО
Топола – „Опленачка берба”.

Такса по овом тарифном броју обрачунава се и плаћа приликом добијања
одговарајуће сагласности надлежног одељења Општинске управе општине Топола,
утврђује се сразмерно времену на које је издата сагласност за коришћење простора на
слободним површинама и плаћа једнократно у року од 15 дана од дана достављања
решења. Ако се решење издаје на  период од годину дана, такса се плаћа квартално и то
до 15-тог у месецу у коме започиње квартал. Порески обвезник прилаже једно од
средстава обезбеђења приликом доношења решења које одреди Одељење за привреду,
буџет, трезор и друштвене делатности у висини двоструке вредности пореске обавезе у
корист општине Топола а у складу са позитивним законским прописима. Наплату ових
инструмената општина ће вршити у корист прописаног уплатног рачуна.

Такса из овог тарифног броја плаћа се за свако заузимање и коришћење
слободних површина, и по налогу и записнику надлежне инспекцијске службе.



За постављање киоска Удружења инвалидних лица регистрованих за одређене
делатности у којима делатност обављају инвалидна лица, плаћа се  такса умањена за
50% од прописане.

Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници
буџета Општине Топола, организатори манифестација  када је покровитељ Скупштина
општине Топола и јавна предузећа чији је оснивач СО Топола на слободним
површинама које су им поверене на управљање, коришћење и одржавање.

Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, одсек за локалну
пореску администрацију, дужно је да води евиденцију обвезника те таксе са подацима о
задужењу и наплати.

Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода број
840-741531843-77.


