На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009)
Градско веће Града Ниша, на седници, од 17.12.2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду,
односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града
Ниша градским општинама у 2010. години.
II Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду, односно
градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша
градским општинама у 2010. години, доставља се председнику Скупштине Града
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Снежана Јовановић, начелник за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 1747-3/2009-03
У Нишу, 17.12.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
мр Милош Симоновић

На основу члана22. и 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној ________
2009. године, донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО
ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА И РАСПОРЕДУ ТРАНСФЕРНИХ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША ГРАДСКИМ
ОПШТИНАМА У 2010. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се расподела прихода између Града Ниша и
градских општина и трансферних средстава из буџета Града Ниша градским
општинама у 2010. години.
Члан 2.
Приходи који по Закону о финансирању локалне самоуправе
припадају граду, распоређују се граду и градским општинама на следећи начин:
1. Граду Нишу припадају приходи:
- порез на зараде;
- порез на доходак грађана и то на:
- приходе од самосталних делатности;
- приходе од непокретности;
- приходе од давања у закуп покретних ствари;
- порез на земљиште;
- порез на приходе од осигурања лица;
- порез на друге приходе;
- остали приходи у складу са Законом;
- порез на имовину;
- порез на наслеђе и поклон;
- порез на капиталне трансакције;
- средства за противпожарну заштиту;
- комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина;
- годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила;
- накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта;
- накнада за загађивање животне средине;
- накнада од емисије SO2, NO2 прашкастих материја и одложен отпад;

- боравишна такса;
- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине;
- комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и
забавних објеката на води;
- комунална такса за истицање фирме на пословном простору;
- приходи по основу донација Граду;
- текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова;
- капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова;
- камате на средства консолидованог рачуна трезора града;
- дивиденде буџета градова;
- комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских
моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима;
- накнада за коришћење грађевинског земљишта;
- туристичка накнада;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у
државној својини које користе градови и индиректни корисници
њиховог буџета;
- приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа
градова;
- накнада за уређивање грађевинског земљишта;
- приходи које својом делатношћу остваре органи и организације
градова;
- приход од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова;
- текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист
нивоа градова;
- мешовити и неодређени приходи;
- приходи од новчаних казни за саобраћајне прeкршаје;
- други приходи и примања града утврђени Законом.
2. Градским општинама припадају следећи приходи:
- порез на приход од пољопривреде и шумарства;
- локалне комуналне таксе утврђене Одлуком Скупштине Града Ниша
које се остваре на територији градских општина и то:
1) комунална такса за приређивање музичког програма;
2) комунална такса за коришћење рекламних паноа;
3) комунална такса за држање средстава за игру;
4) комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван
пословне просторије;
5) комунална такса за истицање фирме ван пословних просторија;
6) комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или
испред пословних просторија;
7) коришћење слободних површина за кампове или друге објекте
привременог коришћења;
8) заузеће јавне површине грађевинским материјалом;

- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом Скупштине општине, као и одузета имовинска
корист у том поступку;
- накнада за коришћење минералних сировина;
- камата на средства општина депонована код банака;
- приходи које својом делатношћу остварују општински органи,
организације и службе;
- приходи по основу донација општини;
9) Накнада за коришћење природног лековитог фактора.
3. Град Ниш уступа део прихода од пореза на зараде, пореза на имовину и
пореза на друге приходе градским општинама и то:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

Назив градске општине

Порез на
зараде

Порез на
имовину

0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
4,50%

1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
7,50%

ПАНТЕЛЕЈ
ЦРВЕНИ КРСТ
ПАЛИЛУЛА
МЕДИЈАНА
НИШКА БАЊА
УКУПНО:

Порез на
друге
приходе
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
3,00%

Члан 3.
Трансферна средства утврђена Одлуком о буџету Града Ниша за
2010. годину у износу од 257.909.000 динара расподељују се градским
општинама у следећим износима:
1. Општина Пантелеј
2. Општина Црвени Крст
3. Општина Палилула
4. Општина Медијана
5. Општина Нишка Бања

51.934.000
48.994.500
53.894.000
57.032.500
46.054.000

Члан 4.
Трансферна средства из члана 3. ове одлуке ће се преносити
градским општинама на рачун прописан за уплату текућих трансфера од других
нивоа власти у периоду од 15. до 25. у месецу за текући месец, у висини једне
дванаестине износа из члана 3. ове одлуке.
Ако се у току године примања буџета града смање, сразмерно ће се
смањити износ трансферних средстава која се преносе градским општинама.

Члан 5.
Градске општине могу у 2010. години да планирају укупна средства
за исплату плата запослених које се финансирају из њихових буџета у складу са
Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину,
са пројекцијама за 2011. и 2012. годину и Законом о буџету Републике Србије
за 2010. годину.
Градске општине не могу засновати радни однос на неодређено и
одређено време, нити ангажовати лица по основу уговора о делу и уговора о
обављању привремених и повремених послова у 2010. години, без претходне
сагласности Градоначелника и мишљења Управе за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке.
Уколико средства за плате запослених у градским општинама не
буду планиране и исплаћиване на начин утврђен у ставу 1. овог члана,
Градоначелник ће донети решење о привременој обустави преноса трансферних
средстава из буџета Града Ниша.
О привременој обустави преноса трансферних средстава
градоначелник доставља обавештење председнику градске општине, у којем
наводи разлоге за обуставу преноса средстава.
Привремена обустава преноса трансферних средстава траје до
отклањања неправилности утврђених при планирању или исплати средстава за
плате запослених у градској општини.
Члан 6.
Уколико се у току године пренесу нове надлежности градским
општинама обим додатних средстава обезбедиће се у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу Града Ниша, а примењује се од 01. 01. 2010. године.
Број: __________________
У Нишу, ________ 2009. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК,
Проф. др Миле Илић

Образложење
Одлуком о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским
општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша градским
општинама у 2010. години уређује се начин и обезбеђује финансирање градских
општина. Чланом 22. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр.
88/2008) је прописано да градским општинама за обављање послова Града
припадају средства у складу са посебном одлуком Града. Чланом 85. Статута
Града Ниша дефинисани су послови односно надлежности градских општина.
Припадајућа средства односно приходи буџета града Ниша утврђени су чланом
5. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник Републике
Србије", број 62/06) и то су: изворни и уступљени приходи, трансфери,
примања по основу задуживања и други приходи и примања утврђена законом.
Овом одлуком се врши расподела припадајућих прихода Граду Нишу
између града и градских општина са циљем остваривања њихових законских и
статутарних надлежности, а што је регулисано чланом 2. одлуке. Градским
општинама су обезбеђена и додатна средства уступањем дела прихода града од:
пореза на зараде 4,50%, пореза на имовину 7,50% и пореза на друге приходе
3,00%. Ефекат од уступања ових прихода у 2010. години процењује се на око
106.800.000 динара.
Чланом 3. Одлуке градским општинама ће, поред уступљених прихода
града и сопствених прихода, припасти и трансферна средства из буџета града
Ниша у износу од 257.909.000 динара и то: ГО Пантелеј 51.934.000 динара, ГО
Црвени Крст 48.994.500 динара, ГО Палилула 53.894.000 динара, ГО Медијана
57.032.500 динара и ГО Нишка Бања 46.054.000 динара. Трансферна средства у
износу од 257.909.000 динара расподељују се градским општинама, полазећи од
послова које обављају градске општине утврђене Статутом Града Ниша, броја
становника и површине општина. Обим трансферних средстава, који ће
припасти градским општинама у 2010. години, номинално је исти у односу на
обим средстава распоређених у 2009. години, а користиће се за обављање
текућег пословања, реализацију програмских активности градских општина и за
покриће расхода на одржавању јавних чесми које се налазе на територији
градских општина.
Чланом 5. Одлуке је на општи начин утврђена обавеза градских општина
да планирају и исплаћују плате запослених у складу са ограничењима која су
дефинисана Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за
2010. годину, са пројекцијама за 2011. и 2012. годину. Уколико би дошло до
одступања у планирању и исплати плата запослених у градским општинама у
односу на прописана ограничења, био би обустављен трансфер средстава из
буџета Града Ниша градским општинама до момента отклањања неправилности
о чему одлучује градоначелник.

Овом одлуком обезбеђује се у 2010. години несметано функционисање
градских општина у складу са њиховим законским и статутарним
надлежностима.

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

