
  
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021-други закон), 
члана 6. Закона о финасирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016-други закон, 95/2018-други закон и 111/2021-други 
закон) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008, 
143/2016 и 18/2019),   

Скупштина Града Ниша, на седници од _______  2022.године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. Града Ниша“ бр.118/2018), у 
члану 13. брише се тачка и додају речи: 

„и индиректни корисници буџета Града Ниша.“ 
      

Члан 2. 
 

 У Напомени Тарифног броја 1. додаје се тачка 6а и гласи: 
 „Обвезник таксе који у пословном објекту обавља делатност банкарства, 
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга или ноћних барова и дискотека, 
плаћа таксу у износу прописаном за I групу, без обзира да ли обавља и неку другу 
делатност у истом пословном објекту, а уколико не обавља неку од наведених 
делатности, плаћа таксу у износу прописаном за II или III групу.“ 

 
Члан 3. 

 
 Мења се општи део Тарифног броја 2. 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 – камионе 
носивост динара 
До 2t 2.140 
Од 2t до 5t 2.860 
Од 5t до 12t 4.980 
Преко 12t 7.110 
 

2) За теретне и радне приколице: 
За путничке аутомобиле 710 динара 



 
3) За путничка возила: 

снага динара 
До 1.150cm3 710 
Од 1.150 cm3 до 1.300 
cm3 

1.410 

Од 1.300 cm3 до 1.600 
cm3 

2.130 

Од 1.600 cm3 до 2.000 
cm3 

2.860 

Од 2.000 cm3 до 3.000 
cm3 

4.300 

Преко 3.000 cm3 7.110 
 

4) За мотоцикле: 
Снага  Динара  
до 125 cm3 570 
Од 125 cm3 до 250 cm3 840 
Од 250 cm3 до 500 cm3 1.410 
Од 500 cm3 до 1.200 cm3 1.730
Преко 1.200 cm3 2.130 
 

5) За за аутобусе и комби бусеве: 
По регистрованом 
седишту 

60 

 
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета: 
Носивост Динара 
До 1t 580 
Од 1t до 5t 990 
Од 5t до 10t 1.350
Од 10t до 12t 1.870
Преко 12t 2.860
  

7) За вучна возила (тегљаче): 
Снага мотора Динара 
До 66kw 2.130 
Од 66 kw до 96 kw 2.860 
Од 96 kw до 132 kw 3.590
Од 132 kw до 177 kw 4.300 
Преко 177 kw 5.710 
 

8) За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 
забаве, радње и атестирана специјална возила за превоз пчела: 

По возилу 1.410 
„ 

 



 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

Града Ниша, а примењиваће се од 01.01.2023.године. 
 

Број: _____________   

        У Нишу, __________године  

СКУПШТИНА ГРАДА НИША  

 
                                                                                                   Председник, 
 
 
                                                                                                        др Бобан Џунић 
 
                                                         
  



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
1. Законски основ 

 
Законски основ за доношење ове Одлуке јесте члан 6. став 1. тачка 3. 

Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 
62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016-други закон, 95/2018-други закон и 
111/2021-други закон), којим је регулисано да локалне комуналне таксе припадају 
јединици локалне самоуправе, као изворни приходи остварени на њеној 
територији. 

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 
 

У складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, Град 
Ниш је донео Одлуку о локалним комуналним таксама („Службени лист Града 
Ниша“ бр.118/2018). 

Чланом 13. Одлуке прописано је да се таксе не плаћају за коришћење права, 
предмета и услуга од стране државних органа и организација и органа и 
организација Града Ниша. У пракси се често поставља питање да ли индиректни 
корисници буџета спадају у организације Града Ниша, те је потребно уредити ову 
недоумицу. 

Тарифним бројем 1. прописан је начин утврђивања и плаћања локалне 
комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. У пракси, обвезници 
често обављају више делатности у једном пословном простору, и оне за које су 
регистровани и за које нису, те увек подносе пријаве за нижу групу, а ове наводе је 
врло тешко проверити у контроли.  

Изменама Закона о финансирању локалне самоуправе више пута су 
усклађивани највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, те се 
износи прописани овом одлуком усклађују са истима. 
 
 

3. Објашњење појединачних решења 
 

Чланом 13. Одлуке прописано је да се таксе не плаћају за коришћење права, 
предмета и услуга од стране државних органа и организација и органа и 
организација Града Ниша. У циљу прецизирања ове одредбе, додаје се да таксу не 
плаћају индиректни корисници буџета Града Ниша. 

Тарифним бројем 1. прописан је начин утврђивања и плаћања локалне 
комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. Oвом изменом се 
прецизира да, уколико обвезник у конкретном пословном објекту обавља само 
делатност банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом 
и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, 
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга или ноћних барова и дискотека или више делатности од којих 



једна спада у наведене, плаћа таксу у износу за I групу, а уколико обавља друге 
делатности, плаћа таксу у износу за II или III групу према величини у коју је 
разврстан.  

Изменама Закона о финансирању локалне самоуправе више пута су 
усклађивани највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, те се 
износи прописани овом одлуком усклађују са истима. 
 
 

4.  Анализа ефеката 
 

Ефекти који се очекују од доношења ове Одлуке огледају се у повећању 
прихода од локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и 
таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина. 
 

5. Процена финансијских средстава потребних за спровођење одлуке 
 

За спровођење ове Одлуке није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Града Ниша. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 
 
       В.Д. НАЧЕЛНИКА 
 
       ___________________ 

           Озренка Павловић 
  



ПРЕГЛЕД ЧЛАНA И ТАРИФНИХ БРОЈЕВА ОДЛУКЕ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ 
 

Члан 13. 
 

 Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од 
стране државних органа и организација и органа и организација Града Ниша. 

  
 

    Тарифни број 1.  

Накнада 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 1м2

 

коришћеног простора у дневном износу, и то: 
  
1. За коришћење простора на јавним површинама за постављање киоска: 

 

З О Н А 

За продају дуванских 
производа, готових 

прехрамбених 
производа и пружање 
угоститељских услуга 

по 1м2 дневно 

За продају лутријских 
тикета и карата, 

обављање 
производних 
делатности и 

пословних услуга по 
1м2 дневно

За продају сувенира, 
бижутерије и цвећа и 

вршење занатских 
услуга по 1м2 дневно 

Централна и БИД 
зона 

39 28 15 

Екстра зона 35 27 13 
I зона 27 20 12 
II зона 20 17 8 
III зона 15 12 5 
IV зона 15 12 5 
V зона 15 12 5 

 
2.  За коришћење простора испред пословних просторија за постављање башти 

отвореног или затвореног типа: 
 

З О Н А Башта отвореног типа 
по 1м2 дневно

Централна и БИД зона 52
Екстра зона 45
I зона 39
II зона 26
III зона 20
IV зона 20
V зона 20

   
3.   За коришћење простора на јавним површинама за постављање тенди када се 

јавна површина не користи за баште отвореног типа: 
 

З О Н А Башта отвореног 
типа по 1м2 дневно



Централна и БИД зона 26
Екстра зона 22
I зона 20
II зона 13
III зона 10
IV зона 10
V зона 10

4. За коришћење простора на јавним површинама за постављање жардињера и других 
објеката: 

 
З О Н А По 1м2 дневно

Централна и БИД зона 52
Екстра зона 45
I зона 39
II зона 26
III зона 20
IV зона 20
V зона 20

 
5. За коришћење простора на јавним површинама за постављање продајних тезги и 

пултова: 
 

З О Н А По 1м2 дневно
Централна и БИД зона 117
Екстра зона 104
I зона 91
II зона 78
III зона 65
IV зона 65
V зона 65

 
 

6. За коришћење простора на јавним површинама за постављање аутомата, апарата и 
расхладних уређаја: 

 
 

З О Н А 
За аутомате, апарате и 
расхладне уређаје по 

1м2 дневно
Централна и БИД зона 120
Екстра зона 120
I зона 120
II зона 65
III зона 40
IV зона 40
V зона 40

 
7. За коришћење простора на јавним површинама за постављање банкомата у износу 

од 120 по 1м2 дневно. 
 



8.   За коришћење простора на јавним површинама за депоновање и излагање робе и 
огревног материјала: 

 
З О Н А По 1м2 дневно

Централна и БИД зона 78
Екстра зона 65
I зона 52
II зона 39
III зона 26
IV зона 26
V зона 26

 
9. За коришћење простора на јавним површинама за пословне манифестације у 

износу од 120 динара по 1м2 дневно. 
 
 

10. За коришћење простора на јавним површинама за изнајмљивање дечијих 
аутомобила, мотора, возића и сл.: 

 
ВРСТА По 1м2 дневно

За дечије аутомобиле, моторе и сл. 80
За дечије возиће 40

 
11. За коришћење простора на јавним површинама за постављање телефонских 

говорница у износу од 65 динара по 1м2 дневно. 
 
12. За коришћење простора на јавним површинама за забавне паркове, циркусе и 

друге   објекте забавних радњи, за кампове, шаторе, спортске објекте и одржавање 
спортских приредби:  

  
З О Н А По 1м2 дневно 

Централна и БИД зона 20
Екстра зона 20
I зона 15
II зона 10
III зона 10
IV зона 10
V зона 10

 
13. За коришћење простора на јавним површинама за објекте намењене за 
изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и 
рекреацију:  

З О Н А По 1м2 дневно
Централна и БИД зона 17
Екстра зона 14 или 17
I зона 14
II зона 11
III зона 8
IV зона 6



V зона 5
 
 
14. За коришћење простора на јавним површинама за сезонску продају огревног 

материјала и резане грађе у износу од 5 дин по 1м2  дневно. 
 
Напомена:  
 

1) Накнаду 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 Секретаријат надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода 
локалне самоуправе по добијању одобрења од надлежне Градске општине. Одобрење 
обавезно садржи, поред врсте, локације и трајања заузећа, и следеће податке:  

- за правна лица: назив обвезника, адресу седишта, порески индетификациони 
број (ПИБ), матични број и текући рачун; 

- за предузетнике: назив радње, име и презиме предузетника, адресу седишта, 
порески индетификациони број (ПИБ), матични број и текући рачун; 

- за физичка лица: име и презиме обвезника, адресу пребивалишта, јединствени 
матични број грађана  (ЈМБГ) и текући рачун.  

 
2) Накнада из тачке 3. овог члана утврђује се и наплаћује за заузеће јавне површине 

обвезника накнаде када исти не користе јавну површину за баште отвореног типа. Ова 
такса обрачунава се и наплаћује по м2 склопљене тенде. 

 
3) У централној и екстра зони није дозвољено коришћење простора на јавним 

површинама за постављање забавних паркова, циркуса, кампова и шатора, осим простора 
у парку ''Чаир'', простора ''Нишке тврђаве'' и у парку „Свети Сава“. 

 
4) Износ накнаде из тачке 1. и 2. овог Тарифног броја умањиће се за 10% за сваког 

запосленог радника, осим оснивача, а највише за 50%. Обвезник је дужан да приликом 
подношења захтева за одобрење заузећа јавне површине достави доказе о запосленим 
радницима. Касније достављени докази немају утицај на утврђивање висине ове накнаде. 

Уколико обвезник који има право на умањење по основу запослених радника, 
користи простор на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 
сврхе на више локација, остварује право на умањење за свако ново заузеће јавне 
површине за просечан број запослених према броју заузетих јавних површина. 

 
Тарифни број 2. 

 
1) За теретна возила – камионе 

носивост динара 
До 2t 1.730 
Од 2t до 5t 2.300 
Од 5t до 12t 4.020 
Преко 12t 5.740 
 

2) За теретне и радне приколице: 
За путничке аутомобиле 500 динара 



 
3) За путничка возила: 

снага динара 
До 1.150cm3 570 
Од 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.140 
Од 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.720 
Од 1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.000 
Од 2.000 cm3 до 3.000 cm3 3.470 
Преко 3.000 cm3 5.740 
 

4) За мотоцикле: 
Снага  Динара  
до 125 cm3 460
Од 125 cm3 до 250 cm3 680 
Од 250 cm3 до 500 cm3 1.140 
Од 500 cm3 до 1.200 cm3 1.390 
Преко 1.200 cm3 1.720 
 

5) За за аутобусе и комби бусеве: 
По регистрованом седишту 50 

 
6)за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета: 
Носивост Динара 
До 1t 460 
Од 1t до 5t 800 
Од 5t до 10t 1.090
Од 10t до 12t 1.500
Преко 12t 2.300
  

7) За вучна возила (тегљаче): 
Снага мотора Динара 
До 66kw 1.720 
Од 66 kw до 96 kw 2.300 
Од 96 kw до 132 kw 2.900
Од 132 kw до 177 kw 3.470 
Преко 177 kw 4.610 
 

8) За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 
забаве, радње и атестирана специјалан возила за превоз пчела: 
По возилу 1140 



 
 Напомена: 
 

1. Обвезник локалне комуналне таксе за држање средстава за игру (''забавне игре'') је 
физичко лице, предузетник или правно лице које држи средства и апарате за забавне 
игре на рачунарима, симулаторима, видео аутоматима, флиперима, билијар, пикадо, 
стони фудбал и сл.  

2. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре општинским 
управама градских општина. Пријава садржи: име и презиме држаоца, адресу места 
држања апарата, врсту, марку, тип и серијски број апарата и датум почетка обављања 
делатности.  

3. Локалну комуналну такси из овог тарифног броја решењем утврђује и наплаћује 
секретаријат надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода локалне 
самоуправе по добијању одобрења од надлежних општинских управа градских 
општина. Одобрење обавезно садржи, поред броја средстава за игру, локације и трајања 
заузећа, и следеће податке:  
-за правна лица: назив обвезника, адресу седишта, порески индетификациони број 
(ПИБ), матични број и текући рачун; -за предузетнике: назив радње, име и презиме 
предузетника, адресу седишта, порески 
индетификациони број (ПИБ), матични број и текући рачун.  

4. Обвезници локалне комуналне таксе решењем утврђену таксену обавезу плаћају у року 
од 15 дана од дана уручења решења о утврђивању обавезе. 

 


