
  
 

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), члана 
239. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'', број 95/2018 и 
49/2019) 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 ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
 

Члан 1. 
 

У Тарифи Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Сл. Града Ниша“ бр. 
127/2018, 63/0219, 35/2021 и 85/2021), у напомени Тарифног бр.1. тачка 4) мења се прва 
реченица и гласи : 

 
„Износ накнаде из тачке 1. и 2. овог Тарифног броја умањиће се за по 10% за оснивача и 

сваког запосленог радника, а највише 50%“ 
 
      

Члан 2. 
 

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 5. Закона о 

финансирању локалне самоуправе, којим је регулисано да накнаде за коришћење 
јавних добара припадају јединици локалне самоуправе, као изворни приходи 
остварени на њеној територији. 

Чланом 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара прописано 
је да се актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује висина накнаде, у 
складу са ставом 1. и 2. овог члана, олакшице, начин достављања и садржај података о 
коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде. 

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 
 

Дана 07.12.2018. године Скупштина Србије је донела Закон о накнадама за 
коришћење јавних добара, који је ступио на снагу дана 16.12.2018.године, а у примени 
је од 1. јануара 2019.године. Наведеним Законом, између осталог, регулисана је и 
накнада за коришћење јавне површине. 

Чланом 239. ст.1. прописано је да је највиши износ накнаде за коришћење јавне 
површине прописан у Прилогу 12. овог закона, док је ст.3. истог члана прописано да се 
актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује висина накнаде у складу са ст. 
1. и 2. овог члана, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне 
површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде. 

Разлог за доношење ове одлуке је могућност да и обвезници који имају мањи 
број запослених остваре веће умањење, како би на тржишту били конкурентнији. 
 
 

3. Објашњење појединачних решења 
 

Тачком 4) Напомене Тарифног броја 1. прописана су умањења по основу 
запослених радника за обвезнике накнаде за коришћење простора на јавним 
површинама за постављање киоска и за коришћење простора испред пословних 
просторија за постављање башти отвореног или затвореног типа, и то по 10% за сваког 
запосленог, а највише 50%, али се у број запослених није рачунао и оснивач. 
Предложеном изменом, обвезници ће моћи да остваре ово умањење и за оснивача, али 
и тада не преко максималних 50%. 
  
 

4.  Анализа ефеката 
 

Ефекти који се очекују од доношења ове Одлуке огледају се у смањењу прихода 
од накнаде за коришћење јавних површина. 
 
 
 



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 ЧЛАНА ОДЛУКЕ КОЈИ СЕ МЕЊА 
  
 

    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. 

 
 


