
Р.бр. Изворни приход Републички пропис Градски пропис 

1. Порез на имовину 

Закон о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, број 

26/0...99/18), Закон о пореском 

поступку и пореској 

администрацији („Службени 

гласник РС“, број 80/02 

до...95/18), Закон о општем 

управном поступку 

(„Службени гласник РС“ број 

18/16) 

 

 

 

Одлука о одређивању зона и 

најопремљеније зоне на 

територији Града Ниша ("Сл. лист 

Града Ниша" бр.90/13 и 123/17), 

Одлука о висини стопе 

амортизације за утврђивање пореза 

на имовину ("Сл. лист Града 

Ниша" бр.90/13), Одлука о висини 

стопе пореза на имовину ("Сл.лист 

Града Ниша" бр. 90/13), Одлука о 

утврђивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих   

непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2019. годину 

на територији Града Ниша ("Сл. 

лист Града Ниша" бр.104/18 и 

127/18) 

 

 

 

2. 
Локална комунална такса за истицање 

фирме на пословном простору 

Закон о финансирању локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 

62/2006...89/18) 

Одлука о локалним комуналним 

таксама ("Сл. лист Града Ниша" 

бр.118/18) 

3. 

Локална комунална такса за држање 

моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и 

машина 

Закон о финансирању локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 

62/2006...89/18) 

Одлука о локалним комуналним 

таксама ("Сл. лист Града Ниша" 

бр.118/18) 

4. 
Локална комунална такса за држање 

средстава за игру 

Закон о финансирању локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 

62/2006...89/18) 

Одлука о локалним комуналним 

таксама ("Сл. лист Града Ниша" 

бр.118/18) 

5. 

Накнада за коришћење простора на 

јавној површини у пословне и друге 

сврхе,  осим ради продаје штампе, књига 

и других публикација, производа старих 

и уметничких заната и домаће радиности 

Закон о накнадама за 

коришћење јавних добара 

(„Службени гласник РС“, број 

95/18 и 49/19) 

Одлука о накнадама за коришћење 

јавних површина ("Сл. лист Града 

Ниша" бр.127/18 и 63/19) 

6. 

Накнада за коришћење јавне површине 

за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица, као и за 

коришћење површине и објекта за 

оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица којим се врши 

непосредни утицај на расположивост, 

квалитет или неку другу особину јавне 

површине, за које дозволу издаје 

надлежни орган јединице локалне 

самоуправе 

Закон о накнадама за 

коришћење јавних добара 

(„Службени гласник РС“, број 

95/18 и 49/19) 

Одлука о накнадама за коришћење 

јавних површина ("Сл. лист Града 

Ниша" бр.127/18 и 63/19) 

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/7139.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/7139.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/9643.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/9643.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/7140.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/7140.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/7138.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/7138.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10168.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10168.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10435.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10435.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10371.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10371.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10371.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10371.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10371.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10371.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10434.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10434.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10634.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10634.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10434.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10434.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10634.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10634.pdf


7. 

Накнада за коришћење јавне површине 

по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских 

радова и изградњу 

Закон о накнадама за 

коришћење јавних добара 

(„Службени гласник РС“, број 

95/18 и 49/19) 

Одлука о накнадама за коришћење 

јавних површина ("Сл. лист Града 

Ниша" бр.127/18 и 63/19) 

8. 
Накнада за коришћење природног 

лековитог фактора 

Закон о накнадама за 

коришћење јавних добара 

(„Службени гласник РС“, број 

95/18 и 49/19) 

 

9. 
Накнада за заштиту и унапређивање 

животне средине 

Закон о накнадама за 

коришћење јавних добара 

(„Службени гласник РС“, број 

95/18 и 49/19), Уредба о 

критеријумима за одређивање 

активности које утичу на 

животну средину према 

количини загађења, односно 

степену негативног утицаја на 

животну средину који настаје 

обављањем активности, 

износима накнада, условима 

за ослобађање од плаћања 

накнаде или њено умањење, 

као и критеријумима који су 

од значаја за утицај физичких 

лица на животну средину 

(„Службени гласник РС“, број 

29/19 и 55/19) 

 

10. Боравишна такса 

Закон о угоститељству 

(„Службени гласник РС“, број 

17/19), Уредба о условима и 

начину утврђивања висине 

годишњег износа боравишне 

таксе за физичко лице које 

пружа угоститељске услуге 

смештаја у објектима домаће 

радиности и сеоском 

туристичком домаћинству, 

као и начин и рокови плаћања 

(„Службени гласник РС“, број 

47/19) 

 

 

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10434.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10434.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10634.pdf
http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10634.pdf

