На основу члана 9. Закона о финансирању локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 62/2006) и члана 37. Статута Града Ниша
("Службени лист Града Ниша", број 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од _______ 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком уводе се градске административне таксе (у даљем
тексту: таксе), као изворни приходи града у вршењу послова локалне
самоуправе.
Члан 2.
Таксе се уводе за списе и радње у управним стварима, као и за друге
списе и радње из изворне надлежности органа и служби Града и градских
општина.
Члан 3.
Обвезник таксе јесте подносилац захтева, односно поднеска којим се
поступа, покреће, односно врши радња прописана тарифом.
Ако за прописану таксу постоје више обвезника, њихова обавеза је
солидарна.
Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки
ослобођени плаћања таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који није
ослобођен плаћања таксе.
Члан 4.
Таксе се плаћају у висини и случајевима предвиђеним Тарифом
градских административних такси, која је саставни део ове одлуке.

Члан 5.

У акту и другом спису о извршеној радњи означује се износ
наплаћене таксе и тарифни број по ком је наплаћена.
У акту и другом спису који се издаје без плаћене таксе, мора се
означити сврха издавања и основ ослобађања од плаћања таксе.
Члан 6.
Ослобађају се плаћања таксе органи, организације и установе
Републике и Града, градске општине и организације Црвеног крста.
Члан 7.
Плаћања таксе, утврђене овом одлуком, ослобађају се корисници
материјалног обезбеђења.
Ради остваривања права из става 1 овог члана ставља се на увид акт
надлежног органа или организације о праву на материјално обезбеђење.
Члан 8.
Не плаћа се такса за:
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
2. списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених
јавних прихода;
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима,
другим исправама и службеним евиденцијама;
4. списе и радње у поступку остваривања права из социјалне заштите,
финансијске подршке породице са децом и предшколског васпитања и
образовања;
5. поднеске упућене органу за представке и притужбе;
6. списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих у вези са
елементарним непогодама и другим ванредним догађајима.
Члан 9.
Таксе за списе и радње из надлежности Града и градских општина
уплаћују се на одговарајући уплатни рачун јавних прихода.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама
за рад органа града (''Службени лист Града Ниша'', број 7/2003 и 66/2003).

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу Града Ниша''.

Број: ________________
У Нишу, _________ 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник,
Проф. др Миле Илић

ТАРИФА
ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1
За захтев и други поднесак, ако овом одлуком није друкчије
прописано,
плаћа
се
такса
у
износу
од
.................................................................. 130 динара

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске
којима обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву,
односно поднеску.
Тарифни број 2
За жалбу и приговор против решења, ако овом одлуком није друкчије
прописано, плаћа се такса у износу од ............................................. 130
динара
Тарифни број 3
За решења која се доносе у вршењу послова локалне самоуправе, ако
овом одлуком није другачије прописано, плаћа се такса у износу од
................................................................................................................
100
динара
Тарифни број 4
За издавање података из службене евиденције плаћа се такса у
износу од .............................................................................................................
150 динара
Тарифни број 5
За захтев за спровођење поступка принудног извршења плаћа се
такса у износу од ................................................................................................
110 динара
Тарифни број 6
За доношење решења плаћа се такса:
1. о закупу грађевинског земљишта ............................................. 160
динара
2. о закупу пословног простора и повременом коришћењу службених
просторија .................................................................................... 110
динара

3. о утврђивању услова за ослобађање од плаћања накнаде за
претварање
пољопривредног
земљишта
у
грађевинско
.............................. 430 динара
Тарифни број 7
За издавање извода из урбанистичких планова плаћа се такса у
износу од .............................................................................................................
430 динара
Тарифни број 8
За акт о урбанистичким условима плаћа се такса у износу од:
- за стамбене и пословне објекте површине преко 300 м² ....... 850
динара
- за стамбене и пословне објекте површине до 300 м2 ............. 640
динара
- за остале објекте ........................................................................ 430
динара
За урбанистичко - техничке услове за билбордoве плаћа се такса у
износу од ............................................................................................. 1.070
динара
Тарифни број 9
За потврду о усклађености урбанистичког пројекта са урбанистичким
планом плаћа се такса у износу од:
1. За потребе спровођења урбанистичког плана:
- за парцеле површине до 600 м2 .................................................
640
динара
- за парцеле површине од 600 м2 до1000 м2 ............................... 1.280
динара
- за парцеле површине преко 1000 м2 ......................................... 1.920
динара
2. За потребе парцелације и препарцелације:
- за парцеле површине до 600 м2 .................................................... 585
динара
- за парцеле површине од 600 м2 до 1000 м2 .............................. 1.170
динара

- за парцеле површине преко 1000 м2 ......................................... 1.700
динара
Тарифни број 10
За одобравање пуштања објекта у пробни рад плаћа се такса у износу
од ............................................................................................................... 1.920
динара
Тарифни број 11
За потврду пријема документације, по пријави почетка извођења
радова, плаћа се такса у износу од:
- када се издаје одобрење за изградњу .................................... 480
динара
- када се не издаје одобрење за изградњу ............................... 375
динара
НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за извођење радова на
објекту који се гради пред наступање или за време елементарних непогода,
као и за отклањање штетних последица тих непогода.
Тарифни број 12
За одобрење за постављање мањих монтажних објеката на јавним
површинама плаћа се такса у износу од ................................................ 55
динара
Тарифни број 13
За одобрење за постављање мањих монтажних објеката на јавним
површинама, по појединачно утврђеним урбанистичко - техничким
условима,
плаћа
се
такса
у
износу
од
...................................................................... 65 динара
Тарифни број 14
За одобрење за постављање покретних паноа, светлећих реклама и
рекламних табли на јавним површинама плаћа се такса у износу од
..................................................................................................................
430
динара

Тарифни број 15
За одобрење за остала коришћења јавних површина плаћа се такса у
износу од .................................................................................................. 45
динара
Тарифни број 16
За одобрење за приређивање музичког програма у угоститељским
објектима плаћа се такса у износу од .................................................... 45
динара
Тарифни број 17
За одобрење за измену режима саобраћаја плаћа се такса у износу од
..................................................................................................................
320
динара
Тарифни број 18
За оверу реда вожње у градском превозу путника плаћа се такса у
износу од ................................................................................................ 430
динара
Тарифни број 19
1. За одобрење и налепницу за кретање и заустављање теретних
моторних возила до 2.5 т носивости у "плавој зони" ради снабдевања,
утврђује се дневна такса по возилу од 50 динара, а годишња такса се
утврђује у износу од 5.000 динара.
2. За одобрење и налепницу за кретање и заустављање теретних
моторних возила oд 2.5 до 5 тона носивости у "плавој зони" утврђује се
дневна такса по возилу од 80 динара, а годишња такса се утврђује у износу
од 7.500 динара.
3. За одобрење и налепницу за кретање, заустављање и обављање
делатности теретних моторних возила преко 5 тона носивости, радних
машина и специјалних теретних возила у "плавој зони" утврђује се дневна
такса по возилу од 100 динара, а годишња такса се утврђује у износу од
10.000 динара.
НАПОМЕНА:

1) Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора за
заустављање у "плавој зони".
2) Јавна површина у Граду која има посебан значај за саобраћај
("плава зона") овог тарифног броја одређена је Решењем о одређивању
"плаве зоне".
3) Могућности и услове за заустављање и кретање возила из овог
тарифног броја одређује управа надлежна за послове саобраћаја, у складу
са прописима о саобраћају.
4) Управа надлежна за послове саобраћаја за годишњу таксу из овог
тарифног броја издаје налепнице са одговарајућим ознакама и временом
важења.
5) Наплату таксе из овог тарифног броја врши управа надлежна за
послове саобраћаја приликом издавања одобрења за кретање и
заустављање возила о чему води посебну евиденцију.
Тарифни број 20
1. За разгледање и преписивање завршених службених списа плаћа
се такса у износу од ................................................................................... 430
динара
2. За узимање захтева странке на записник, односно за састављање
записника о захтеву странке, плаћа се такса у износу од .................. 55
динара
Тарифни број 21
За објављивање аката других органа и организација на огласној
табли органа и служби Града плаћа се такса по свакој страни акта формата
А-4 у износу од ................................................................................................
320 динара
Тарифни број 22
За закључење брака ван службених просторија плаћа се такса
.............................................................................................................
15.000
динара
НАПОМЕНА:
Накнаду по овом тарифном броју не плаћају лица која поднесу доказ
да су због здравственог стања или инвалидитета непокретна, или им је
кретање знатно отежано.

Тарифни број 23
За личну доставу на кућну адресу извода из матичних књига и
уверења издатих на основу матичне евиденције, која су наручена путем емаил-а
или
телефона,
плаћа
се
такса
...................................................................... 200 динара
НАПОМЕНА:
Таксу по овом тарифном броју не плаћају лица старија од 65 година
и инвалиди - слепа и непокретна лица.
Тарифни број 24
За излазак на лице места комисије, односно стручног лица, плаћа се
такса:
1) за технички преглед ради утврђивања да је објекат или део објекта
подобан за употребу ............................................................. 1.070
динара
2) за технички преглед накнадно изведених радова ............
640
динара
3) за преглед кућа, станова за одмор и соба за пружање услуга за
смештај и исхрану туриста, по објекту категоризације ... 360
динара
4) за утврђивање услова за ослобађање од плаћања накнаде за
претварање пољопривредног земљишта у грађевинско ... 360
динара
5) за остали излазак на лице места комисије, односно стручног лица,
по захтеву странке ....................................................................... 375
динара
НАПОМЕНА:
1) Такса за захтев, жалбу, приговор и други поднесак плаћа се приликом
подношења.
2) Такса за решење, одобрење и друге исправе плаћа се приликом
достављања странци.

3) Такса из Тарифног броја 22 и 24 плаћа се приликом подношења захтева.
4) Такса из Тарифног броја 23 плаћа се приликом достављања.

Об р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Одлуке о градским административним
таксама је члан 9. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник РС", број 62/2006).
У члану 9 наведеног Закона прописано је да скупштина јединице
локалне самоуправе може уводити локалне административне таксе за
списе и радње у управним стварима као и за друге списе и радње које
органи јединице локалне самоуправе издају односно обављају у оквиру
послова из своје изворне надлежности.
У члану 2 Предлога одлуке прописује се за које списе и радње се
уводе градске административне таксе, као приход који својом делатношћу
остварују органи и службе Града и општинске управе градских општина, за
извршење службених радњи ван службених просторија, покриће трошкова
поступка и пружање услуга јавним предузећима, установама и градским
општинама.
Чланом 3 Предлога одлуке одређени су обвезници плаћања таксе, а
чланом 4 прописано је да се таксе могу наплаћивати само у висини и
случајевима предвиђеним Тарифом градских административних такси.
Члановима 6 и 7 предвиђени су случајеви ослобађања плаћања такси,
а чланом 8 случајеви у којима се не плаћа такса.
Тарифом градских административних такси одређени су и висина и
случајеви када се плаћају административне таксе.
Такође, Тарифним бројем 19 као новина, прописана је такса за
издавање одобрења и налепница за поједине категорије возила за кретање
и заустављање у “плавој зони”.

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ
ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАЧЕЛНИК,
Снежана Јовановић

