
 
 
 

 
 

Република Србија 
Град Ниш 

Градска управа за комуналне делатности 
и инспекцијске послове 

 
ПРЕДМЕТ: захтев за издавање одобрења за: 
 

  1. раскопавање површине јавне намене; 
  

  2. продужење дoзвољеног рока раскопавања површине јавне намене; 
(заокружити) 

У Нишу, улица:  , број  
    

Г.О.  , ради  
, 

 Уз захтев прилажем: 
 

1-услове за раскопавање површине јавне намене ЈП Дирекција за изградњу града Ниша;  
2-сагласност за раскопавање површине јавне намене ЈКП "Наиссус" Ниш; 
3-сагласност за раскопавање површине јавне намене Предузећа "Телеком Србија" а.д. Београд; 
4-сагласност за раскопавање површине јавне намене ЈП "Електродистрибуција" Ниш; 
5-сагласност за раскопавање површине јавне намене ЈКП "Градска топлана" Ниш; 
6-сагласност за раскопавање површине јавне намене ЈКП "Медиана" – Сектор зеленило Ниш; 
7-сагласност за раскопавање површине јавне намене "Yugorosgaz" - "Yurgaz" Београд; 
8-сагласност Градске управе надлежне за послове саобраћаја на пројекат техничког регулисања саобраћаја, кад је у 

питању раскопавање саобраћајних површина;  
9-код изградње и реконструкције инсталација потребно је приложити грађевинску дозволу, односно решење којим се 

одобрава извођење радова или обавештење о извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола;  

-доказ о обезбеђењу средства за довођење површине јавне намене у првобитно, односно технички исправно стање, 
у складу са условима које издаје ЈП Дирекција за изградњу града Ниша;  

-доказ о уплати локалне административне таксе на износ од 350,00 динара на рачун број 840-742341843-24 модел 97 
позив на број 87-521, Град Ниш. 

-доказ о уплати накнаде за коришћење површине, по основу извођења грађевинских радова и изградње у 
износу од 70,00 динара по m

2
 дневно, на жиро рачун број 840 - 714567843 - 91 са позивом на број по моделу 97 

прималац Град Ниш.    
 
 
Напомена: накнада за коришћење површине јавне намене по основу извођења грађевинских радова и 

изградње, увећава за 100% ако се продужи рок извођења грађевинских радова, одређен одобрењем ове Управе.  
 У складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина, (''Службени лист Града Ниша", број  
127/2018, 63/2019, 35/2021 и 85/2021),  тарифни   број  3.  тачка  2.  изјављујем  да  је  почетак  извођења радова 
__.__. 202_. године, а рок завршетка извођења радова __.__. 202_. године, да  се  раскопава  површина јавне 
намене у површини од ________ m

2
.  

Изјављујем да ћу сву потребну документацију прибавити сам-а и благовремено доставити Градској управи 
за комуналне делатности и инспекцијске послове, ради одлучивања.  

Изјављујем да ћу потребну документацију под редним бројем _______ прибавити сам-а и благовремено 
доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, ради одлучивања.  

Сагласан сам да податке о личности садржане у захтеву, утврђене на основу идентификационе јавне исправе, као и у 
другим приватним или јавним исправама које уз захтев предајем, Градска управа за комуналне делатности и иннспекцијске 
послове, може обрађивати у складу  са Законом о заштити података о личности и задржати их у предатим исправама у 
списима предмета. 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 
 

________________________________________ 
(правно лице: назив), (предузетник: име и презиме и назив радње), (физичко лице: име и презиме) 

 

________________________________________ 
(правно лице и предузетник: адреса седишта), (физичко лице: адреса пребивалишта) 

 

 
правно лице и предузетник: ПИБ, матични број)  

 
 
 

 (физичко лице: ЈМБГ) 
 

 
           (правно лице, предузетник и физичко лице: текући рачун) 

 

________________________ 
(телефон) 

 

 

контролни број  ЈМБГ или ПИБ 

 

шифра оптине на којој 

се изводе грађевински 

радови 

 



ТАКСА 

 
 

НАКНАДА 

 
 
 

840 - 714567843 - 91 

97 

-Град Ниш 

-накнада за извођење грађевинских 

радова и изградњу 

контролни 

број 

шифра општине 

на којој изводе 

грађевински 

радови: 

 

Нишка Бања....122 

Пантелеј..........125 

Црвени Крст...126 

Палилула.........127 

Медијана.........128 

физичко лице  ......................... ЈМБГ 

правно лице , предузетник ....... ПИБ 

-име и презиме 

-адреса и место уплатиоца 

Износ накнаде: 70,00 динара по m2 дневно; код 

продужења рока извођења радова, одређеним 

решењем ове Управе накнада се увећава за 

100%;  

-име и презиме 

-адреса и место уплатиоца 

- Локална административна такса 

-Град Ниш 

840-742341843-24 

97 

350,00 

87-521 


