
           На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(“Службени лист Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени 
лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 26.4.2010. године, доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта. 
 
 II Предлог одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, 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 Снежана Јовановић, начелник Управе за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
      
Број:  456-1/2010-03 
 
У Нишу,   26. 4. 2010. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предлог    
 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр.129/07), члана 7.  Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 62/06), 
чланова  90-95. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник  
Републике Србије", број 72/09 и 81/09) и члана 37. Статута Града Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 88/08), Скупштина Града Ниша на 
седници одржаној дана _______ 2010. године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о мерилима за утврђивање накнаде за  
уређивање грађевинског земљишта 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком прописују се мерила за обрачун накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта (у даљем тексту: накнада) и елементи за 
уговарање међусобних односа у погледу уређивања грађевинског 
земљишта, за територију Града Ниша, на основу критеријума утврђених 
Законом о планирању и изградњи. 
 

Члан 2. 
 

Уређивање грађевинског земљишта јесте припремање, као и 
опремање грађевинског земљишта магистралном, примарном и 
секундарном инфраструктуром. 

Припремање земљишта обухвата припремне радове, имовинску 
припрему и техничку припрему у складу са програмом уређивања 
грађевиског земљишта. 

Опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу објеката 
комуналне инфраструктуре. 

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и 
годишњим програмима уређивања које доноси надлежни орган јединице 
локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 
 

Град Ниш послове уређивања грађевинског земљишта и обрачун и 
уговарање накнаде поверава ЈП ''Дирекција за изградњу града Ниша'' (у 
даљем тексту: Дирекција) у складу са Одлуком о оснивању ЈП Дирекција 



за изградњу града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 2/2001 – 
пречишћен текст ). 
 

Члан 4. 
 

Обвезници плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
јесу физичка и правна лица-инвеститори на које гласи правоснажна 
локацијска дозвола, а који граде нови објекат или врше реконструкцију, 
доградњу или промену намене у складу са законом на предментом 
грађевинском земљишту. 

Обвезници плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
јесу и физичка и правна лица – власници објеката  изграђених или 
реконструисаних без грађевинске дозволе у поступку легализације у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 

Лице који врши адаптацију и реконструкцију објекта у оквиру 
постојећег габарита легално изграђеног објекта и без промене његове 
намене, не плаћа накнаду за уређивање грађевинског земљишта. 
 

II KРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ 
 

Члан 5. 
 

 Накнада се утврђује на основу следећих критеријума: урбанистичке 
зоне, намене и површине објекта, степена комуналне опремљености и 
годишњег програма за уређивање грађевинског земљишта. 
 

Члан 6. 
 
 На територији Града Ниша одређује се шест зона за потребе 
обрачуна и плаћања накнаде у зависности од тржишне вредности објеката 
– простора и земљишта, комуналне опремљености и опремљености јавним 
објектима, покривености планским документима и развојним 
могућностима локације, квалитета повезаности локације са централним 
деловима Града, намене објеката и осталих условљености. 
 Зоне и границе зона, за објекте свих намена су: 
  

Екстра зона – Утврђена следећим границама: улица Кнегиње 
Љубице, обалом Нишаве до моста Младости, улицом Стевана 
Првовенчаног, Синђелићевим тргом до улице Цара Душана, улицом Цара 
Душана до Трга Павла Стојковића, Тргом Павла Стојковића, Тргом Краља 
Александра до улице Књегиње Љубице.   
 



 I зона - Утврђена следећим границама: раскрсница кеја Мике 
Палигорића и булевара 12.фебруар, кеј Мике Палигорића до железничког 
моста, преко железничког моста пругом према Пироту до скретања пута за 
Суви До, булеваром Цара Константина до комплекса водовода према 
Брзом Броду, оградом водовода до Нишаве, левом обалом Нишаве до 
моста код Тврђаве, булеваром Никола Тесла до комплекса ДИН-а, оградом 
ДИН-а до булевара 12. фебруар, булеваром 12. фебруар до раскрснице 
испред моста са кејом Мике Палигорића. 
  
 II зона - Утврђена следећим границама: од комренске петље путем 
према Чамурлији до скретања пута за Трупале, путем за Трупале до ауто-
пута Београд – Лесковац, левом страном ауто-пута до укрштања са 
железничком пругом Београд – Ниш, левом страном железничке пруге 
према Поповцу преко железничког моста левом страном пруге према 
Лесковцу до краја зоне намене складишта и сервиса дате ГУП-ом у 
југозападном делу града, старим ауто-путем Ниш – Лесковац до јужне 
границе грађевинског реона Паси Пољана, границом грађевинског реона 
Паси Пољана до пута за Ново гробље, путем од Новог гробља до улице 
Његошеве, ул. Његошевом до ул. Новопројектоване, ул. 
Новопројектованом до укрштања са ул. Светолика Ранковића, даље 
Новопројектованом до ул. Здравке Вучковић, прилазом Марка Јовановића, 
ул. Марка Јовановића до укрштања са ул. Васе Чарапића, ул. Васе 
Чарапића до прилаза Кованлучке, Новопланираним прилазом Кованлучке 
до укрштања са ул. Ратка Софијанића, ул. Ратка Софијанића до ул. 
Белопаланачке прилазом ул. Станоја Главаша до ул. Бабички одред до 
Новопројектоване, ул. Новопројектованом до ул. Мокрањчеве, ул. 
Мокрањчевом до ул. Габровачки пут II део, преко моста ул. Чемерничком, 
ободном саобраћајницом иза игралишта ФК „Машинац“, иза комплекса 
Хиландарски метох, ул. Новопројектованом изнад ул. Ђорђа Љубинковића, 
ул. Петра Велебита, ул. Сврљишки партизански одред, даље ул. Витка 
Тасковића, ул. Новопројектованом ободном саобраћајницом изнад 
комплекса ЕИ, КО Суви До, комплекс индустријске зоне између КО Суви 
До и насеља Никола Тесла, насеље Никола Тесла у граници грађевинског 
реона, граница регулационог плана Нишка Бања (без гробља), део пута 
Ниш Просек , до укрштања са Новопројектованом булеваром за Малчанску 
петљу, Малчанским булеваром до укрштања са аутопутем Ниш - Пирот, 
аутопутем према Београду до источне ободне саобраћајнице насеља 
Подвиник, грађевински реон насеља Бранко Бјеговић и Доњи Комрен (у 
граници Регулационог плана) и даље до комренске петље. 
 
 III зона - КО Ново Село, КО Поповац, КО Габровац, КО Прва 
Кутина, Ко Горњи Комрен, Виник, КО Горња Врежина, део К.О. Паси 
Пољане јужно од улице Чедомира Крстића (село Паси Пољана) 



 IV зона - КО Чокот, КО Доње Међурово, КО Горње Међурово, село 
Бубањ. 
 
 V зона - КО ван границе IV зоне у границама подручја Града Ниша. 
 
 Улице које чине границу зона припадају претходној зони. 
 Саставни део текстуалног описа граница зона чини графички прилог 
у аналогном облику.  
 

Члан 7. 
 
 Намена објекта – простора у смислу ове одлуке за који се утврђује 
накнада за уређивање грађевинског земљишта може бити: 
 
 – становање: стамбени објекти, стамбени простор у стамбено-
пословним објектима, стамбени простор у оквиру атељеа и пратећи 
гаражни простор у стамбеним и припадајући део гаражног простора у 
стамбено-пословним објектима и гаражни простор ван стамбеног и 
стамбено пословног објекта који се налази на истој грађевинској парцели и 
у функцији је главног објекта. 
 
 – комерцијална делатност: пословни објекти, xотели, угоститељски 
објекти, трговински објекти-простори са пратећим простором,објекти за 
финансијско посредовање, пословно-стамбени апартмани, бензинске, гасне 
и ТНГ пумпе без и са надстрешницом, атељеи, галерије, изложбени салони, 
објекти на води, објекти -  простори који служе обављању делатности од 
општег друштвеног интереса који се не финансирају из буџета, односно 
које финансирају приватна лица и који обухватају: образовање, социјалну 
и дечију заштите, здравство, културу, уметност и спорт и рекреацију; 
мењачнице, канцеларије, кладионице, коцкарнице, видео клубови и сл. и 
остали простори комерцијалног карактера у оквиру стамбено-пословних, 
привредно производних и осталих објеката, као и припадајући гаражни 
простор у овим објектима; 
 
 – производна делатност: привредно-производни објекти, 
складишта, наткривена производна постројења, стоваришта, 
магацини,сервиси, пијаце, гараже као посебни објекти, као и објекти 
производног и услужног занатства, индустрије и грађевинарства, ТС, АТЦ, 
и остали енергетски објекти, топлане, антенски стубови са пратећим 
садржајима, црпне станице, постројења за водоснабдевање и канализацију, 
електро мрежа, ТТ мрежа, кабловска дистрибутивна мрежа, топловод, 
гасовод и остали подземни и надземни објекти комуналне инфраструктуре 
, пољопривредни објекти и гаражни простор у овим објектима; 



 – објекти остале намене: објекти јавне намене – простори намењени 
обављању делатности државних органа и организација, органа и 
организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и 
организација које обављају јавну службу, станови за социјално угрожена 
лица, објекти – простори образовања, социјалне и дечије заштите, 
здравства, културе, уметности, спорта  и заштите животне средине, објекти 
– простори традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у 
смислу Закона о црквама и верским заједницама; 
 Објекти – простори који нису наведени у ставу 1. овог члана, 
уподобиће се најсличнијој наведеној намени. 
 

Члан 8.  
 

Накнада се обрачунава и уговара по m² нето површине објекта, 
односно простора, која је једнака нето површини из главног, односно 
идејног пројекта, а према СРПС-у U.C2. 100.2002.  

Накнада за мрежу комуналне инфраструктуре се обрачунава и 
уговара по метру дужном.  

Члан 9. 
 
 Степен комуналне опремљености подразумева степен изграђености 
мреже инфраструктуре (саобраћајнице, водовод и канализација и 
топлификација). 
 Накнада се обрачунава према фукционалном рангу мреже 
инфраструктуре која се ради по Програму уређивања грађевинског 
земљишта и изградње и обухвата:  
 - накнаду за магистралну мрежу (објекти инфраструктуре који су од 
утицаја на укупан капацитет одговарајућег комуналног система); 
 - накнаду за примарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од 
значаја за одређени део територије и који повезују више делова града); 
 - накнаду за секундарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од 
значаја за просторну целину, налазе се у оквиру плана детаљне регулације 
а ван границе парцеле). 
 Накнада не обухвата трошкове инфраструктуре 
(електродистрибутивни објекти и мрежа, ТТ објекти и мрежа, кабловски 
дистрибутивни систем,  гасификација и друго), које инвеститор посебно 
уговара са надлежним предузећима. 
 Радови на изградњи инфраструктуре, који нису садржани у плану 
детаљне регулације, а налазе се у граници пројекта препарцелације и 
парцелације, односно комплекса инвеститора и изводе се у циљу 
повезивања тих објеката са одговарајућим системом мреже 
инфраструктуре, изводе се у оквиру изградње објеката којима служе. Ове 
радове изводи и трошкове истих сноси инвеститор. 



III УГОВАРАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ 
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 10. 

 
 Накнаду за уређивање,  инвеститор плаћа на основу Уговора о 
регулисању  накнаде за уређивање грађевинског земљишта (у даљем 
тексту: Уговор) који закључује са Дирекцијом. 

Обрачун накнаде Дирекција врши на основу достављене оверене 
документације од стране  надлежне управе у поступку издавања 
грађевинске дозволе. Надлежна управа је у обавези да потребну, оверену 
документацију  Дирекцији достави у року од три дана од дана овере 
главног пројекта. 

 Обрачун накнаде Дирекција врши у року од три дана од дана 
достављене документације од надлежне управе и  доставља га инвеститору 
са позивом за закључење уговора, а исти  је у обавези да се у року од 5 
дана изјасни о начину плаћања (једнократно или на рате) и средствима 
финансијског обезбеђења. Након закључења уговора Дирекција је дужна 
да документацију из става 2. овог члана, заједно са уговором достави 
надлежној управи. 

 Уколико инвеститор не приступи закључењу уговора у прописаном 
року  или не изврши плаћање у уговореном року, Дирекција је дужна да у 
року од три дана достави обавештење надлежној управи. 

Примерак уговора Дирекција доставља управи надлежној за 
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода локалне самоуправе, 
ради евиденције и контроле плаћања уговорене накнаде. 

 
Члан 11. 

 
 Накнада се обрачунава по јединичним ценама, у дин/m² за 
територију Града Ниша у следећим износима: 
 

- у дин. без пара 
Ред. 
број 

Намена 
објекта – 
простора 

Врста накнаде 
З  О  Н  А 

Екстра I II III IV  V 
 1. Становање Накнада за магистралну и 

примарну мрежу 3.108 2.590
 

2.072 
 

1.659 995 711
Накнада за секундарну мрежу 1.332 1.110 888 711 427 /
Укупна накнада: 4.440 3.700 2.960 2.370 1.422 711

 2. Комерцијална 
делатност 

Накнада за магистралну и 
примарну мрежу 8.288 6.475 6.038 4.555 2.732 911
Накнада за секундарну мрежу 3.552 2.775 2.587 1.952 1.171 /
Укупна накнада: 11.840 9.250 8.625 6.507 3.903 911



 3. Производна 
делатност 

Накнада за магистралну и 
примарну мрежу 6.630 5.180 4.830 3.644 2.185 728
Накнада за секундарну мрежу 2.842 2.220 2.070 1.561 937 /
Укупна накнада: 9.472 7.400 6.900 5.205 3.122 728

 4. Објекти – 
простори за 
остале намене 

Накнада за магистралну и 
примарну мрежу 3.108 2.590

 
2.072 

 
1.659 995 711

Накнада за секундарну мрежу 1.332 1.110 888 711 427 /
Укупна накнада: 4.440 3.700 2.960 2.370 1.422 711

 
Цене из табеле не обухватају накнаду за топлификацију која се 

обрачунава и плаћа у складу са Правилником који доноси управа надлежна 
за комуналне делатности и енергетику. 

 Накнада се ревалоризује месечно, на основу званично објављеног 
податка о расту цена на мало надлежног републичког органа за послове 
статистике. 

Обрачун накнаде из става 1. овог члана врши се по ценама које важе 
на дан закључења уговора. 

 
Члан 12. 

 
Приликом уговарања накнаде, Дирекција уговара накнаду за 

магистралну, примарну и секундарну мрежу коју обрачунава у зависности 
од степена уређености одређене локације. У оквиру укупне накнаде 
накнада за магистралну и примарну мрежу износи 70%, а накнада за 
секундарну мрежу износи 30%. У оквиру секундарне мреже учешће 
појединих елемената инфраструктуре износи: саобраћајнице  и улично 
осветљење 45%, канализација 30% и водовод  25%. 

Код уговарања накнаде за секундарну мрежу накнада за недостајућу 
водоводну и канализациону мрежу уговара се тако да ће се она платити 
када се Програмом уређивања грађевинског земљишта предвиди извођење 
предметних радова у износима који ће важити на дан уговарања о чему ће 
се закључити анекс уговора. 

Код уговарања накнаде за секундарно опремања земљишта за 
саобраћајницу и улично осетљење, а исти нису изграђени, обрачун се врши 
у висини процента из става 1. овог члана, а изградњи саобраћајнице и 
уличног осветљења приступиће се када најмање 70% инвеститора у улици 
или делу улице регулише плаћање накнаде, а према Програму уређивања. 

 
Члан 13.    

 
 За изградњу објеката комуналне инфраструктуре (електроенергетска 
мрежа, гасовод, ТТ мрежа и други комунални системи) накнада се 
обрачунава и уговара по дужном метру мреже која се гради. 



 За објекте из става 1 овог члана накнада се обрачунава у висини од 
10% за објекте производне делатности а према зони у којој се гради. 
   

Члан 14. 
 
 Приликом уговарања накнаде, Дирекција ће умањивати накнаду за 
објекте секундарне водоводне и канализационе мреже изграђене 
сопственим средствима у висини процента предвиђеног чл. 12. ове одлуке. 
Инвеститор, односно власник је дужан да достави потврду јединице 
локалне самоуправе о финансирању мреже из сопствених  средстава. 
 Умањење из претходног става овог члана може остварити 
инвеститор породичног стамбеног објекта само за један објекат на 
грађевинској парцели. 
 

Члан 15. 
 

Накнада се не обрачунава и не плаћа за објекте-просторе чији је 
инвеститор Град Ниш.  
  Накнада утврђена по намени објекта-простора и зонама, умањује се:  
 - за објекте – просторе намењене обављању делатности државних 
органа и организација; за станове за социјално угрожена лица; за објекте – 
просторе образовања, социјалне и дечје заштите, здравства, културе и 
уметности, спорта и заштите животне средине, а који се финансирају из 
средстава буџета Републике, за 40%; 
 - за објекте – просторе намењене обављању делатности органа и 
организација јединица локалне самоуправе, индиректних корисника буџета 
Града Ниша, јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш,за објекте –
просторе из области образовања,спорта и здравства који се финансирају из 
буџета града и за објекте – просторе традиционалних цркава и 
традиционоланих верских заједница за 80%; 
 - за галерије у затвореном простору, стамбене површине у 
подрумским етажама и магацине у сутеренским и подрумским етажама, 
стакленике и стаклене баште за 25%; 
 - за гаражна места у оквиру објекта, станарске оставе у подруму, 
сутерену и тавану, заједничке просторије у стамбеним објектима, 
надстрешнице уз објекте комерцијалне и производне делатности (осим 
надстрешница објеката бензинских пумпи) и површине отворених 
простора (балкони, терасе, пасажи, проходне терасе, тремови и лође) за 
50%; 

- за помоћне објекте који су у функцији главног објекта а граде се на 
истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат 
јавне намене (гараже, оставе,септичке јаме, бунари, цистерне и слично) за 
50% 



 - за пољопривредне објекте (кошеви, амбари, сеници и сл.) за 75%. 
 

Члан 16. 
 

За објекте – просторе намењених обављању делатности гасних, TNG 
и бензинских пумпи накнада се увећава за 50% од износа накнаде утврђене 
чланом 11. ове одлуке. 

За површину предвиђену за партерно уређење за објекте – просторе 
комерцијалне и производне делатности накнада се плаћа 10% од износа 
накнаде за главни објекат. 

За постављање антенског стуба накнаде се обрачунава и уговара по 
m² укупне површине заузетог простора. 

 
Члан 17. 

 
 Накнада за уређивање грађевинског земљишта за објекте 
дипломатско-конзуларних представништава утврђује се у висини накнаде 
за објекте – просторе остале намене, уз уважавање принципа 
реципроцитета, а у складу са одредбама Бечке конвенције и другим 
међународним правним прописима. 
 

Члан 18. 
 
 Инвеститор који руши постојећи легално изграђен објекат и гради 
нови на истој локацији, у складу са планским актом, плаћа накнаду за 
уређивање грађевинског земљишта за разлику у површини према намени и 
карактеру  објекта који се руши и објекту који се гради.  
 Легалност и површина објекта из става 1. овог члана доказује се: 
изводом из земљишних књига, односно изводом из листа непокретности; 
грађевинском и употребном дозволом или актом надлежног државног 
органа да је објекат грађен у периоду када за његову изградњу није било 
потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не 
садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на основу акта 
надлежног државног органа, или техничке документације која је саставни 
део грађевинске и употребне дозволе, копије плана и увиђаја на лицу места 
од стране овлашћеног лица Дирекције.  
 За објекте изграђене у периоду када није постојала обавеза 
прибављања грађевинске дозволе, доставља се уверење Републичког 
геодетског завода о снимању и површини објекта. 
   

Члан 19. 
 
 Накнада се плаћа једнократно или у ратама, у периоду до 24 месеца.  



Члан 20. 
 
 У случају плаћања накнаде једнократно, уплатом у року од 15 дана 
од дана закључења уговора, обвезник има право на умањење накнаде за 
30%. 
 Уколико обвезник накнаде не поступи на начин из става 1. овог 
члана, уговор се сматра раскинутим и о томе се доставља обавештење 
надлежној управи. 
 Ако обвезник накнаде изврши делимично плаћање накнаде у року из 
става 1. овог члана уговор се сматра раскинутим, а уплаћени износ накнаде 
враћа се обвезнику у номиналном износу и о томе обавештава надлежна 
управа. 
 Без  доказа о извршеном плаћању накнаде, надлежна управа не може 
издати грађевинску дозволу.  
  

Члан 21. 
 
 У случају плаћање накнаде у ратама, обвезник врши плаћање на 
следећи начин: 
 - учешће у висини од 20% накнаде у року од 15 дана од дана 
закључења уговора, а преостали износ накнаде у једнаким месечним 
ратама; 
 Уколико обвезник накнаде не поступи на начин из става 1. овог 
члана, уговор се сматра раскинутим и о томе се доставља обавештење 
надлежној управи. 
 Рате ће се усклађивати са растом цена на мало према званичном 
објављеном податку надлежног републичког органа за послове статистике. 
 Рокови доспећа месечних рата утврдиће се уговором. 

За период кашњења у плаћању, обвезнику се обрачунава камата од 
наредног дана од дана доспећа рате, а у складу са законом којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација. 
 Уколико инвеститор не плати две месечне рате у року доспећа,   
Дирекција, након неуспеле наплате активирањем средстава обезбеђења 
плаћања, обавештава надлежну управу која ће у складу са законом којим се 
уређује порески поступак и пореска администрација приступити принудној 
наплати остатка дуга по основу накнаде.   

Ради обезбеђивања плаћање накнаде, кад обвезник плаћа накнаду у 
ратама, дужан је да, приликом закључења уговора, достави један од 
инструмента обезбеђења плаћања: неопозиву банкарску гаранцију "без 
приговора" и наплативу "на први позив", авалирану меницу, неопозива 
уговорна овлашћења, менице са два жиранта, административну забрану на 
лична примања или други инструмент обезбеђења плаћања који се одреди 



при уговарању. Наплата инструмента обезбеђења ће се вршити у корист 
прописаних уплатних рачуна. 
 

Члан 22. 
 
 Обвезник који врши плаћање накнаде за разлику у површини или 
промени намене између уговорене и коначно изведене површине, накнаду 
плаћа једнократно у року од 15 дана од дана закључења уговора или у 
највише 6 (шест)  месечних рата, на начин прописан чланом 21. ове одлуке. 
 

Члан 23. 
 
 Ако је урбанистичким планом или актом надлежног органа 
предвиђена фазна изградња објеката, плаћање накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта уговара се за прву фазу у потпуности,а за остале 
фазе само накнада секундарног опремања с тим што ће се преостали део 
накнаде регулисати у моменту уговарања сваке наредне фазе по ценама на 
дан уговарања. 

Члан 24. 
 

Промена намене објекта који се гради, после доношења акта о 
давању грађевинског земљишта у закуп или отуђења ради изградње, не 
утиче на уговорени износ накнаде у случају када је за нову намену објекта 
овом одлуком предвиђен нижи износ накнаде. 

На уговорени износ накнаде не утиче смањење површине објекта, 
уколико до исте дође после доношења акта о давању грађевинског 
земљишта у закуп ради изградње. 
 
 

IV ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ 

 ПРЕДМЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 25. 
 

Накнаду за објекте изграђене, односно реконструисане или 
дограђене без грађевинске дозволе, у поступку легализације плаћа 
инвеститор, односно власник, у складу са овом одлуком. 
 У поступку легализације, инвеститор, односно власник и Дирекција 
закључују уговор  пре издавања грађевинске дозволе за објекат, односно 
део објекта који се легализује. 

Када је предмет легализације објекат из члана 189. Закона, осим 
производних објеката, надлежни орган издаје грађевинску дозволу за 



објекат, а по правноснажности тог решења издаје појединачна решења, по 
захтевима власника на посебним физичким деловима објекта. Накнада за 
уређивање грађевинског земљишта за објекат се плаћа сукцесивно, кроз 
плаћање накнаде приликом издавања појединачних решења о грађевинској 
дозволи за посебне физичке делове објекта. 
 

Члан 26. 
 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта, у поступку  
легализације, се обрачунава по јединичним ценама по m², за територију 
града Ниша, на следећи начин: 

- у дин. без пара 
Ред. 
број 

Намена објекта 
– простора Врста накнаде 

З  О  Н  А 
Екстра 
и I II III IV  V 

 1. Становање Накнада за магистралну и 
примарну мрежу 600 400

 
300 250 143

Накнада за секундарну мрежу 257 171 129 107 /
Укупна накнада: 857 571 429 357 143

 2. Комерцијална 
делатност 

Накнада за магистралну и 
примарну мрежу 1.500 1.000 751 625 358
Накнада за секундарну мрежу 642 428 322 268 /
Укупна накнада: 2.143 1.428 1.073 893 358

 3. Производна 
делатност 

Накнада за магистралну и 
примарну мрежу 1.200 799 601 500 286
Накнада за секундарну мрежу 514 343 257 214 /
Укупна накнада: 1.714 1.142 858 714 286

 4. Објекти – 
простори за 
остале намене 

Накнада за магистралну и 
примарну мрежу 600 400

 
300 250 143

Накнада за секундарну мрежу 257 171 129 107 /
Укупна накнада: 857 571 429 357 143

 
Цене из табеле не обухватају накнаду за топлификацију која се 

обрачунава и плаћа у складу са Правилником који доноси управа надлежна 
за комуналне делатности и енергетику.  

Цене из табеле садрже и умањење од 60% прописано у члану 2. 
Правилника о критеријумима за одређивање накнаде у поступцима 
легализације, критеријумима за објекте за које се не може накнадно издати 
грађевинска дозвола, као и о садржини техничке документације и 
садржини и начину издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте 
који су предмет легализације ("Службени гласник Републике Србије", број 
89/09 и 5/10). 

Накнада се ревалоризује месечно, на основу званично објављеног 
податка о расту цена на мало надлежног републичког органа за послове 
статистике. 



Обрачун накнаде из става 1. овог члана врши се по ценама које важе 
на дан закључења уговора. 

 
Члан 27. 

 
         Накнада се не плаћа у поступку легализације за стамбене објекте , 
чији су власници физичка лица, изграђене закључно са 1967. годином. 
 Време изградње објекта из претходног става овог члана доказује се 
уверењем Републичког геодетског завода о снимању објекта. 
 

Члан 28. 
 

 Приликом уговарања накнаде, Дирекција уговара накнаду за 
магистралну, примарну и секундарну мрежу коју обрачунава у зависности 
од степена уређености одређене локације. У оквиру укупне накнаде, 
накнада за магистралну и примарну мрежу износи 70%, а накнада за 
секундарну мрежу износи 30%. У оквиру секундарне мреже учешће 
појединих елемената инфраструктуре износи: саобраћајнице  и улично 
осветљење 45%, канализација 30% и водовод  25%. 

Код уговарање накнаде за секундарну мрежу накнада за недостајућу 
водоводну и канализациону мрежу уговара се тако да ће се она платити 
када се Програмом уређивања грађевинског земљишта предвиди извођење 
предметних радова у износима који ће важити на дан уговарања о чему ће 
се закључити анекс уговора. 

Код уговарања накнаде за секундарно опремање земљишта за 
саобраћајницу и улично осетљење, а исти нису изграђени, обрачун се врши 
у висини процента из става 1. овог члана, а изградњи саобраћајнице и 
уличног осветљења приступиће се када најмање 70% инвеститора у улици 
или делу улице регулише плаћање накнаде, а према Програму уређивања. 
         

Члан 29. 
  

Приликом уговарања накнаде, Дирекција ће умањивати накнаду за 
објекте секундарне водоводне и канализационе мреже изграђене 
сопственим средствима у висини процента предвиђеног чланом 28. ове 
одлуке. Инвеститор, односно власник је дужан да достави потврду 
јединице локалне самоуправе о финансирању мреже из сопствених  
средстава. 
  
            
 
 
 



Члан 30. 
 
 У случају плаћања накнаде једнократно, уплатом у року од 15 дана 
од дана закључења уговора, обвезник има право на умањење накнаде за 
30%.  
 Уколико обвезник накнаде не поступи на начин из става 1. овог 
члана, уговор се сматра раскинутим и о томе се доставља обавештење 
надлежној управи. 

Ако обвезник накнаде изврши делимично плаћање накнаде у року из 
става 1. овог члана уговор се сматра раскинутим, а уплаћени износ накнаде 
враћа се обвезнику у номиналном износу и о томе обавештава надлежна 
управа. 
 Без  доказа о извршеном плаћању накнаде, надлежна управа не може 
издати грађевинску дозволу.  
 

Члан 31. 
 
 У случају плаћање накнаде у ратама, до 24 месеца,  обвезник врши 
плаћање на следећи начин: 
 - учешће у висини од 20% накнаде у року од 15 дана од дана 
закључења уговора, а преостали износ накнаде у једнаким месечним 
ратама; 
 Уколико обвезник накнаде не поступи на начин из става 1. овог 
члана, уговор се сматра раскинутим и о томе се доставља обавештење 
надлежној управи. 
 Рате ће се усклађивати са растом  цена на мало према званичном 
објављеном податку републичког органа за послове статистике. 
 Рокови доспећа месечних рата утврдиће се уговором. 

За период кашњења у плаћању, обвезнику се обрачунава камата од 
наредног дана од дана доспећа рате, а у складу са законом којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација. 

Уколико инвеститор не плати две месечне рате у року доспећа,   
Дирекција, након неуспеле наплате активирањем средстава обезбеђења 
плаћања, обавештава надлежну управу која ће у складу са законом којим се 
уређује порески поступак и пореска администрација приступити принудној 
наплати остатка дуга по основу накнаде.  

Ради обезбеђења плаћање накнаде, кад обвезник плаћа накнаду у 
ратама, дужан је да, приликом закључења уговора, достави један од 
инструмената обезбеђења плаћања: доказ о праву својине на некој 
непокретности и сагласност за стављање хипотеке на исту, неопозиву 
банкарску гаранцију "без приговора" и наплативу "на први позив", 
неопозива уговорна овлашћења, авалирану меницу, административну 
забрану на лична примања, менице са два жиранта или други инструмент 



обезбеђења плаћања који се одреди при уговарању. Наплата инструмената 
обезбеђења ће се вршити у корист прописаних уплатних рачуна. 
 

Члан  32. 
 
 Накнада за уређивање грађевинског земљишта не плаћа се у 
поступку легализације за помоћне објекте и то: шупе, амбаре, кошеве, 
сенике, пушнице, гараже за пољопривредне машине, стаје за стоку, 
живинарнике и бунаре, изграђeне у оквиру и за потребе пољопривредног 
домаћинства у III , IV и V зони.  
 

Члан 33. 
  
 За објекте привременог карактера који су тај статус стекли пре 13. 5. 
2003. године, а који испуне прописане услове за легализацију плаћају 
накнаду за процентуалну разлику до 100%, између плаћене накнаде за 
привремени објекат и обрачунате накнаде у складу са овом одлуком.  
 

V ПОВРАЋАЈ НАКНАДЕ 
 

Члан 34. 
 

 Инвеститор, односно власник има право на повраћај више или 
погрешно наплаћене накнаде. 
 Надлежна управа је дужна да изврши повраћај наплаћене накнаде у 
номиналном износу у року од 15 дана од дана подношења захтева од 
стране лица из става 1. овог члана. 
 

Члан 35. 
 

 Уколико инвеститор не може да оствари право градње због догађаја 
за које није одговоран, односно на које није могао да утиче, као и у случају 
правоснажне судске одлуке или одлуке другог надлежног органа изгуби 
право на градњу објекта, има право на повраћај плаћене накнаде у 
номиналном износу, на начин прописан у члану 34. став 2. 

У случају престанка закупа грађевинског земљишта из разлога 
предвиђених Одлуком о давању у закуп грађевинског земљишта, 
инвеститор који је је са Дирекцијом закључио уговор о плаћању накнаде 
има право на повраћај плаћене накнаде у номиналном износу умањене за 
20%, а по правоснажности акта о престанку права закупа и стављању ван 
снаге акта којим је одобрена изградња. 

 
 



Члан 36. 
 
 Инвеститори који су закључили уговоре о регулисању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта за изградњу објеката према одредбама 
Закона о посебним условима за издавање грађевинске, односно употребне 
дозволе за одређене објекте ("Службени гласник РС", број 16/97), а кроз 
поступак легализације нису испунили услове за добијање трајног одобрења 
за изградњу и употребну дозволу, као и инвеститори који су закључили 
уговор за изградњу објеката привременог карактера, немају право на 
повраћај уплаћене накнаде. 
 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 37. 
 

 Инвеститор који је Дирекцији или надлежној управи за утврђивање, 
наплату и контролу изворних прихода поднео захтев за обрачун накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта пре ступања на снагу ове одлуке 
регулисаће своје обавезе према одредбама одлука које су важиле у време 
подношења захтева. 
 

Члан 38. 
 
 Инвеститор који поднесе захтев за обрачун накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта по измењеном решењу о одобрењу за изградњу, а 
има закључен уговор са Дирекцијом по одредбама претходних одлука, 
дужан је да накнаду за уређивање грађевинског земљишта за разлику у 
површини плати по одредбама ове одлуке. 
 

Члан 39. 
 
 Инвеститор који је остварио право градње по Закону о планирању и 
изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 47/03 и 34/06) а 
поднесе захтев Дирекцији за уговарање накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, после ступања на снагу ове одлуке и уз исти достави 
правноснажно решење о одобрењу за изградњу, идејни главни пројекат, 
закључује уговор са Дирекцијом по одредбама ове одлуке, а пре 
подношења захтева за пријаву почетка извођења радова. 
 
 
 



Члан 40. 
 

 Инвеститори који су до дана ступања на снагу ове одлуке закључили 
уговоре по одредбама претходних одлука, услови из тих уговора остају 
непромењени. 
 

Члан 41. 
 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
мерилима за уговарање и утврђивање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта ("Службени лист Града Ниша", број 1/04 и 34/07). 
 

Члан 42. 
 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Ниша". 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Број: _______________ 
У Нишу, _______ 2010. године 
 
 
           ПРЕДСЕДНИК 
 
        проф. др Миле Илић 
 
 


