На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007),
члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006
... 93/2012) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр. 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од _______________ године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист Града Ниша'', број 108/12 и
29/13), у одељку Тарифа локалних комуналних такси, мења се Тарифни број 3 и гласи:
„Такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила,
утврђује се у следећим износима:
1) за теретна возила:
-за камионе до 2 t носивости 1.500,00 динара,
-за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.000,00 динара,
-за камионе од 5 t до 12 t носивости 3.500,00 динара,
-за камионе преко 12 t носивости 5.000,00 динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 500 динара;
3) за путничка возила:
-до 1.150 cm3 500 динара
-преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.000,00 динара,
-преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.500,00 динара,
-преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.000,00 динара,
-преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 3.000,00 динара,
-преко 3.000 cm3 5.000,00 динара;
4) за мотоцикле:
-до 125 cm3 400,00 динара,
-преко 125 cm3 до 250 cm3 600,00 динара,
-преко 250 cm3 до 500 cm3 1.000,00 динара,
-преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.200,00 динара,
-преко 1.200 cm3 1.500,00 динара;
5) за аутобусе и комби бусеве 50 динара по регистрованом седишту;
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
-1t носивости 400,00 динара,
-од 1 t до 5 t носивости 700,00 динара,
-од 5 t до 10 t носивости 900,00 динара,
-од 10 t до 12 t носивости 1.300,00 динара,
-носивости преко 12 t 2.000,00 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
-чија је снага мотора до 66 киловата 1.500,00 динара,
-чија је снага мотора од 66-96 киловата 2.000,00 динара,
-чија је снага мотора од 96-132 киловата 2.500,00 динара,
-чија је снага мотора од 132-177 киловата 3.000,00 динара,
-чија је снага мотора преко 177 киловата 4.000,00 динара;

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.000 динара.
Напомена:
1) Локалну комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина не плаћају државни органи и органи локалне
самоуправе, организације и установе и јавна предузећа за специјална возила, која су у
непосредној функцији обављања комуналне делатности.
2) У специјална возила спадају следећа друмска возила: хладњаче, цистерне, покретне
ауто радионице, ауто дизалице, возила за одвоз смећа и чишћење улица и возила за
превоз посмртних остатака.
3) Локална комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка возила и
друга превозна средства инвалидних и хендикепираних лица са 80 и више процената
телесног оштећења, под условом да им возило служи за личну употребу.“

Члан 2.
У одељку Тарифа локалних комуналних такси, у тарифном броју 4. став 1., у табели
се додаје тачка 6а) и гласи:
„За коришћење простора у парку Чаир и у парку Светог Саве, за пословне
манифестације по м2.....260 динара“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Ниша.
Број:
У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Проф.др Миле Илић,

О Б Р АЗ Л О Ж Е Њ Е

1. Законски основ

Законски основ за доношење ове одлуке јесте члан 11. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/06, 47/11 и 93/12) којим је
регулисано да скупштина јединице локалне смоуправе може уводити таксе за
коришћење права, предмета и услуга, а чланом 6. истог закона регулисано је да су
локалне комуналне таксе изворни приходи јединице локалне самоуправе остварени на
њеној територији и приход су буџета града .
Чланом 37. став 1. тачка 7. Статута Града Ниша утврђена је надлежност Скупштине
Града Ниша за доношење прописа и других општих аката.

2. Разлози за доношење ове одлуке

Законом о финасирању локалне самоуправе прописано је да јединици локалне
самоуправе припадају приходи од локалне комуналне таксе за држање моторних
друмских и пркључних возила, осим пољопривредних возила и машина, али су истим
Законом прописани највиши износи ове таксе. Влада Републике Србије је на седници од
14.11.2013.године усвојила акт о усклађеним највишим износима локалне комуналне
таксе за држање моторних друмских и пркључних возила, осим пољопривредних возила
и машина. Како су Одлуком о локалним комуналним таксама (''Службени лист Града
Ниша'', број 108/2012 и 29/13) утврђени износи ове таксе, потребно је исте ускладити са
неведеним актом Владе.
Одлуком о локалним комуналним таксама (''Службени лист Града Ниша'', број
108/2012 и 29/13), Тарифом локалних комуналних такси, у тарифном броју 4. став 1. у
табели, под бројем 6) прописан је износ локалне комуналне таксе за коришћење
простора на јавним површинама или испред пословних простора у пословне сврхе, осим
ради продаје штампе, књига или других публикација, производа старих или уметничких
заната и домаће радиности, за коришћење простора на Тргу Краља Милана,
ул.Копитаревој, ул.Обреновићевој и Нишкој Тврђави за пословне манифестације. Како
је у протеклом периоду било захтева за одобрење заузећа јавних површина у циљу
одржавања пословних манифестација на локацијама у парку Чаир и парку Светог Саве,
потребно је утврдити износе ове локалне комуналне таксе за заузеће простора и на овим
локацијама. Обзиром да су исте мање атрактивне, износи таксе се утврђују у мањем
износу него у ул.Обреновићевој, ул.Копитаревој, Тргу Краља Милана и Нишкој
Тврђави.

3. Објашњење појединачних решења

1. У одељку Тарифе локалних комуналних такси, мења се тарифни број 3., ради
усклађивања износа локалне комуналне таксе и гласи:

„Такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила,
утврђује се у следећим износима:
1) за теретна возила:
-за камионе до 2 t носивости 1.500,00 динара,
-за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.000,00 динара,
-за камионе од 5 t до 12 t носивости 3.500,00 динара,
-за камионе преко 12 t носивости 5.000,00 динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 500 динара;
3) за путничка возила:
-до 1.150 cm3 500 динара
-преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.000,00 динара,
-преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.500,00 динара,
-преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.000,00 динара,
-преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 3.000,00 динара,
-преко 3.000 cm3 5.000,00 динара;
4) за мотоцикле:
-до 125 cm3 400,00 динара,
-преко 125 cm3 до 250 cm3 600,00 динара,
-преко 250 cm3 до 500 cm3 1.000,00 динара,
-преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.200,00 динара,
-преко 1.200 cm3 1.500,00 динара;
5) за аутобусе и комби бусеве 50 динара по регистрованом седишту;
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
-1t носивости 400,00 динара,
-од 1 t до 5 t носивости 700,00 динара,
-од 5 t до 10 t носивости 900,00 динара,
-од 10 t до 12 t носивости 1.300,00 динара,
-носивости преко 12 t 2.000,00 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
-чија је снага мотора до 66 киловата 1.500,00 динара,
-чија је снага мотора од 66-96 киловата 2.000,00 динара,
-чија је снага мотора од 96-132 киловата 2.500,00 динара,
-чија је снага мотора од 132-177 киловата 3.000,00 динара,
-чија је снага мотора преко 177 киловата 4.000,00 динара;
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.000 динара.
Напомена:
1) Локалну комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила,
осим
пољопривредних возила и машина не плаћају државни органи и органи локалне
самоуправе, организације и установе и јавна предузећа за специјална возила, која су
у непосредној функцији обављања комуналне делатности.
2) У специјална возила спадају следећа друмска возила: хладњаче, цистерне,
покретне ауто радионице, ауто дизалице, возила за одвоз смећа и чишћење улица и
возила за превоз посмртних остатака.

3) Локална комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка возила и
друга превозна средства инвалидних и хендикепираних лица са 80 и више
процената телесног оштећења, под условом да им возило служи за личну употребу.“

2. У тарифном броју 4. став 1., у табели се додаје тачка 6а) која гласи:
„За коришћење простора у парку Чаир и парку Светог Саве, за пословне
манифестације по м2.....260 динара“

4. Анализа ефеката

Ефекти који се очекују од доношења Одлуке о изменама и допунама одлуке о локалним
комуналним таксама се огледају у повећању пројектованих прихода Града од локалне
комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина у износу од 50% и од локалне комуналне таксе за
коришћење простора на јавним површинама или испред пословних простора у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига или других публикација, производа старих или
уметничких заната и домаће радиности, за коришћење простора за пословне
манифестације за 5%.

5. Процена фиансијских средстава потребних за спровођење одлуке

За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у буџету Града
Ниша.
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЧЕЛНИК,

Миљан Стевановић

ОДРЕБЕ ЧЛАНОВА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА КОЈЕ СЕ
МЕЊАЈУ:
Члан 16.

Тарифни број 3

Такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и
машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у следећим износима:
1) за теретна возила:
-за камионе до 2 t носивости 850 динара,
-за камионе од 2 t до 5 t носивости 1.500 динара,
-за камионе од 5 t до 12 t носивости 1.800 динара,
-за камионе преко 12 t носивости 2.300 динара;
2) за теретне и радне приколице(за путничке аутомобиле) 500 динара;
3) за путничка возила:
-до 1.150 cm3 580 динара
-преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 650 динара,
-преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.170 динара,
-преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 1.400 динара,
-преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 1.750 динара,
-преко 3.000 cm3 2.000 динара;
4) за мотоцикле:
-до 125Ccm3 400 динара,
-преко 125 cm3 до 250 cm3 600 динара,
-преко 250 cm3 до 500 cm3 780 динара,
-преко 500 cm3 до 1.200 cm3 910 динара,
-преко 1.200 cm3 1.200 динара;
5) за аутобусе и комби бусеве 25 динара по регистрованом седишту;
6) за прикључна возила : теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице
за превоз одређених врста терета:
-1t носивости 400 динара,
-од 1 t до 5 t носивости 580 динара,
-од 5 t до 10 t носивости 710 динара,
-од 10 t до 12 t носивости 840 динара,
-носивости преко 12 t 970 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
-чија је снага мотора до 66 киловата 840 динара,
-чија је снага мотора од 66-96 киловата 1.400 динара,
-чија је снага мотора од 96-132 киловата 1.560 динара,
-чија је снага мотора од 132-177 киловата 2.100 динара,
-чија је снага мотора преко 177 киловата 2.340 динара;
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће збаве,
радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.000 динара.
Напомена:
1) Локалну комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила, осим

пољопривредних возила и машина не плаћају државни органи и органи локалне
самоуправе, организације и установе и јавна предузећа за специјална возила, која су у
непосредној функцији обављања комуналне делатности.
2) У специјална возила спадају следећа друмска возила: хладњаче, цистерне,
покретне ауто радионице, ауто дизалице, возила за одвоз смећа и чишћење улица и
возила за превоз посмртних остатака.
3) Локална комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка возила и
друга
превозна средства инвалидних и хендикепираних лица са 80 и више процената телесног
оштећења, под условом да им возило служи за личну употребу.

Тарифни број 4
Локална комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига или других
публикација, производа старих или уметничких заната и домаће радиности утврђује се
по м2 коришћеног простора у дневном износу и то:
НАМЕНА
1) ЗА КИОСКЕ
дуван, гот. прех. пр. и угоститељ.
услуга
лутријa, тик. и кар.пр.дел. и зан. и
п.усл.
Продаја сувенира, бижутерије и цвећа
2) ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА
ИСПРЕД ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
-за летње баште
-за жардињере и друге објекте
3) ЗА ПРОДАЈНЕ ТЕЗГЕ И ПУЛТОВЕ
4) ЗА АУТ., БАНК., АПАР. И РАСХ.
УРЕЂ.
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5) ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
78
65
ПОВРШИНА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И
ИЗЛАГАЊЕ РОБЕ И ОГРЕВНОГ
МАТЕРИЈАЛА
6) ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ТРГУ КРАЉА МИЛАНА, И УЛИЦЕ
КОПИТАРЕВЕ И ОБРЕНОВИЋЕВЕ И НИШКЕ ТВРЂАВЕ ЗА ПОСЛОВНЕ
2
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО М
7) ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ДЕЧИЈИХ
АУТОМОБИЛА, МОТОРА, ВОЗИЋА И СЛ.
-за дечије аутомобиле,моторе и сл.
-за дечије возиће по вагону
8) ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ГОВОРНИЦА ПО АПАР. ДНЕВ.

26

26

26

360

78
260
65

Напомена:
1) Комуналну таксу 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 решењем

утврђује и наплаћује управа надлежна за утврђивање, наплату и контролу изворних
прихода локалне самоуправе по добијању одобрења од надлежних општинских управа
градских општина.Одобрење обавезно садржи следеће податке : за правна лица: назив
обвезника, порески индетификациони број(ПИБ), матични број, текући рачун и адресу
седишта за предузетнике: име и презиме обвезника, порески индетификациони
број(ПИБ), матични број, текући рачун, адресу седишта и назив радње.
2) Обвезници локалне комуналне таксе дужни су да комуналну таксу из овог тарифног
броја плаћају месечно до 15. у месецу за претходни месец.
3) Износ комуналне таксе из тачке 1, 2 и 4 Табеле, умањиће се за 10% за сваког
запосленог радника поред оснивача, с тим да укупно умањење по овом основу не може
бити веће од 50%. Право на таксену олакшицу обвезници остварују уколико, приликом
подношења таксене пријаве, доставе доказе о запосленим радницима. Таксена
олакшица се односи на сва одобрења која су донела општинске управе градских
општина почев од 01. јануара 2013. године.
Уколико таксени обвезник,који је остварио право из става 1.ове тачке, користи
простор на јавним површинама на више локација, или има више пословних објеката
испред којих заузима јавну површину у пословне сврхе, за свако ново заузеће јавне
површине, таксену олакшицу остварује за просечан број запослених према броју
заузетих јавних површина.
Таксеном обвезнику, који у поступку контроле не достави доказе о исплаћеним
зарадама радника за које остварује таксену олакшицу, таксена обавеза биће обрачуната
у пуном износу за период за који таксени обвезник не поседује доказе о исплаћеним
зарадама.

Република Србија
Град Ниш
Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке
Број: 11-134/2013
Ниш,17.12.2013.године

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Одсеку за нормативно-правне послове

ПРЕДМЕТ: Захтев за мишљење

На основу члана 79 став 1. Статута Града Ниша (Службени лист Града
Ниша, број 88/2008) у прилогу дописа достављамо 2 (два) примерка Нацрта Одлуке о
изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама .

НАЧЕЛНИК

Миљан Стевановић

