
                                                                                                                                 НАЦРТ 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008) и члана 4. став 2 Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на 
јавним површинама на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
3/2008, 57/2014 и 98/2015), Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана  
26.01.2016.. године доноси,  

П Р А В И Л Н И К  

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА НА ЈАВНОЈ 

ПОВРШИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се критеријуми за утврђивање висине накнаде 
за коришћење локације за постављање киоска на јавној површини  и гарантни износ 
за учешће на јавном надметању.  

Члан 2. 

Висина накнаде за коришћење локације за постављање киоска на јавној 
површини утврђује се на основу следећих критеријума:  

- делови територије, односно зоне у којима се налазе киосци; 
- површина киоска; 
- важећа тарифа за утврђивање комуналне таксе за заузеће јавних површина; 
- анализа и  упоређења са  накнадама у другим градовима и општинама; 
- општи тржишни показатељи. 

 
На основу критеријума из претходног става Управа надлежна за послове 

финансија предлаже Градском већу Града Ниша почетни износ накнаде за 
коришћење локације за постављање киоска.  

Висина накнаде усклађује се почев од 2017.године са индексом потрошачких 
цена према званично објављеним подацима Републичког органа за послове 
статистике за претходну годину. 

 
Члан 3. 

Делови територије, односно зоне у којима се налазе киосци, утврђени  су 
Одлуком о локалним комуналним таксама. 

 
 



Члан 4. 
 

 Гарантни износ накнаде за учешће на јавном надметању утврђује се у висини 
од 50% од почетног износа накнаде на годишњем нивоу. 
 

Члан 5. 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за уступање локација 
ради постављања киоска, број: 06-15/2001-4, од 01.06.2001. године. 

Члан 6. 
 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од данa објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша“.   

 

Број: 83-7/2016-03 
У Нишу, 26.01.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

  

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК, 

 

Проф. др Зоран Перишић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Разлог за доношење овог Правилника је Одлука о измени Одлуке о 
постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.3/2008, 57/2014 и 98/2015), где је 
прописано да почетни износ накнаде и гарантни износ за утврђивање висине 
накнаде за коришћење локација за постављање киоска на јавним површинама 
утврђује Градско веће на предлог Управе надлежне за послове финансија.    

На седници Скупштине Града Ниша од 08.06.2015.године усвојен је нови 
План локација за киоске на јавним површинама Града Ниша, тако да су се стекли 
услови за спровођење поступка издавања у закуп локација које до сада нису биле 
предмет закупа. 

Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за 
уступање локација ради постављања киоска који је на донет 01.06.2001.године није 
усаглашен са Одлуком о постављању мањих монтажних објеката на територији 
Града Ниша и са Одлуком о локалним комуналним таксама, када су у питању зоне у 
којима се налазе локације киоска. Такође, уговори са закупцима локација за 
постављање киоска су истекли и неопходно је да се спроведе поступак лицитације 
за издавање у закуп локација које су предвиђене Планом. Након спроведеног 
поступка лицитације у буџету Града се очекује увећање прихода на име закупнине 
за грађевинско земљиште. 

Предлог члана 6. да Правилник ступи на снагу  наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Ниша“ произилази из потребе да се у што 
краћем року спроведе поступак издавања локација за постављање киоска и омогући 
закључивање уговора како би се остварили приходи у буџету. 

 

                                                                            НАЧЕЛНИК, 

 

                                                                            Миљан Стевановић 
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