
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе 
материјала („Службени лист ГрадаНиша“, број 125/2008), 
 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 22.11.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о допуни Одлуке о накнадама за 
коришћење јавних путева за територију Града Ниша. 
 

II Предлог одлуке о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних 
путева за територију Града Ниша, 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 Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Небојша Ловић, директор ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша. 

 
  
 
 
Број:  1147-16/2019-03 
У Нишу, 22.11.2019. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



На основу члана 212. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних 
добара (''Службени гласник РС'', број 95/2018 и 49/2019) и 37. Статута Града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 

Скупштина Града Ниша, на седници од  _______ године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПУТЕВА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о накнадама за коришћење јавних путева за територију Града 
Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 63/2019) у члану 17. после става 1. 
додаје се став 2. који гласи:  

 
 

"Накнада за постављање инсталација на општинском путу и улици плаћа се  
у износу од 1% од прописаног износа накнаде из члана 15. ове одлуке, уколико се 
исте постављају у складу са пројектом који је одобрен од стране Владе Републике 
Србије, односно Градског већа Града Ниша." 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном листу Града Ниша". 
 

 Број:  
 У Нишу,         2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

Председник 
 

Мр Раде Рајковић 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за доношење Одлуке о допуни Одлуке о накнадама за коришћење 
јавних путева за територију Града Ниша је члан 212. став 2. Закона о накнадама за 
коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'', број 95/2018 и 49/2019), којим је 
утврђено да јединица локалне самоуправе својим актом прописује износ накнаде и 
олакшице за плаћање накнаде за општинске путеве и улице и члан 37. Статута Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016и 18/2019), којим је 
регулисана надлежност Скупштине Града Ниша.  

 Одлуком о допуни одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију 
Града Ниша утврђује се накнада за постављање инсталација на општинском путу и 
улици у износу од 1% од прописаног износа накнаде из члана 15. важеће Одлуке, 
уколико се инсталације водовода, канализације, електричних водова, електронске 
комуникационе мреже и сл. постављају у складу са пројектом који је одобрен од 
стране Владе Републике Србије, односно Градског већа Града Ниша, а ради се о 
потенцијалним инцестицијама од значаја за привредни развој Града Ниша.  

Имајући у виду да се ради о инвестиционим пројектима који се одобравају 
од стране Владе Републике Србије, односно Градског већа Града Ниша, чија 
реализација захтева хитност у поступању, потребно је да ова Одлука ступи на 
снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша'', а у 
складу са одредбама члана 196. Устава Републике Србије (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 83/2006 и 98/2006) којима је регулисано да закони и 
други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и 
могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, 
утврђени приликом њиховог доношења. 

У складу са прописаном процедуром, Секретаријат за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај прибавио је мишљење Службе за послове Скупштине Града. 
 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

СЕКРЕТАР 
 
 

Владислава Ивковић 
 

 
 



 
 

О Д Л У К А 
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША 
 („Службени лист Града Ниша“, број 63/2019) 

 
-преглед чланова који се допуњују - 

 
 

Члан 17. 
 

Накнаду за постављање инсталација на општинском путу и улици  не 
плаћају директни и индиректни корисници буџетских средстава.  
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