
 
         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 10. марта 2010. године,  донела је 
 
 

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

 ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
 
 

Члан 1 
 
 У Одлуци о градским административним таксама („Службени лист Града Ниша", број 
46/2009), тарифни број 19 мења се и гласи:  
   

" Tарифни број 19 
 
 1. За одобрење и налепницу за кретање и заустављање теретних моторних возила највеће 
дозвољене укупне масе до 3.5 т  у „Плавој зони" без пешачког сектора утврђује се дневна такса по 
возилу од 100,00 динара, а годишња такса се утврђује у износу од 4.000,00 динара. 

 
   2. За одобрење и налепницу за кретање и заустављање теретних моторних возила највеће 
дозвољене укупне масе до 3.5 т у „Плавој зони" са пешачким сектором, утврђује се дневна такса по 
возилу од 1000,00 динара, а годишња такса се утврђује у износу од 25.000,00  динара. 

 

   3. За одобрење и налепницу за кретање и заустављање теретних моторних возила највеће 
дозвољене укупне масе oд 3.5 т до 12 т у „Плавој зони" без пешачког сектора утврђује се дневна 
такса по возилу од 300 динара, а годишња такса се утврђује у износу од 15.000,00  динара. 
 

 4. За одобрење и налепницу за кретање и заустављање теретних моторних возила највеће 
дозвољене укупне масе преко 12 т, радних машина и специјалних теретних возила у „Плавој зони" 
без пешачког сектора утврђује се дневна такса по возилу од 1000,00 динара, а годишња такса се 
утврђује у износу од 25.000,00  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. 
"                                                                                                      

 
Члан 2 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша". 
 

Број: 06-150/2010-55-02 
У Нишу, 10. март 2010.године 

  
                             СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
Председник 

Проф. др Миле Илић, с.р. 


