На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07), члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“ бр. 62/2006) и члана 37. Статута Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', бр. 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од ________ 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење
права, предмета и услуга на територији Града Ниша и утврђују обвезници,
висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета или
услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору;
2. истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима
и простима који припадају граду (коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.);
3. држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина;
4. коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;
5. држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на
води;
6. 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;
7. држање средстава и апарата за забавне игре;
8. приређивање музичког програма у угоститељским објектима;
9. коришћење рекламних паноа;
10. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора
или других објеката привременог коришћења;

11. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова.
Локалне комуналне таксе из тачке 1, 3, 4 и 5, утврђују се у годишњем
износу, локалне комуналне таксе из тачке 2 утврђују се у месечном износу
а из тачке 6 до 11 утврђују се у дневном износу.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права,
предмета и услуга од стране државних органа и организација и органа и
организација града.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета
или услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне
таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или
услуга.
Члан 5.
Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења
права, предмета или услуга, за чије је коришћење прописано плаћање
локалне комуналне таксе, прибави решење надлежне управе, осим за
обвезнике локалне комуналне таксе из тачке 1 и 3 члана 3 ове одлуке.
Члан 6.
Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву за
коришћење права, предмета или услуге, таксена обавеза утврдиће се на
основу података којима располаже надлежна управа или путем
инспекцијског надзора.
Члан 7.
Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору дужан је да поднесе пријаву у року од 10 дана од дана почетка
коришћења.
Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве
делатности, промене делатности, промене локације објеката, стечаја или
ликвидације и сл.) пријави надлежној управи у року од 10 дана од дана
настале промене.
Члан 8.

Ако таксени обвезник доспелу комуналну таксу не плати у
прописаном року извршиће се принудна наплата у складу са законом којим
је регулисана принудна наплата јавних прихода.

Члан 9.
Таксеном тарифом, која је саставни део ове Одлуке, утврђују се
локалне комуналне таксе у различитој висини, зависно од врсте
делатности, површине и техничко – употребних карактеристика објеката,
по зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се
плаћају таксе.
Члан 10.
Локалне комуналне таксе утврђују се у различитој висини по зонама у којима се
налазе објекти, површине, односно предмети или врше услуге и то:

БИД- зона унапређеног пословања је простор обухваћен:
левом страном улице Николе Пашића, од раскрснице улице Косте
Стаменковића до улице Обреновићеве, лева страна улице Обреновићеве од
раскрснице са улицом Николе Пашића до раскрснице са улицом Цара
Душана, левом страном улице Цара Душана од раскрснице са улицом
Обреновићевом до раскрснице са улицом Косте Стаменковића и левом
страном улице Косте Стаменковића од раскснице са улицом Цара Душана
до раскрснице са улицом Николе Пашића.
ЦЕНТРАЛНА ЗОНА обухвата Трг краља Милана, Обреновићеву
(осим дела обухваћеног БИД ЗОНОМ), простор Нишке тврђаве, ТПЦ
Калча и парк Светог Саве.
ЕКСТРА ЗОНА обухвата подземни пролаз и то ТЦ „Центар“,
„Горча“, „City passage“, Кеј Кола српских сестара, лева обала Нишаве
између Тврђавског моста и моста Младости, улица Вожда Карађорђа до
рскрснице са улицом Краља Стевана Првовенчаног, део улице Светозара
Марковића од улице Обреновићеве, до улице Наде Томић, улица Николе
Пашића осим дела који обухвата БИД зону, Синђелићев Трг, Булевар
Немањића од броја 46, до раскрснице са улицом Бошка Бухе, улица 9.
бригаде и сви садржаји у склопу парка ''Чаир''.
I ЗОНА обухвата простор захваћен улицама 7. јула до раскрснице са
Првомајском, Првомајском до ул. Цара Душана, ул. Цара Душана до улице
Мије Петровића, Мије Петровића до Трга Учитељ Тасе, Трг учитељ Тасе,
Рајићевом до Епископске, истом до Трга 14. октобра, Трг 14. октобар,
Хиландарска, улица Саве Ковачевића, Југ Богданова, Трг краља
Александра ујединитеља, Соколска, Генерала Милојка Лешјанина до
пружног прелаза, Књегиње Љубице, Булевар 12. Фебруар до раскрснице са

ул. Александра Медведева, улица Ђуке Динић, Јадранском до моста
Младости, Ратка Павловића, Књажевачка и улица Краља Стевана
Првовенчаног. Део улице 7. Јула од Првомајске, Булевар Немањића до
раскрснице са Византијским булеваром, осим дела од 46. до улице Бошка
Бухе укључујући и јавне површине раскрснице, Вожда Карађорђа и
Булевар др Зорана Ђинђића до укрштања са Рентгеновом улицом.
Подручје Нишке Бање које обухвата улице: Трг републике,
Синђелићева до Цркве Светог Илије и Рузвелтова до гробља.
II ЗОНА обухвата све улице у простору захваћеном улицама:
Мајаковског, Булевар Медијана, Матејевачки пут, Коче капетана,
Сомборска, Косовке девојке, Булевар Николе Тесле, Александра
Медведева, Винаверова, Симе Матавуља, Даничићева, Шумадијска, Трг
Мије Станимировића, Димитрија Туцовића, Жртава фашизма, Носилаца
Карађорђеве звезде, Војводе Путника, Змаја од Ноћаја, Рудничка, Горичка,
Његошева, Старца Вујадина, Трг Николе Дражића, Душана Поповића,
Трошарина, Булевар Светог Цара Константина до улице Мајаковског, а
које нису дефинисане у другим зонама. Булевар 12. Фебруар од раскрснице
са улицом Александра Медведева.
Подручје Нишке Бање које обухвата улице: остале улице у Нишкој
Бањи и улице у насељу Никола Тесла: Булевар светог цара Константина и
Заплањска улица.
III ЗОНА обухвата делове насеља који нису обухваћени другим
зонама: Ратко Павловић, Бранко Мишић-Каменко, Моше Пијаде, Чалије,
Делијски вис, Црвена Звезда, Палилула, Расадник, Гаврило Принцип,
Бубањ, Ледена стена, Ђуке Динић, Ратко Јовић, Бранко Бјеговић, Милка
Протић, 9. мај, село Медошевац, Доња Врежина и Брзи Брод.
IV ЗОНА обухвата: Поповац, Паси Пољану, Доњи Комрен, Горњи
Комрен.
V ЗОНА обухвата: Подручје осталих насељених места на територији
Града Ниша (сеоска подручја).
Члан 11.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши комунални
инспектор, осим за Тарифни број 1 и 5, над чијом применом инспекцијски
надзор врши управа надлежна за послове утврђивања, наплате и контроле
изворних прихода локалне самоуправе.
Члан 12.
Таксени обвезник, који пре добијања решења надлежног органа
почне са коришћењем права, предмета или услуга, за чије је коришћење

прописано плаћање локалне комуналне таксе, односно не поднесе пријаву
у роковима прописаним чланом 7. ове Одлуке, казниће се за прекршај, и
то:
- правно лице новчаном казном у износу од 5.000 до 500.000
динара;
- одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од
1.000 до 25.000 динара;
- предузетник новчаном казном у износу од 5.000 до 250.000 и
- физичко лице новчаном казном у износу од 1.000 до 10.000
динара.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним
комуналним таксама („Службени лист Града Ниша“, број 67/2003, 25/2004,
86/2005 и 5/2007).
Број: ________________
У Нишу,________2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК,
проф. др Миле Илић

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у
годишњем износу и то:
За делатности
A)
банкарства, осигурања
имовине и лица, трговину
нафтом и дериватима нафте,
дуванске индустрије,
поштанских, мобилних и
телефонских услуга,
електропривреде, казина,
коцкарница, приређивања
игара на срећу, производња
гаса и дистрибуција
гасовитих горива
Б)
шпедиције, инжињеринга и
пројектовања, апотекарску,
здравствену, козметичарску
и адвокатску делатност,
делатност трговине,
угоститељства, туризма,
пословне услуге, мењачких
послова и остале делатности
Напомена:

Зоне – динара
Центр- екстра
ална

I

II

III

IV

V

60.000

40.000

30.000

21.000

17.000

14.000

12.000

35.000

30.000

25.000

17.000

12.000

11.000

9.000

1) Под фирмом у смислу ове одлуке, подразумева се сваки истакнути
назив или име на пословном простору, које упућује на то да правно или физичко лице
обавља делатност у том простору.
2) Таксени обвезници из овог тарифног броја су правна и физичка лица.Такса на
фирму плаћа се за седиште, представништво или сваку пословну јединицу правног лица
на територији Града Ниша.
3) Такса на фирму умањује се правним лицима, која су према закону којим се
уређује рачуновоство, разврстана у:
Средња правна лица за 50% од износа таксе утврђене овим тарифним бројем
зависно од зоне.
Мала правна лица за 90% од износа таксе утврђене овим тарифним бројем
зависно од зоне.
Предузетници, односно физичка лица која самостално обављају
привредну
делатност ради стицања добитка, плаћају таксу умањену за 70% од износа таксе
утврђене овим тарифним бројем зависно од зоне.
Адвокати, удружења таксиста и удружења ауто превозника плаћају таксу
умањену за 90% од износа таксе утврђене овим тарифним бројем зависно од зоне.
4) Хуманитарне организације, здравствене, образовне и друге установе чији
оснивач није Република, односно град, политичке странке, предузетници који обављају
искључиво делатност уметничких и старих заната и послове домаће радиности,
удружења грађана, таксисти и аутопревозници који нису чланови удружења таксу по
овом тарифном броју плаћају умањену за 90%, зависно од зоне.
5) Комуналну таксу из овог тарифног броја, таксени обвезници у ''BID'' – зони
унапређеног пословања плаћају увећану за 20% од износа утврђеног за ЦЕНТРАЛНУ
ЗОНУ. Комунална такса из овог тарифног броја наплаћена од таксених обвезника у
''BID'' – зони користиће се за унапређење рада и пословања ''BID'' – зоне.
7) Таксени обвезници, чије је седиште на територији Града Ниша и таксени
обвезници, чије је седиште ван територије Града Ниша, комуналну таксу утврђену овим
тарифним бројем плаћају за један пословни објекат, који се налази у зони за коју је
утврђен највиши износ комуналне таксе а за сваки други пословни објекат плаћају
комуналну таксу умањену за 95%, зависно од зоне где се налази.
8) Таксени обвезници – предузетници који су имали привремену одјаву радње у
претходној години у трајању од 6 месеци и дуже непрекидно, комуналну таксу за
текућу годину утврђену на начин прописан овим тарифним бројем плаћају умањену за
90%.
9) Таксени обвезници – предузетници који су имали привремену одјаву радње у
претходној години у трајању од годину дана непрекидно, комуналну таксу за текућу
годину утврђену на начин прописан овим тарифним бројем плаћају умањену за 90%.
10) Таксени обвезници који су престали са обављањем делатности до 30. јуна у
години за коју се утврђује комунална такса, комуналну таксу утврђену на начин
прописан овим тарифним бројем плаћају умањену за 90%.
11) Комуналну таксу по овом тарифном броју решењем утврђује и наплаћује у
име и за рачун Града, управа надлежна за послове утврђивања, наплате и контроле
изворних прихода локалне самоуправе.
12) Обвезници комуналне таксе из овог тарифног броја су дужни да
таксу плаћају тромесечно (квартално) у години за коју је такса прописана у року од 45
дана од дана почетка тромесечја. Такса се плаћа аконтационо у висини обавезе за
последње тромесечје претходне године, до доношења решења о утврђивању комуналне
таксе за истицање фирме за текућу годину.

13) Таксени обвезници који су регистровани у другом полугођу текуће године,
таксу плаћају 50% од износа прописаног овим тарифним бројем, квартално или
једнократном уплатом у року од 15 дана од дана пријема решења о задужењу таксом у
зависности од тога да ли су регистровани у трећем или четвртом кварталу текуће
године.
Тарифни број 2.
За истицање и исписивање фирме ван пословног простора, на објектима и
просторима који припадају граду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и
слично) такса се утврђује месечно и то:

динара
- централна и ''BID'' зона.......................................
- екстра зона...........................................................
- I зона ....................................................................
- II зона....................................................................
- III, IV и V зона......................................................

3.500
3.200
2.100
1.100
550

Напомена:
1.Комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и
наплаћује Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке.
2.Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се у року од 15 дана од
дана уручења решења о утврђивању обавезе.
3.Општинске управе градских општина дужне су да један примерак
одобрења за истицање и исписивање фирме ван пословног простора
доставе надлежном одсеку Управе за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број (ПИБ),
матични број, текући рачун и адресу седишта,
- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони
број (ПИБ), матични број, текући рачун, број личне карте и
назив радње са адресом седишта.
Тарифни број 3.
За држање моторних, друмских и прикључних возила такса се
утврђује годишње, и то:
1. за теретна моторна возила:
а) за камионе до 1,5 тоне носивости

динара
....................................................

650

од 1,5 тона до 5 тона носивости .....
од 5 до 10 тона носивости ................
преко 10 тона носивости ..................

.................................................... 1.200
.................................................... 1.400
.................................................... 1.800

б) за тегљаче.
до 66 kw..............................................
од 66 до 96 kw....................................
од 96 до 132 kw..................................
од 132 до 177 kw................................
преко 177 kw.....................................

.................................................... 650
.................................................... 1.100
.................................................... 1.200
.................................................... 1.600
.................................................... 1.800

2. за путничка и комбинована возила
до 900 цм³..........................................
од 900 до 1350 цм³............................
од 1350 до 1800 цм³..........................
од 1800 до 2500 цм³..........................
до 2500 до 3150 цм³..........................
преко 3150 цм³...................................

...................................................... 450
...................................................... 500
..................................................... 900
.................................................... 1.100
.................................................... 1.350
.................................................... 1.550

3. за аутобусе...................................... .................................................... 1.550
4. специјалне возила.........................

.................................................... 1.550

5. теретну приколицу........................

.......................................................
450

6. за мотоцикле:
до 125 цм³.......................................... ...................................................... 450
од 125 до 500 цм³............................. ...................................................... 500
од 500 до 1000 цм³............................ ...................................................... 600
преко 1000 цм³................................... ...................................................... 700
Напомена:
1) Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом
регистрације друмских возила на прописан уплатни рачун јавних
прихода.
2) Комуналну таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и
локални органи, организације и установе и јавна комунална предузећа
за специјална возила, која су у непосредној функцији обављања
комуналне делатности.
3) У специјална возила под тачком 4. овог тарифног броја спадају
следећа друмска возила: хладњаче, цистерне, покретне ауто

радионице, ауто дизалице, возила за одвоз смећа и чишћење улица и
возила за превоз посмртних остатака.
4) 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, ако им возило служи за
личну употребу.
Тарифни број 4.
За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних
просторија, такса се утврђује по целом или започетом м² изложбене
површине витрине у годишњем износу, и то:
динара
- централна и БИД зона..................... ................................................ 8.000
- екстра зона....................................... ................................................ 7.200
- I зона................................................. ................................................ 6.000
- II зона................................................ ................................................ 4.800
- II, IV и V зона................................. ................................................ 3.600
Напомена:
1. Изложбеном површином витрине сматра се површина главне стране
витрине која је окренута улици или пролазу. Уколико је витрина са
више страна окренута пролазу, такса се плаћа само за једну страну и
то ону која је већа.
2. Комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и
наплаћује Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке.
3. Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се у року од 15 дана
од дана уручења решења о утврђивању обавезе.
4. Општинске управе градских општина дужне су да један примерак
одобрења за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних
просторија доставе надлежном одсеку Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број (ПИБ),
матични број, текући рачун и адресу седишта,
- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони
број (ПИБ), матични број, текући рачун, број личне карте и
назив радње са адресом седишта.
Тарифни број 5.

За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на
води, такса се утврђује по м² површине објекта у годишњем износу од
1.000 динара.
Напомена:
- Комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује,
контролише и наплаћује управа надлежна за послове утврђивања,
наплате и контроле изворних прихода локалне самоуправе.
- Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се квартално, у
години за коју је такса прописана.
Тарифни број 6.
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 такса се утврђује по м² коришћеног простора дневно и то:
За намене
1. за киоске
- продају дувана, готових
прехрамбених производа и
пружања угоститељских услуга
- за продају лутријских срећки,
тикета и карата обављање
производне делатности и
вршење занатских и пословних
услуга
- за продају 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 аутомате, банкомате,
апарате, расхладне уређајe за
продају робе и вршење услуга
5. за коришћење јавних
површина за депоновање и
излагање робе и огревног

Зоне – динара
центр. Екст I
и БИД ра

II

III

IV

V

200

180

140

110 80

80

80

150

140

110

90

60

60

60

80

70

60

40

30

30

30

40
40
90

35
35
80

30
30
70

20
20
60

15
15
50

15
15
50

15
15
50

130

120

100

50

30

30

30

материјала

60

50

40

30

20

20

20

6. за коришћење простора на Тргу краља
Милана, улице Копитареве и
Обреновићеве за пословне манифестације
по м2 ..................................
............................................ 280
7. за коришћење јавне површине за изнајмљивање дечијих аутомобила,
мотора, возића и слично, такса се плаћа по возилу дневно, и то :
- за дечије аутомобиле, моторе и сл. ......... ............................................. 60
- за дечије возиће по вагону........................ ............................................. 200
8. за постављање телефонских говорница
по апарату, дневно....................................... ............................................. 50
Напомена:
1) Комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и
наплаћује Управа за финансије изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке.
2) Обвезници комуналне таксе из тачке 1. овог тарифног броја дужни
су да таксу плаћају тромесечно (квартално) у години за коју је такса
прописана.
3) Комунална такса из тачке 1 овог тарифног броја за киоске површине
преко 8 м² износи 80% од износа таксе утврђене овим тарифним
бројем зависно од зоне.
4) Општинске управе градских општина дужне су да један примерак
одобрења за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословних просторија у пословне сврхе доставе надлежном одсеку
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број (ПИБ),
матични број, текући рачун и адресу седишта,
- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони
број (ПИБ), матични број, текући рачун, број личне карте и
назив радње са адресом седишта.
5) Комунална такса за коришћење јавне површине из тачке 1. овог
тарифног броја обрачунаваће се и плаћати за киоске за које је
одобрење за постављање издато по одредбама посебног прописа

града о постављању мањих монтажних објеката на јавним
површинама.
Тарифни број 7.
За држање средстава и апарата за забавне игре (видео игре, флипере,
билијар, стони фудбал и остало), такса се утврђује за свако средство
дневно, и то:
динара
централна и БИД зона....................... ........................................................24
екстра зона......................................... ........................................................22
I зона.................................................. ........................................................20
II, III, IV и V зона............................... ........................................................18
Напомена :
1. Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно и физичко лице
које држи средства и апарате за забавне игре.
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 држање апарата, врсту, марку, тип
и серијски број апарата и датум почетка обављања делатности.
3. Комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и
наплаћује Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке.
4. Општинске управе градских општина дужне су да један примерак
одобрења за држање средстава и апарата за забавне игре доставе
надлежном одсеку Управе за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број (ПИБ),
матични број, текући рачун и адресу седишта,
- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони
број (ПИБ), матични број, текући рачун, број личне карте и
назив радње са адресом седишта.
5. Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се у року од 15 дана
од дана уручења решења о утврђивању обавезе.
Тарифни број 8.
За приређивање музичког програма у угоститељским објектима,
такса се утврђује у дневном износу, и то:
динара
централна и БИД зона ..................................................................... 420

екстра зона .......................................................................................
I зона .................................................................................................
II зона ...............................................................................................

380
310
230

III, IV и V зона .................................................................................

155

Напомена :
1. Таксени обвезник је правно лице и предузетник који обавља
угоститељску делатност у објекту у коме се приређује музички
програм.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави приређивање музичког
програма општинским управама градских општина. Пријава садржи
назив, име и презиме таксеног обвезника, објекат у коме се приређује
музички програм и време трајања музичког програма.
3. Комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и
наплаћује Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке.
4. Општинске управе градских општина дужне су да један примерак
одобрења за приређивање музичког програма у угоститељским
објектима доставе надлежном одсеку Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број (ПИБ),
матични број, текући рачун и адресу седишта,
- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони
број (ПИБ), матични број, текући рачун, број личне карте и
назив радње са адресом седишта.
5. Комунална такса из овог тарифног броја увећава се 50% за период
продуженог радног времена.
6. Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се у року од 15 дана
од дана уручења решења о утврђивању обавезе.
Тарифни број 9.
За коришћење рекламног паноа за плакате, постављање покретних
паноа и билбордова и истицање транспарената, такса се утврђује у дневном
износу, и то:
1. за плакате по комаду
динара
- формат А1 .......................................................................
10
- формат А2 .......................................................................
5

2. за покретне паное, зидне светлеће рекламе и рекламне табле по м² :
- Централна зона, БИД зона, екстра
зона и I зона ............................................. ................................................. 40
- II зона, III зона, IV зона и V зона ........ ................................................. 20
3. за транспаренте, по комаду ............................................................ 200
4. за билбордове по м² рекламне стране .......................................... 250

Напомена :
1) Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се у року од 15
дана од дана уручења решења о утврђивању обавезе.
2) Комуналну таксу из тачке 1 и 3 овог тарифног броја таксени
обвезник ће плаћати 10% износа таксе утврђене по овом
тарифном броју, ако приложи доказ да је закључио уговор о
уклањању плаката односно транспарената са правним лицем са
којим је општинска управа градске општине закључила уговор о
истом послу.
3) Комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и
наплаћује Управа за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке.
4) Општинске управе градских општина дужне су да један примерак
одобрења за коришћење рекламног паноа за плакате, постављање
покретних паноа и билбордова и истицање транспарената доставе
надлежном одсеку Управе за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број (ПИБ),
матични број, текући рачун и адресу седишта,
- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони
број (ПИБ), матични број, текући рачун, број личне карте и
назив радње са адресом седишта.
Тарифни број 10.
За коришћење слободних површина за кампове, циркусе, лунапаркове и друге објекте привременог коришћења, такса се утврђује по м²
коришћеног простора, у дневном износу и то:
динара
централана и екстра зона ................. ....................................................... 50

I зона ………………………...…….. ....................................................... 40
II зона ……………………………… ....................................................... 30
III зона ……………………………... ....................................................... 20
IV и V зона ………………………… ....................................................... 10
Напомена :
1) Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се у року од 15 дана
од дана уручења решења о утврђивању обавезе.
2) У централној и екстра зони није дозвољено коришћење слободних
површина за камповање, циркусе, луна паркове и друга средства за
игру и забаву, осим простора у парку ''Чаир'' и простора ''Нишке
тврђаве''.
3) Комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и
наплаћује Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке.
4) Општинске управе градских општина дужне су да један примерак
одобрења за коришћење слободних површина за кампове, циркусе,
луна-паркове и друге објекте привременог коришћења доставе
надлежном одсеку Управе за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број (ПИБ),
матични број, текући рачун и адресу седишта,
- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони
број (ПИБ), матични број, текући рачун, број личне карте и
назив радње са адресом седишта.
Тарифни број 11.
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова, такса се утврђује дневно по м², односно дужном
метру и то:
1) за заузеће јавне површине грађевинским материјалом такса се
плаћа по м² заузете површине дневно, и то :
динара
- Централна и БИД зона ..................................................................... 90
- екстра зона........................................................................................ 70
- I зона ................................................................................................. 50
- II зона ................................................................................................. 40
- III зона, IV зона и V зона .................................................................. 30
2) за извођење грађевинских радова који захтевају раскопавање јавне
површине такса се плаћа по дужном метру, дневно...................... 20 динара.

Напомена :
1) Комуналну таксу из тачке 1 овог тарифног броја физичка лица
плаћају умањену за 20%.
2) Комуналну таксу из тачке 1 овог тарифног броја решењем утврђује и
наплаћује Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке.
3) Општинске управе градских општина дужне су да један примерак
одобрења за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова, доставе надлежном одсеку Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке са
следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број (ПИБ),
матични број, текући рачун и адресу седишта,
- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони број
(ПИБ), матични број, текући рачун, број личне карте и назив
радње
са адресом седишта.
4) Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се у року од 15 дана
од
дана уручења решења о утврђивању обавезе.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о локалним комуналним
таксама садржан је у Закону о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/2007) који у члану 32. прописује да Скупштина Града утврђује
општинске таксе и друге локалне приходе који по закону припадају
локалној самоуправи. Законом о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр. 62/2006) у члану 6. је прописано да су
изворни приходи јединице локалне самоуправе и локалне комуналне таксе.
Одлуком о локалним комуналним таксама уводе се локалне комуналне
таксе и утврђују обвезници, олакшице, рокови и начин плаћања у
оквирима које прописује Закон у члановима од 11.–18.
Предложеном Одлуком извршено је усаглашавање са Законом о
финансирању локалне самоуправе у вези утврђивања, наплате и контроле и
Одлуком о организацији градских управа Града Ниша у погледу њихове
надлежности.
Предложени износи комуналних такси углавном су усаглашени
са процентом инфлације за период од 2003. године до 2008. године и
пројектованом инфлацијом за 2009. годину, обзиром да нису мењани од
2003. године. У појединим тарифним бројевима предложено је повећање
таксе веће од процента инфлације, имајући у виду да су важећом одлуком
прописане изузетно ниске таксене обавезе. Проценат инфлације по
годинама износио је: за 2003. годину 7,8%; за 2004. годину 13,7%; за 2005.
годину 17,7%; за 2006. годину 6,7%; за 2007. годину 10,1%; за 2008. годину
6,8% и пројектована инфлација у 2009. години 6,8%.
У складу са Законом, у Тарифном броју 11. уведена је нова
комунална такса за извођење грађевинских радова који захтевају
раскопавање јавне површине.

НАЧЕЛНИК,
Снежана Јовановић

