На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006) и члана 37. Статута Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', бр. 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од ________ 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1
У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Службени лист Града
Ниша", број 46/2009), Тарифни број 6. мења се и гласи:
"Тарифни број 6.
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
такса се утврђује по м² коришћеног простора дневно и то:
За намене
1. за киоске
- продају дувана, готових
прехрамбених производа
и пружања
угоститељских услуга
- за продају лутријских
срећки, тикета и карата
обављање производне
делатности и вршење
занатских и пословних
услуга
- за продају сувенира,
бижутерије и цвећа
2. за коришћење
простора испред
пословних просторија
-за летње баште
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-за жардињере и друге
објекте
3. за продајне тезге и
пултове
4. за аутомате,
банкомате, апарате,
расхладне уређајe за
продају робе и вршење
услуга
5. за коришћење јавних
површина за депоновање
и излагање робе и
огревног материјала
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6. за коришћење простора на Тргу краља
Милана, улице Копитареве и
Обреновићеве за пословне манифестације
по м2 ..................................
................................................. 280
7. за коришћење јавне површине за изнајмљивање дечијих аутомобила,
мотора, возића и слично, такса се плаћа по возилу дневно, и то :
- за дечије аутомобиле, моторе и сл. ......... .................................................. 60
- за дечије возиће по вагону........................ .................................................. 200
8. за постављање телефонских говорница
по апарату, дневно....................................... .................................................. 50
Напомена:
1) Комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и наплаћује
Управа за финансије изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке.
2) Обвезници комуналне таксе из тачке 1. овог тарифног броја дужни су да
таксу плаћају тромесечно (квартално) у години за коју је такса прописана.
3) Износ комуналне таксе из тачке 1, 2. и 4. умањиће се за 10% за сваког
запосленог радника поред оснивача, с тим да укупно умањење по овом
основу не може бити веће од 50%.
4) Општинске управе градских општина дужне су да један примерак
одобрења за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословних просторија у пословне сврхе доставе надлежном одсеку
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број (ПИБ), матични
број, текући рачун и адресу седишта,

- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони број
(ПИБ), матични број, текући рачун, број личне карте и назив радње
са адресом седишта.
5) Комунална такса за коришћење јавне површине из тачке 1. овог тарифног
броја обрачунаваће се и плаћати за киоске за које је одобрење за
постављање издато по одредбама посебног прописа града о постављању
мањих монтажних објеката на јавним површинама."
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Града Ниша".
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Број: ____________
У Нишу, _________ 2009. године
ПРЕДСЕДНИК,
Др Миле Илић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о локалним комуналним
таксама регулисан је чланом 11. Закона о финансирању локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 62/06).
Законом је у члану 18. наведено да се актом скупштине јединице
локалне самоуправе којим се уводи локална комунална такса, утврђују
обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне
таксе.
Изменом Тарифног броја 6. Одлуке, којим је регулисано
утврђивање таксе 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, предлаже се брисање олакшица по основу површине објекта, а
увођење олакшица по основу запошљавања. Увођењем стимулативних мера за
запошљавање утиче се на смањење стопе незапослености, јер је процена да ће
велики број корисника бити заинтересован за коришћење ове олакшице што
подразумева повећање броја запослених. Полазећи од предложених измена у
делу олакшица извршено је и усклађивање износа такси у Тарифном број 6.
У складу са наведеним предлаже се доношење Одлуке о измени
Одлуке о локалним комуналним таксама.

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЧЕЛНИК
Снежана Јовановић

