
Н А Ц Р Т

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), 
члана  11.  Закона  о  финасирању  локалне  самоуправе  (''Службени  гласник  РС'' 
,број62/2006   ...93/2012) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша '', 
број 88/2008), Скупштина Града Ниша, на седници од   _______ 2012. године, донела је 

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1 .

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе  за коришћење права, предмета и услуга
на  тетиторији  Града  Ниша  и  утврђују  обвезници,  висина,  олакшице,  рокови  и  начин 
плаћања локалне комуналне таксе. 

Члан 2 .

Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1.  истицање фирме на пословном простору 
2.  коришћење  рекламних  паноа,  укључујући  и  истицање   и  исписивање  фирме  ван 
пословног  простора  на  објектима  и  просторима  који  припадају  јединици  локалне 
самоуправе (коловози, тротоари, зелене повшине, бандере и сл.) 
3.  држање  моторних  друмских  и  прикључних  возила,  осим  пољопривредних  возила  и 
машина 
4.  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    
5.  држање средстава за игру (''забавне игре'')
6.  коришћење слободних површина за кампове постављање шатора или друге објекте 
привременог коришћења 
7.  заузеће јавне површине грађевинским матријалом и за извођење грађевинских радова 

Члан 3 .
                                                                                                                                                             
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је   
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.    
                                                              

Члан 4 .

Висина локалне комуналне таксе зависи од врсте делатности, површине, техничко 
употребних карактеристика  објекта, величине правног лица у смислу закона којим се 
уређује  рачуноводство,  делова територије,  односно зоне у којима се налазе објекти, 
предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.

Члан 5 .



Износи таксе прописују се тарифом локалних комуналних такси. Тарифа локалних 
комуналних такси  садржи 7 тарифних бројева и саставни је део одлуке.                                  

Члан 6 .

Овом одлуком утврђују се делови територије, односно зоне у којима се налазе објекти, 
површине,  односно предмети или врше услуге, а од којих зависи висина локалне 
комуналне таксе из члана 2. став 1. тачка 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7  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 раскрснице 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, Кеј Мике Палигорића,улица Ђуке Динић,Јадранска до моста 
Младости, лева обала Нишаве између Тврђавског моста и моста Младости, улица Вожда 
Карађорђа до раскрснице 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.Јули  до  раскрснице  са  Првомајском, 
Првомајсском до улице 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.Октобар,  Трг  14.Октобар,Хиландарска,  улица  Саве  Ковачевића,  Југ  Богданова,  Трг 
Краља  Александра  Ујединитеља,  Соколска,Генерала  Милојка  Лешјанина  до  пружног 
прелаза,Кнегиње  Љубице,  булевар  12.Фебруар,  Ратка  Павловића,  Књажевачка  и  улица 
Краља  Стевана  Првовенчаног.  Део  улице  7.Јули  до  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.
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,  Моша Пијаде,  Чалије,Делијски вис,  Црвена Звезда,  Палилула, 
Расадник,  Гаврило  Принцип,  Бубањ,  Ледена  стена,  Ђуке  Динић,  Ратко  Јовић,  Бранко 
Бјеговић, Милка Протић,насеље 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 7 .

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије 
коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе.                                                       
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга .                                  

Члан 8 .

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да, пре почетка коришћења права, предмета 
или услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, прибави 
одобрење општинске управе градских општина, осим обвезника локалне комуналне таксе 
из члана 2. став 1. тачке 1. и 3. одлуке. 
Одобрење за коришћење права, предмета или услуга из члана 2. став 1. тачке 2. 4. 5. 6. и 7.  
надлежни орган издаје за фискалну годину која траје, у смислу ове oдлуке , од 01.01 до 
31.12.  године за коју се издаје одобрење. 

Члан 9 .

Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да, за коришћење права, предмета или услуга 
за  чије  коришћење  је  прописано  плаћање  локалне  комуналне  таксе,  поднесе  таксену 
пријаву.
Таксена  пријава  се  подноси  посебно  за  сваки  тарифини  број  из  тарифе  локалних 
комуналних такси утврђених чланом 5 . став 1.  oдлуке  осим за тарифни број 3. 
Изглед и саржај таксене пријаве је сатавни део ове oдлуке. 
Таксена  пријава  обвезника  локалне  комуналне  таксе  за  истицање фирме  на  пословном 
простору подноси се у року од десет  дана од  дана почетка обављања делатности. 
Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве делатности, промене 
делатности, промене локације објекта , стечаја или ликвидације и сл. ) пријави надлежном 
органу у року од 10 дана од дана настале промене. 

Члан 10.



Локалне комуналне таксе из члана 2. став 1 . ове одлуке утврђују се :
-у годишњем износу  за локалне комуналне таксе из тачке 1. 2. 3.     
-у дневном износу  за локалне комуналне таксе из тачке 4. 5. 6.  и 7. 

Члан 11.

Наплату  и  контролу  локалне  комуналне  таксе,  утврђене  овом  одлуком,  врше  управа 
надлежна за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода локалне самоуправе. 

Члан 12.
 
Приходи остварени од наплате локалне комуналне таксе, које су прописане овом одлуком, 
су изворни приходи Града и припадају буџету Града.
Уплата прихода и става 1. овог члана врши се на уплатни рачун јавних прихода, који су 
прописани актима којима се уређује буџетски систем.

Члан 13.

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 
државних органа и организација и органа и организација Града Ниша. 

Члан 14.

У погледу начина утврђивања , конторле и наплате таксене обавезе, а што није  прописано 
овом  oдлуком,  примењују  се  одредбе  закона  о  пореском  поступку  и  пореској 
администрацији   и закона о финансирању локалне самоуправе. 

Члан 15.

Инспекцијиски надзор над применом ове одлуке врши комунална инспекција за локалне 
комуналне таксе из члана 2. став 1. тачке 2.  – 7. , осим за тачку 1. истог члана одлуке над 
чијом применом надзор врши управа надлежна за послове утврђивања, контроле и наплате 
изворних прихода локалне самоуправе.                               

Члан 16.

Таксени обвезник, који пре добијања одобрења 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 9 . ове oдлуке, 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 динара 
- Физичко лице новчаном казном у износу од 1.000 до 10.000 динара 



Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града 
Ниша, а примењиваће се од 01.01.2013 године. 

     
Члан 18.

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о локалним комуналним таксама 
(''Службени лист Града Ниша'' број 46/09 и 66/09). 

Број:
У Нишу,                                                                                   
                                                                                                             СКУПШТИНА ГРАДА 
НИША
                                                                                                                          председник
                                                                                                                  Проф.др.Миле Илић, с.

                       

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

                                                                                                              
Тарифни број  1 .

Локална  комунална  такса  за  истицање  фирме  на  пословном  простору  утврђује  се  на 
годишњем  нивоу  према  величини  правног  лица  у  смислу  закона  којим  се  уређује 
рачуноводство, према регистрованој делатности обвезника, према годишњем приходу за 
мала правна лица и предузетнике и према зонама у којима се налазе објекти  и то : 
    
 
  



   ОБВЕЗНИЦИ
                       З               О                 Н                  А

централ
.

екстра       I       II      III      IV      V

I  ВЕЛИЧИНА 
ПРАВНОГ
  ЛИЦА 
а)  средња
б) велика

  70.000
120.000

  60.00
0
110.000

  50.00
0
  90.00
0

  40.00
0
  80.00
0

  30.00
0
  70.00
0

 20.000
 60.000

 10.000
 40.000

IIОСТВАРЕНИ 
ГОД.ПРИХОД
   ПРЕКО 50 МИЛ.ДИН.
а)мала правна лица и 
   предузетници

  70.000   60.00
0

  50.00
0

  40.00
0

  30.00
0

 20.000   10.00
0

III РЕГИСТРОВАНА
    ДЕЛАТНОСТ*
   

300.000 270.00
0

240.00
0

210.00
0

170.00
0

140.00
0

110.000

                                                                    
*регистрована делатност односи се на све обвезнике који се баве делатностима банкарства 
(грана 64.1;  група 64.19),  осигурања имовине и лица (грана 65.1;  група 65.11 и 65.12), 
трговином нафте и дериватима нафте (грана 46.7; група 46.71 и грана 47.3; група 47.30), 
трговином на велико дуванским проиводима (грана 46.3; група 46.30), поштанских (грана 
53.1; група 53.10), мобилних (грана 61.2; група 61.20) и телефонских услуга (грана 61.9; 
група  61.90),  електропривреде  (грана  35.1;  група  35.11,  35.12,  35.13,  35,14),  казина 
(грана92.0;  група  92.00),  коцкарница (грана  92.0;  група  92.00),  кладионица  (грана 92.0; 
група 92.00), бинго сала (грана 92.0; група 92.00) и пружања коцкарских услуга (грана 92.0; 
група 92.00), ноћних барова (грана 93.2; група 93.29), дискотека (грана 93.2; група 93.29) и 
сл. а које су на основу класификације делатности сврстане у гране и групе.

Напомена:
  
1)Фирма, у смислу ове Одлуке,јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да      
    правно или физичко лице обавља одређену делатност .                                                            
2) Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог  обвезника, 
     такса се плаћа само за једну фирму.                                                                                            
3)  Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору плаћа се за  
     седиште, представништво или пословну јединицу правног лица на територији Града    
     Ниша
4) Обвезници који на територији Града Ниша поседују више објеката, локалну комуналну   



   таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају за један пословни објекат, који 
    је у зони за коју је утврђен највиши износ комуналне таксе, а за сваки други пословни 
   објекат плаћају комуналну таксу у висини од 10% прописане таксе у зони за коју је 
   утврђен највиши износ комуналне таксе.
5) Локалну комуналну таксу по овом тарифном броју решењем утврђује и наплаћује, у име
   и за рачун  Града, управа надлежна за послове утврђивања, контроле и наплате изворних 
   прихода локалне самоуправе.                                                                                                        
6) Локална токумална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у    
   годишњем износу, а плаћа се месечно у року од петнаест дана по истеку месеца за 
   предходни месец . До  доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину, такса се   
   плаћа аконтационо у висини обавезе за последњи месец у години која предходи години 
   за коју се утврђује таксена обавеза.Изузетно, у 2013 години, до доношења решења,
   месечна аконтација износи 1/12 од таксене обавезе која је утврђена за 2012 годину. 
7) 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.                                                                          

                                         

Тарифни број  2

Локална  комунална  такса  за  коришћење  рекламних  паноа,укључујући  и  истицање  и 
исписивање фирме  ван  пословног  простора  на  објектима  и  просторима  који  припадају 
јединици  локалне  самоуправе(коловози,  тротоари,  зелене  површине,  бандере  и  сл.) 
одређује се на годишњем нивоу у износу од 20% прописане локалне комуналне таксе за 
истицање фиме на пословном простору из тарифног броја 1. према величини правног лица 
у  смислу  закона  којим  се  уређује  рачуноводство,  према  регистрованој  делатности 
обвезника, према годишњем приходу за мала правна лица и предузетнике и према зонама и 
то:      



  
                                           

   ОБВЕЗНИЦИ
                       З               О                 Н                  А

Центра
л. 

екстра      I       II     III      IV       V

I ВЕЛИЧИНА 
ПРАВНОГ
  ЛИЦА                             
а)  средња
б) велика

  14.000
  24.000

   
12.000
   
22.000

  
10.000
  
18.000

    
8.000
  
16.000

    
6.000
  
14.000

  4.000
 12.000

   2.000
   8.000

IIОСТВАРЕНИ 
ГОД.ПРИХОД
   ПРЕКО 50 МИЛ.ДИН.
а)мала правна лица и 
   предузетници

  14.000   
12.000

  
10.000

    
8.000

   6.000    4.000    2.000

 *регистрована делатност односи се на све обвезнике који се баве делатностима банкарства 
(грана 64.1;  група 64.19),  осигурања имовине и лица (грана 65.1;  група 65.11 и 65.12), 
трговином нафте и дериватима нафте (грана 46.7; група 46.71 и грана 47.3; група 47.30), 
трговином на велико дуванским проиводима (грана 46.3; група 46.30), поштанских (грана 
53.1; група 53.10), мобилних (грана 61.2; група 61.20) и телефонских услуга (грана 61.9; 
група  61.90),  електропривреде  (грана  35.1;  група  35.11,  35.12,  35.13,  35,14),  казина 
(грана92.0;  група  92.00),  коцкарница (грана  92.0;  група  92.00),  кладионица  (грана 92.0; 
група 92.00), бинго сала (грана 92.0; група 92.00) и пружања коцкарских услуга (грана 92.0; 
група 92.00), ноћних барова (грана 93.2; група 93.29), дискотека (грана 93.2; група 93.29) и 
сл. а које су на основу класификације делатности сврстане у гране и групе.

Напомена:

1) Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа,  укључујући и истицање и 
исписивање фирме  ван  пословног  простора  на  објектима  и  просторима  који  припадају 
јединици  локалне  самоуправе  (коловози,  тротоари,  зелене  површине,  бандере  и  сл.) 
утврђује се у дневном износу сразмерно времену коришћења.
2) Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа,  укључујући и истицање и 
исписивање фирме  ван  пословног  простора  на  објектима  и  просторима  који  припадају 
јединици  локалне  самоуправе  (коловози,  тротоари,  зелене  површине,  бандере  и  сл.) 
решењем  утврђује  и  наплаћује  управа  надлежна  за  утврђивање,  наплату  и  контролу 
изворних прихода локалне самоуправе по добијању одобрења од надлежних општинских 
управа градских општина.Одобрење обавезно садржи следеће податке : 
За правна лица: назив,порески индетификациони број(ПИБ), матични број, текући рачун и 
адресу седишта                                                                                                             
 за  предузетнике:  име  и  презиме  предузетника,  порески  индетификациони број  (ПИБ), 
матични број, текући рачун, адресу седишта и назив радње . 



3)  Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се у року од 15 дана од дана уручења        
решења о утврђивању обавезе.                                                                                       
4)  Таксени  обвезници  из  овог  тарифног  који  користе  рекламне  паное,  укључујући  и 
исписивање  и  истицање  фирме  ван  пословног  простора  у  више  зона,  таксену  обавезу 
плаћају за сваку зону у којој се користе рекламни панои, односно исписивање и истицање 
фирме  ван  пословног  простора.Уколико  таксени  обвезници  користе  рекламне  паное, 
укључујићи  и  исписивање  и  истицање  фирме  ван  пословног  простора  у  више зона  на 
територији  једне  градске  општине,  таксену  обавезу  плаћају  у  зони  за  коју  је  утврђен 
највиши износ ове  комуналне таксе,  а  за  свако друго коришћење,  односно истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора плаћају таксу у висини од 10% прописане таксе 
у зони за коју је утврђен износ таксе. 
   

Тарифни број 3

Такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим  пољопривредних возила 
и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у следећим износима: 

1) за теретна возила:
-за камионе до 2 t носивости 850 динара,
-за камионе од 2 t до 5 t носивости 1.500 динара,
-за камионе од 5 t до 12 t носивости 1.800 динара, 
-за камионе преко 12 t носивости 2.300 динара;

2) за теретне и радне приколице(за путничке аутомобиле)  500 динара;
3) за путничка возила:

      -до 1.150 cm3  580 динара 
      -преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 650 динара,
      -преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.170 динара,
      -преко  1.600 cm3 до 2.000 cm3 1.400 динара,
      -преко  2.000 cm3 до 3.000 cm3 1.750 динара,
      -преко  3.000 cm3 2.000 динара; 
       4)    за мотоцикле:
        -до 125Ccm3  400 динара,
        -преко 125 cm3  до 250 cm3 600 динара,
        -преко 250 cm3 до 500 cm3  780 динара,
        -преко 500 cm3 до 1.200 cm3  910 динара,
        -преко 1.200 cm3  1.200 динара; 

5) за аутобусе и комби бусеве 25 динара по регистрованом седишту;     
6)  за  прикључна  возила  :  теретне  приколице,полуприколице  и  специјалне  теретне 
приколице за превоз одређених врста терета:
-1t носивости 400 динара,
-од 1 t до 5 t носивости 580 динара,   
-од 5 t до 10 t носивости 710 динара,



-од 10 t  до 12 t  носивости 840 динара,
-носивости преко 12 t  970  динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
-чија је снага мотора до 66 киловата 840 динара,
-чија је снага мотора од 66-96 киловата 1.400 динара,
-чија је снага мотора од  96-132 киловата 1.560 динара,
-чија је снага мотора од 132-177 киловата 2.100 динара,
-чија је снага мотора преко 177 киловата 2.340 динара;
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће збаве, 
радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.000 динара.                          

Напомена:
1) Локалну комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина не плаћају државни органи и органи 
локалне самоуправе,  организације и установе и јавна предузећа за специјална 
возила, која су у непосредној функцији обављања комуналне делатности. 

2) У  специјална  возила  спадају  следећа  друмска  возила:  хладњаче,  цистерне, 
покретне ауто радионице, ауто дизалице, возила за одвоз смећа и чишћење улица 
и возила за превоз посмртних остатака.                                                              

3) Локална 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,  под  условом  да  им  возило  служи  за  личну 
употребу.

Тарифни број 4

Локална  комунална  такса  за  коришћење  простора  на  јавним  површинама  или  испред 
пословних  просторија  у  пословне  сврхе,осим  ради  продаје  штампе,  књига  или  других 
публикација, производа старих или уметничких заната и домаће радиности утврђује се по 
м2 коришћеног простора у дневном износу и то: 

    НАМЕНА                           З          О          Н          А        

1) ЗА КИОСКЕ Центр
.

екстра    I   II  III  IV    V

Продаја дувана, готових 
прехрамбених производа и пружање 
угоститељских услуга

39  35 27  20  15  15  15

Продаја лутријских срећки, тикета 
и карата, обављање производне 



делатности и вршење занатских и 
пословних услуга

28  27 20  17 12 12 12

Продаја  сувенира,  бижутерије  и 
цвећа 15  13 12  8  5  5  5

2) ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ПРОСТОРА ИСПРЕД 
ПОСЛОВНИХ 
ПРОСТОРИЈА

-за летње баште 52 45 39 26 20 20 20
-за жардињере и друге објекте 52 45 39 39 20 20 20

3) ЗА ПРОДАЈНЕ ТЕЗГЕ И 
ПУЛТОВЕ

117 104 91 78 65 65 65

4) ЗА АУТОМАТЕ, 
БАНКОМАТЕ, АПАРАТЕ И 
РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

169 156 130 65 39 39 39

       5) ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ 
И ИЗЛАГАЊЕ РОБЕ И ОГРЕВНОГ 
МАТЕРИЈАЛА

 78  65  52 39 26 26 26

      6) ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ТРГУ КРАЉА МИЛАНА, 
ИЛИЦЕ КОПИТАРЕВЕ И ОБРЕНОВИЋЕВЕ ЗА ПОСЛОВНЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО М2  

                360

     7)  ЗА  КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНЕ  ПОВРШИНЕ  ЗА 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ  ДЕЧИЈИХ  АУТОМОБИЛА,  МОТОРА, 
ВОЗИЋА И СЛ.
-за дечоје аутомобиле,моторе и сл.                   78

-за дечије возиће по вагону                 260

    8) ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ГОВОРНИЦА ПО 
АПАР. ДНЕВ.

                  65

      
Напомена:

1) Комуналну таксу 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 решењем утврђује и наплаћује 
управа надлежна за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода локалне самоуправе 
по  добијању одобрења  од  надлежних  општинских  управа  градских  општина.Одобрење 
обавезно садржи следеће податке : 

За правна лица:   назив  обвезника,  порески индетификациони број(ПИБ),  матични број, 
текући рачун и  адресу седишта 
за предузетнике: име и презиме обвезника, порески индетификациони број(ПИБ), матични 
број, теккући рачун, адресу седишта и назив радње 
2) Обвезници локалне комуналне таксе дужни су да комуналну таксу из овог тарифног
броја плаћају месечно до 15. у месецу за предходни месец. 



Тарифни број 5.

Локална комунална такса за држање средстава за игру (''забавне игре'') утврђује се за свако 
средство дневно, и то: 

      З    О   Н   А ИЗНОС У ДИН.
централна и БИД зона           31
екстра зона           28
I зона           26
II,III,IV и V зона           24

  

    Напомена:
1)  Обвезник  локалне  комуналне  таксе  за  држање  средтава  за  игру  (''забавне  игре'')  је  
правно и физичко лице које држи средства и апарате за забавне игре (видео игре, флипере, 
билијар, стони фудбал, компјутере и сл.)                                                                             
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 
држања  апарата,  врсту,  марку,  тип  и  серијски  број  апарата  и  датум  почетка  обављања 
делатности.
3) Локалну комуналну такси из овог тарифног броја решењем утврђује и наплаћује управа 
надлежна за утврђивање,  наплату и контролу изворних прихода локалне самоуправе по 
добијању  одобрења  од  надлежних  општинских  управа  градских  општина.Одобрење 
обавезно садржи следеће податке : 

За  правна  лица:  назив  обвезника,  порески  индетификациони  број(ПИБ),  матични  број, 
текући рачун и  адресу седишта 
за предузетнике:  име и презиме обвезника, порески индетификациони број(ПИБ), матични 
број, текући рачун,  адресу седишта и назив радње 
4) Обвезници локалне комуналне таксе решењем утврђену таксену обавезу плаћају у року 
од 15 дана од дана уручења решења о утврђивању обавезе. 

Тарифни број  6

Локална  комунална  такса  за  коришћење  слободних  површина  за  кампове,  постављање 
шатора или други објекти привременог коришћења утврђује се по м2 коришћеног простора, 
у дневном износу и тo:

   З   О   Н   А ИЗНОС У ДИН.

ценртала и екстра зона         50
I зона         40



IIзона            30
IIIзона         20
IVзона         10

       Напомена: 

1) Локална  комунална  такса  за  коришћење  слободних  површина  за  кампове, 
постављање  шатора  или  друге  објекте  привременог  коришћења   решењем  утврђује  и 
наплаћује управа надлежна за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода локалне 
самоуправе  по  добијању  одобрења  од  надлежних  општинских  управа  градских 
општина.Одобрење обавезно садржи следеће податке : 

      за правна лица:  назив обвезника, порески индетификациони број(ПИБ), матични    
      број, текући рачун и адресу седишта
      за предузетнике: име и презиме обвезника, порески индетификациони број(ПИБ), 
      матични број, текући рачун, адресу седишта и назив радње
2) У централној и екстра зони није дозвољено коришћење слободних површина за кампове, 
постављање  шатора  или  друге  објекте  привременог  коришћења,осим простора  у  парку 
''Чаир'' и простора  ''Нишке  тврђаве''. 
3) Обвезници локалне комуналне таксе решењем утврђену таксену обавезу плаћају у року 
од 15 дана од дана уручења решења о утврђивању обавезе.    
4) Локална комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање 
шатора или друге објекте привременог коришћења не плаћа се за концерте хуманитарног 
карактера и културне манифестације под покровитељством Града Ниша. 

Тарифни број  7.

Локална  комунална  такса  за  заузеће  јавне  површине  грађевинским  материјалом  и  за 
извођење грађевинских радова утврђује се 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:                                                                                                        

 

     З   О   Н   А ИЗНОС У ДИН.

Централна и БИД            90
Екстра            70
I зона            50
II зона            40
III,IV иV зона            30

 

2) за извођење грађевинских радова који захтевају раскопавање јавне површине, такса 
се плаћа по дужном метру, дневно 20 динара.



Напомена:

1) Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и наплаћује 
управа  надлежна  за  утврђивање,  наплату  и  контролу  изворних  прихода  локалне 
самоуправе  по  добијању  одобрења  од  надлежних  општинских  управа  градских 
општина.Одобрење обавезно садржи следеће податке : 

      за правна лица:  назив обвезника, порески индетификациони број(ПИБ), матични    
      број, текући рачун и адресу седишта
      за предузетнике: име и презиме обвезника, порески индетификациони број(ПИБ), 
      матични број, текући рачун, адресу седишта и назив радње
2) Обвезници локалне комуналне таксе решењем утврђену таксену обавезу плаћају у   року 
од 15 дана од дана уручења решења о утврђивању обавезе.                                                         
       3) Комуналну таксу из тачке 1 овог тарифног броја физичка лица плаћају умањену  
20%.    
                                           

                                                                   ПРИЈАВА / ОДЈАВА *
     ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ 
ПРОСТОРУ      за ____________. годину                   
( * непотребно прецртати )

1 .  ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

1.1     Порески идентификациони број ( ПИБ )

1.2     Јединствени матични број грађана ( ЈМБГ )           

1.3     Матични број  ( правног лица или радње )        

                 

1.4     Фирма

1.5     Подаци о седишту                           

 ЛКТ – Тар. бр. 



1.5.1   Адреса , телефон  

1.6    Претежна делатност (  назив и шифра )

 1.7    Рачуноводство                   самостално       агенцијски     

 1.7.1  Лице за контакт  (  име и телефон  )   

2.  ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА У ОКВИРУ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА

   РБ  НАЗИВ АДРЕСА И БРОЈ ДАТУМ  ПОЧЕТКА  
( ПРЕСТАНКА )  
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

ШИФРА 
ДЕЛАТНОСТИ

 1
 2
 3
 4
5
– Решење  Агенције за привредне регистре
– Одлуку о отварању ( или затварању ) објекта ван седишта привредног субјекта  ( само за привредна 

друштва , доо,ад,кд..)
– Обавештење о разврставању за текућу годину достављено НБС ( само за привредна друштва , доо,ад,кд..)

попуњава подносилац пријаве

          ___________________               ______________              М.П.          __________________________
                      (  место )                                     (  датум  )                                         (  потпис одговорног лица )

  

  
            
                                                                   ПРИЈАВА / ОДЈАВА *

ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОМ 

ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ 
(коловози,тротоари,зелене површине,бандере и сл.)

                       за ____________. годину  ( * непотребно прецртати )

 ЛКТ – Тар. бр. 



1 .  ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

1.1     Порески идентификациони број ( ПИБ )

      1.2     Јединствени матични број грађана ( ЈМБГ )           

      1.3     Матични број  ( правног лица или радње )        

                 
                    

      1.4     Фирма      
 
      1.5     Подаци о седишту               

  
      1.5.1   Адреса , телефон  

      1.6      Претежна делатност (  назив и шифра )

       1.7    Текући – рачун субјекта     

1.8  Лице за контакт  (  име и телефон  )   

2.  ПОДАЦИ О ЗАУЗЕЋУ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

   РБ ЗОНА АДРЕСА И БРОЈ ДАТУМ  ПОЧЕТКА 
( ПРЕСТАНКА )   КОРИШЋЕЊА

 1
2
3

             Уз попуњен образац доставити :
– Решење  Агенције за привредне регистре ( за предузетнике и правна лица )
– Фотокопија личне карте ( за физичка лица )
– Одобрење општинске управе надлежне градске општине за коришћење рекламних паноа, 
укључујучи и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима 
који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене повшине, бандере и сл.)

попуњава подносилац пријаве



          ___________________               ______________              М.П.          __________________________
                      (  место )                               (  датум  )                                          (  потпис одговорног лица )

  

                                                                  ПРИЈАВА / ОДЈАВА *
     ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ 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 )

                                                     за ____________. годину                             ( * непотребно 
прецртати )

1 .  ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

1.1     Порески идентификациони број ( ПИБ )

      1.2     Јединствени матични број грађана ( ЈМБГ )           

      1.3     Матични број  ( правног лица или радње )        

                 
                    1.4     Фирма      

 
      1.5     Подаци о седишту               

1.5.1   Адреса , 
телефон  

1.6    Претежна делатност (  назив и шифра )

 ЛКТ – Тар. Бр 



       1.7    Текући – рачун субјекта     

1.7.1  Лице за контакт  (  име и телефон  ) 

2.  ПОДАЦИ О ЗАУЗЕЋУ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

   РБ ПОВРШИНА М 2 КОМАДИ АДРЕСА И БРОЈ ДАТУМ  ПОЧЕТКА 
( ПРЕСТАНКА ) 
КОРИШЋЕЊА

 1
2
3

             Уз попуњен образац доставити :
– Решење  Агенције за привредне регистре ( за предузетнике и правна лица )
– Фотокопија личне карте ( за физичка лица )
– Одобрење општинске управе надлежне градске општине .

попуњава подносилац пријаве

          ___________________               ______________              М.П.          __________________________
                      (  место )                               (  датум  )                                           (  потпис одговорног лица )

  

                                                                          ПРИЈАВА / ОДЈАВА *
     ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ ( „ЗАБАВНЕ 

ИГРЕ“) 
                                                     за ____________. годину                             ( * непотребно 

прецртати )

1 .  ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

1.1     Порески идентификациони број ( ПИБ )

      1.2     Јединствени матични број грађана ( ЈМБГ )           

      1.3     Матични број  ( правног лица или радње )        

 ЛКТ – Тар. Бр 



                 
                    1.4     

Фирма      
 
      1.5     Подаци о седишту               

1.5.1   Адреса , 
телефон  

      1.6    Претежна делатност (  назив и шифра )

       1.7    Текући – рачун субјекта     

1.7.1  Лице за контакт  (  име и телефон  ) 

2.  ПОДАЦИ О ЗА ДРЖАЊЕСРЕДСТАВА ЗА ИГРУ

   РБ КОМАДА АДРЕСА И БРОЈ ДАТУМ  ПОЧЕТКА 
( ПРЕСТАНКА ) 
КОРИШЋЕЊА

НАПОМЕНА

 1
2
3
4
5

             Уз попуњен образац доставити :
– Решење  Агенције за привредне регистре ( за предузетнике и правна лица )
– Фотокопија личне карте ( за физичка лица )
– Одобрење општинске управе надлежне градске општине 
–

попуњава подносилац пријаве

          ___________________               ______________              М.П.          __________________________
                      (  место )                                (  датум  )                                          (  потпис одговорног лица )



                   
                                                                                       ПРИЈАВА / ОДЈАВА *
     ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА ЗА 

КАМПОВЕ , ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА ИЛИ  ДЕРУГЕ ОБЈЕКТЕ ПРИВРЕМЕНОГ 
КОРИШЋЕЊА        

                                                     за ____________. годину                             ( * непотребно 
прецртати )

1 .  ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

1.1     Порески идентификациони број ( ПИБ )

      1.2     Јединствени матични број грађана ( ЈМБГ )           

      1.3     Матични број  ( правног лица или радње )        

                 

                    
     1.4     Фирма      
 
      1.5     Подаци о седишту                     

1.5.1   Адреса , телефон  

1.6    Претежна делатност (  назив и шифра )

     
    1.7    Текући – рачун субјекта     

1.7.1  Лице за контакт  (  име и телефон  )   

2.  ПОДАЦИ О ЗАУЗЕЋУ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

   РБ ПОВРШИНА М 2 АДРЕСА И БРОЈ ДАТУМ  ПОЧЕТКА НАПОМЕНА

 ЛКТ – Тар. Бр 



( ПРЕСТАНКА ) 
КОРИШЋЕЊА

 1
2
3
4
5

             Уз попуњен образац доставити :
– Решење  Агенције за привредне регистре ( за предузетнике и правна лица )
– Фотокопија личне карте ( за физичка лица )
– Одобрење општинске управе надлежне градске општине 
–

попуњава подносилац пријаве

          ___________________               ______________              М.П.          __________________________
                      (  место )                            (  датум  )                                           (  потпис одговорног лица )

  

  
                                                                                     ПРИЈАВА / ОДЈАВА *

     ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  

                                                     за ____________. годину                             ( * непотребно прецртати )

1 .  ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

1.1     Порески идентификациони број ( ПИБ )

      1.2     Јединствени матични број грађана ( ЈМБГ )           

      1.3     Матични број  ( правног лица или радње )        

                 

                    
      1.4     Фирма      
 
      1.5     Подаци о седишту                     

 ЛКТ – Тар. Бр 



1.5.1   Адреса , телефон  

1.6    Претежна делатност (  назив и шифра )

       
1.7    Текући – рачун субјекта     

1.7.1  Лице за контакт  (  име и телефон  )   

2.  ПОДАЦИ О ЗАУЗЕЋУ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

   РБ ПОВРШИНА М 2 АДРЕСА И БРОЈ ДАТУМ  ПОЧЕТКА 
( ПРЕСТАНКА ) 
КОРИШЋЕЊА

НАПОМЕНА

 1
2
3
4
5

             Уз попуњен образац доставити :
– Решење  Агенције за привредне регистре ( за предузетнике и правна лица )
– Фотокопија личне карте ( за физичка лица )
– Одобрење општинске управе надлежне градске општине 
–

попуњава подносилац пријаве

          ___________________               ______________              М.П.          __________________________
                      (  место )                             (  датум  )                                            (  потпис одговорног лица )

  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I   Законски основ

Законски  основ  за  доношење  ове  одлуке  садржан  је  у  члану  11.  Став  1.Закона  о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник  РС''  број  62/06,47/11 и  93/12)  у  коме је 
уређено да скупштина јединице локалне самоуправе може уводити таксе за коришћење 
права, предмета и услуга и члану 6.истог закона којим је утврђено да су локалне комуналне 
таксе  изворни приходи јединице  локалне  самоуправе  остварени на  њеној  територији и 
представљају средства буџета.

II   Разлози за доношење ове одлуке

Законом о изменама и допунама закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник 
РС'',број 93/2012) су прописани највиши износи и обвезници за локлане комуналне таксе за 
истицање фирме на пословном простору, за коришћење рекламних паноа, укључујући и 
истицањ и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 
припадају  јединици  локалне  самоуправе  (коловози,тротоари,зелене  површине,бандере  и 
сл.)  као и за држање моторних друмских и прикључних возила,  осим пољоприврендих 
возила и машина.Истим законом укинуте су следеће локалне комуналне таксе које је Град 
Ниш, на основу Закона о финансирању локалне самоуправе ( ''Сл.гланик РС '',  број 62/06, 
47/11 ) предходном одлуком увео, а то су : коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословних просторија, држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на 
води,  приређивање  музичког  програма  у  угоститељским  објектима,  док  је  дошло  до 
спајања таксе за коришћење рекламних паноа и таксе за истицање и испосивање фирме ван 
пословног простора на објектима и просторима који припадају граду ( коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере ).  
Наиме,  чланом  15а  Закона  о  изменама  и  допунама  закона  о  финансирању  локалне 
самоуправе регулисано је да предузетници и правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица ( осим предузетника и правних лица 
која обављају делатности: банкарства; осигурање имовине и лица; производње трговине 
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 
проиводње  цемента;  поштанских,  мобилних  и  телефонских  услуга;  електропривреде; 
казина; коцкарница; кладионица; бинго сала и пружање коцакрских услуга и ноћних барова 
и  дискотека  ),  а  имају  годишњи  приход  до  50.000.000  динара,  не  плаћају  локалну 
комуналну  таксу  за  истицање  фирме  на  пословном  простору  (  у  даљем  тексту  : 
фирмарина).
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња 
правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 
50.000.000  динара(осим  предузетника  и  правних  лица  која  обављају  делатности: 
банкарства; осигурање имовине и лица; производње трговине нафтом и дериватима нафте; 
производње  и  трговине  на  велико  дуванским  производима;  проиводње  цемента; 
поштанских,  мобилних  и  телефонских  услуга;  електропривреде;  казина;  коцкарница; 
кладионица;  бинго  сала  и  пружање коцакрских  услуга  и  ноћних  барова  и  дискотека  ),  



фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне зараде.
Правана лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика 
правна лица ( осим предузетника и правних лица која обављају делатносто: банкарства; 
осигурање имовине и лица; производње трговине нафтом и дериватима нафте; производње 
и трговине на велико дуванским производима; проиводње цемента; поштанских, мобилних 
и телефонских услуга;  електропривреде;  казина;  коцкарница;  кладионица;  бинго сала  и 
пружање  коцакрских  услуга  и  ноћних  барова  и  дискотека  ),  фирмарину  плаћају  на 
годишњем нивоу највише до три просечне зараде.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 
средња  и  мала  правна  лица,  у  смислу  закона  којим  се  уређује  рачуноводство  и 
предузетници, а обављају делатности: банкарства; осигурање имовине и лица; производње 
трговине  нафтом  и  дериватима  нафте;  производње  и  трговине  на  велико  дуванским 
производима;  проиводње  цемента;  поштанских,  мобилних  и  телефонских  услуга; 
електропривреде;  казина;  коцкарница;  кладионица;  бинго  сала  и  пружање  коцакрских 
услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до 
десет просечних зарада.
Просечном зарадом сматра се  просечна зарада  по  запосленом остварена на  територији 
јединице локалне самоуправе у пероду јануар – август године која предходи години за коју 
се  утврђује  фирмарина,  према  подацима  републичког  органа  надлежног  за  послове 
статистике.
Чланом  15б  истог  закона  прописано  је  да  такса  за  коришћење  ракламних  паноа, 
укључијићи  и  истицање  и  сиписивање  фирме  ван  пословног  простора  на  објектима  и 
просторима  који  припадају  јединици  локалне  самоуправе  (коловози,  тротоари,  зелене 
површине, бандере и сл.) на годишњем нивоу за правна лица и предузетнике не може бити 
већа од 20% одговарајућих износа утврђених за фирмарину , зависно да ли су разврстани у 
велика , средња и мала правна лица и предузетнике и зависно од делатности које обављају.
Предузетници и  мала  правна  лица  (  осим  предузетника  и  правних  лица  која  обављају 
делатносто:  банкарства;  осигурање  имовине  и  лица;  производње  трговине  нафтом  и 
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; проиводње 
цемента;  поштанских,  мобилних  и  телефонских  услуга;  електропривреде;  казина; 
коцкарница;  кладионица;  бинго  сала  и  пружање коцакрских  услуга  и  ноћних  барова  и 
дискотека ), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну 
таксу за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора( коловози, тротоати, зелене површине, бандере и сл.).
Чланом  15в  прописан  је  највиши  износ  комуналне  таксе  за  држање  моторних  и 
прикључних  возила,  осим  пољопривредних  возила  и  машина,која  се  плаћа  приликом 
регистрације возила у следећим износима:

4) за теретна возила:
-за камионе до 2 t носивости 1.500 динара,
-за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.000 динара,
-за камионе од 5 t до 12 t носивости 3.500 динара, 
-за камионе преко 12 t носивости 5.000 динара;

5) за теретне и радне приколице(за путничке аутомобиле)  500 динара;

6) за путничка возила:
      -до 1.150 cm3  500 динара 



      -преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.000 динара,
      -преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.500 динара,
      -преко  1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.000 динара,
      -преко  2.000 cm3 до 3.000 cm3 3.000 динара,
      -преко  3.000 cm3 5.000 динара; 
       4)    за мотоцикле:
        -до 125Ccm3  400 динара,
        -преко 125 cm3  до 250 cm3 600 динара,
        -преко 250 cm3 до 500 cm3  1.000 динара,
        -преко 500 cm3 до 1.200 cm3  1.200 динара,
        -преко 1.200 cm3  1.500 динара; 
  

5) за аутобусе и комби бусеве 50 динара по регистрованом седишту;     

6)  за  прикључна  возила  :  теретне  приколице,полуприколице  и  специјалне  теретне 
приколице за превоз одређених врста терета:
-1t носивости 400 динара,
-од 1 t до 5 t носивости 700 динара,   
-од 5 t до 10 t носивости 950 динара,
-од 10 t  до 12 t  носивости 1.300 динара,
-носивости преко 12 t  2.000  динара;

7) за вучна возила (тегљаче):
-чија је снага мотора до 66 киловата 1.500 динара,
-чија је снага мотора од 66-96 киловата 2.000 динара,
-чија је снага мотора од  96-132 киловата 2.500 динара,
-чија је снага мотора од 132-177 киловата 3.000 динара,
-чија је снага мотора преко 177 киловата 4.000 динара;

8)  за  радна  возила,  специјална  адаптирана  возила  за  превоз  реквизита  за  путујуће 
збаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.000 динара.      
Највиши износ ове таксе услкађује се годишње, са годишњим индексом потрошачких 
цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике.      
Члан 17. закона је допуњен на тај начин што висина локалне таксе које уводи локална 
самоуправа, поред врсте делатности, површине и техничко-употребних карактеристика 
објеката,  територије,  односно  зоне  у  којима  се  налазе  објекти,  предмети  или  врше 
услуге  зависи  и  од  величине  правног  лица  у  смислу  закона  којим  се  уређује 
рачуноводство.  
Доношењем закона о изменама и допунама закона о финансирању локалне самоуправе, 
Град  Ниш је  у  обавези  да  своје  прописе,  који  регулишу ову материју,  усагласи  са 
законом. У том смислу, новом одлуком о локалним комуналним таксама утврђени су 
износи  локалне  комуналне  таксе  за  истицање  фирме  на  пословном  простору  у 
зависности од величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство, 
према регистрованој делатности обвезника, према годишњем приходу за мала правна 
лица и предузетнике и према зонама у којима се налазе објекти.На овај начин велики 
број обвезника, као што су мала првна лица и предузетници који остварују годишњи 
приход  испод нивоа  који  је  утврђен  законом,  ослобођен  је  плаћања ове  комуналне 



таксе, а у циљу растерећења привреде и грађана у условима економске кризе.         
На исти начин приступило се при утврђивању износа за локалну комуналну таксу за 
коришћење  рекламних  паноа,  укључујући  и  истицање  и  исписивање  фирме  ван 
пословног  простора  на  објектима  и  просторима  који  припадају  јединици  локалне 
самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)која је лимитирана на 
износ од 20% од таксе за истицање фирме на пословном простору.

III Објашњење појединачних решења

1.Чланом  2.  став  1.  ове  одлуке  извршено  је  усклађивање  са  чланом  6.  Закона  о 
финансирању локалне самоуправе, који је усаглашен са Законом о буџетском систему у 
смислу локалних комуналних такси које уводи Град.
2.Чланом  4.  регулисано  је  да  висина  локалне  комуналне  таксе  зависи  од  врсте 
делатности,  површине,  техничко-употребних  каракреристика  објекта,  величине 
правног  лица  у  смислу  закона  којим  се  уређује  рачуновоство,  делова  територије, 
односно зоне у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге,а што је усглашено 
са допуном члана 17. Закона о финансирању локалне самоуправе.
3.Чланом 6. Утврђене су зоне које су усгалашене са захтевима и проценама градских 
општина.
4.Чланом 11. регулисано је да су приходи остварени наплатом локалне комуналне таксе 
приходи који  припадају буџету Града  и  да  се  уплаћују на  прописани рачун  јавних 
прихода  у  складу  са  Зконом  о  буџетском  систему  и  подзаконским  актима  који 
регулишу буџетски систем.
5.Тарифом локалних комуналних таски која је утврђена чланом 5. Одлуке ,у тарифном 
броју  1,2  и  3  извршено  је  усклађивање  са  члановима  15а,  15б  и  15в  Закона  о 
финансирању локалне самоуправе по питању висине локалне таксе, обвезника као и 
годишњег усклађивања висине комуналне таксе.

     
IV Анализа ефеката

        Ефекти који се очекују од доношења Одлуке о локалним колуналним таксама јесу 
објективно  и  равноправно,  мерено  економском снагом обвезника,  оптерећење овом 
врстом  локалног  прихода.Висина  појединих  локалних  такси  прописаних  законом, 
оставља простор локалној самоуправи да самостално и правично овезбеди уједначену 
и равномерну оптерећеност обвезника и омогући развој локалне заједнице.

       Град Ниш је у предходном периоду у погледу висине локалне комуналне таксе водио 
социјалну политику, која није мерена економском снагом тексених обвезника.Измене у 
Закону  о  финансирању  локалне  самоуправе  омогућиле  су  да  се  таксених  обавеза 
растерете предузетници и мала правна лица, што се, гледано на утврђену обавезу за 
2012  годину,  мери  смањењем  прихода  Града  Ниша  за  око  6.000.000.динара  у  2012 
години.

       Полазећи од одредби Закона о финансирању локалне самоуправе који ће почети са 
применом  од  01.01.2013  године,  као  и  доношење  одлуке  о  локалним  комуналним 



таксама, која је усаглашена са наведеним законом, реално је очекивати повећање ове 
врсте локалних прихода у 2013 години.

V Процена финансијских средстава потребних за спровођење одлуке

       За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у буџету Града 
Ниша.

                                              

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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