
 
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 15.12.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о мерилима за 
утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта. 
 
 II Предлог одлуке о изменама и допунама 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, начелница Управе за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
 
Број: 1067-8/2011-03 
 
У Нишу, 15.12.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 
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  Н  а  ц  р  т    
 

 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 и 
47/11), чланова  90-95. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник  Републике Србије“, број 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и члана 37. 
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана _______ 2011. године 
доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за  

уређивање грађевинског земљишта 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о  мерилима за утврђивање накнаде за  уређивање 
грађевинског земљишта („Службени лист Града Ниша“, бр. 25/10, 51/10 и 
64/11), у чл. 6. ст. 2, у оквиру III зоне, на крају реченице брише се тачка и 
додају речи: „КО Доње Власе“. 

 
Члан 2. 

 
Члан 11, мења се и гласи: 

 
 „Накнада се обрачунава по јединичним ценама, у дин/м² за 
територију Града Ниша у следећим износима: 
 

- у дин. без пара 
Ред. 
број Намена објекта - Врста накнаде З  О  Н  А 

      Екстра I II III IV V 
1 Становање Накнада за маг. и прим. мрежу 3.632 3.026 2.421 1.938 1163 831
    Накнада за секундарну мрежу 1.556 1.297 1038 831 499 / 
    Укупна накнада: 5.188 4.323 3.459 2.769 1.662 831
2 Комер. делат. Накнада за маги. и прим. мрежу 9.684 7.566 7.055 5.322 3.192 1064
    Накнада за секундарну мрежу 4.150 3.242 3.023 2.281 1.368 / 
    Укупна накнада: 13.834 10.808 10.078 7.603 4.560 1.064
3 Произ. делат. Накнада за маг. и прим. мрежу 3.632 3.026 2.421 1.938 1163 831
    Накнада за секундарну мрежу 1.556 1.297 1038 831 499 / 
    Укупна накнада: 5.188 4.323 3.459 2.769 1.662 831
4 Обј.  за ос. нам. Нак. за маг. и прим. мрежу 3.632 3.026 2.421 1.938 1163 831

    Накнада за секундарну мрежу 1.556 1.297 1038 831 499 / 
    Укупна накнада: 5.188 4.323 3.459 2.769 1.662 831
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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 усклађује месечно према индексу  потрошачких цена  
званично објављеном од стране Републичког завода за статистику. 

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

Накнада за секундарну мрежу за објекте који се граде у V зони, 
уколико је земљиште опремљено објектима секундарне комуналне 
инфраструктуре, обрачунава се по ценама за  IV зону.“ 

 
Члан 3. 

 
У члану 15. ст. 2, после речи „накнада“,  додају се речи: 
 
„за грађење објеката, односно за објекте чије се грађење врши на 

основу грађевинске дозволе,“. 
 
У истом члану ст. 2, алинеја 2, иза речи „образовања“, додаје се  реч: 
 
„културе, “.  
 

Члан 4. 
 

У члану 16. ст. 3, мења се и гласи: 
 
„За постављање антенског стуба накнада се увећава за 50% од износа 

накнаде за магистралну и примарну мрежу утврђену чл. 11. Одлуке без 
накнаде за секундарну мрежу и обрачува се и уговара по м² укупне 
површине заузетог простора.“. 

Члан 5. 
 
У члану 18. после става 3, додаје се нови став 4, који гласи: 
 
„За претварање изграђеног објекта - простора у простор друге 

намене, накнада се обрачунава ако постоји позитивна разлика између 
накнаде за објекат -  простор,  коме се мења намена и накнаде за планирану 
намену објекта – простора по овој одлуци“.  
 

Члан 6. 
 

У члану 21. ст. 3, мења се и гласи: 
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„Рате ће се усклађивати месечно према индексу  потрошачких цена 
званично објављеном од стране Републичког завода за статистику “. 

 
У истом члану став 5, мења се и гласи: 
 
„За период кашњења у плаћању инвеститору се обрачунава законска 

затезна камата од наредног дана од дана доспећа рате.“ 
 
У истом члану став 6, мења се и гласи: 
 
„Уколико инвеститор не плати две месечне рате у року доспећа, 

Дирекција ће након неуспеле наплате активирањем средстава обезбеђења 
плаћања, права из уговора остварити у судском поступку“. 
 

Члан 7. 
 

 У члану 26. ст.1, после речи „м2“ брише се запета и додају  речи: 
 

„нето површине објекта - простора која је утврђена на основу 
Записника о извршеном вештачењу о техничкој исправности и 
испуњености услова за употребу објекта или скице објекта,“.  

 
У истом члану став 3, мења се и гласи: 
 
„Цене из табеле садрже и умањења прописана Правилником о 

критеријумима за умањење накнаде за уређивање грђевинског земљишта у 
поступку легализације и о условима и начину легализације објеката 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/11)“. 
 

У истом члану став 4, мења се  и гласи: 
 
„Накнада се усклађује месечно према индексу  потрошачких цена 

званично објављеном  од стране Републичког завода за статистику“. 
 
После ст. 5, додаје се нови став 6, који гласи: 
 
„Накнада за секундарну мрежу за објекте који су изграђени без 

грађевинске дозволе у  V зони, уколико је земљиште опремљено објектима 
секундарне комуналне инфраструктуре, обрачунава се по ценама за  IV 
зону.“ 

Члан 8. 
 

После члана 26, додају се нови чланови 26а. и 26б, који гласе: 
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„Члан  26а. 

 
 За изграђене објекте линијске комуналне инфраструктуре 

(електроенергетска мрежа, гасовод, ТТ мрежа и други комунални системи), 
накнада се обрачунава и уговара по дужном метру изграђене мреже.  

За објекте из става 1. овог члана накнада се обрачунава у висини од 
20% за објекте производне делатности, а према зони у којој су изграђени.“ 
 

Члан  26б. 
 

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

За постављени антенски стуб,  накнада се увећава за 50% од износа 
накнаде за магистралну и примарну мрежу утврђену чл. 26. Одлуке без 
накнаде за секундарну мрежу и обрачува се и уговара по м² укупне 
површине заузетог простора.“ 

 
Члан 9. 

 
 После члана 28. додају се нови чланови 28а. и 28б,који гласе: 
 

„Члан 28а. 
 

Инвеститору изграђеног објекта,  за који  по раније закљученом  
уговору није регулисана накнада за секундарну мрежу, накнада се 
обрачунава и уговара  по ценама из члана 11. ове одлуке, а према намени 
објекта – простора и зонама, у висини процента из чл.12. Одлуке. 

 
Члан 28б. 

 
За претварање изграђеног објекта - простора у простор друге намене, 

накнада се обрачунава ако постоји позитивна разлика између накнаде за 
објекат -  простор,  коме се мења намена и накнада за изграђену намену 
објекта – простора по овој Одлуци“. 

 
Члан 10. 

 
 У члану 29. после става 1, додаје се нови став који гласи: 
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 „Умањење из претходног става овог члана, може остварити 
инвеститор породичног стамбеног објекта само за један објекат изграђен 
на грађевинској парцели“. 

Члан 11. 
 

 У члану 31.став 3, мења се и гласи: 
 

„Рате ће се усклађивати месечно према индексу  потрошачких цена 
званично објављеном од стране Републичког завода за статистику “. 

 
У истом члану став 5, мења се и гласи: 
 
„За период кашњења у плаћању инвеститору се обрачунава законска 

затезна камата од наредног дана од дана доспећа рате.“ 
 
У истом члану став 6, мења се и гласи: 
 
„Уколико инвеститор не плати две месечне рате у року доспећа, 

Дирекција ће након неуспеле наплате активирањем средстава обезбеђења 
плаћања, права из уговора остварити у судском поступку“. 
 

Члан 12. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Ниша". 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

Број: _______________ 
У Нишу, _______ 2011. године    
 
         ПРЕДСЕДНИК 
 
             проф. др Миле Илић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник  Републике 
Србије", број 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), у члану 93. став 4, прописано је 
да јединица локалне самоуправе прописује мерила за обрачун висине 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта на основу критеријума: 
степена комуналне опремљености, годишњих програма за уређивање 
грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, намене и површине објекта. 
 Предложеним изменама и допунама одлуке врши се усклађивање 
усвојене Одлуке са изменама Закона о планирању и изградњи и прописима 
донетим на основу овог закона. 
 Изменом члана 11. предложене Одлуке врши се умањење накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта за објекте производне делатности за 
43-50% у зависности од зоне, чиме се ова накнада изједначава са накнадом 
за објекте становања. Изменама овог члана, у табели су исказане цене 
усклађене са стопом раста цена на мало, односно растом потрошачких цена 
од дана доношења одлуке из априла 2010. године, закључно са новембром 
2011. године, односно последњим званично објављеним индексом  раста 
потрошачких цена, што је и регулисано Одлуком. 
 На овај начин, Град Ниш у оквирима своје надлежности, жели да 
омогући развој производних делатности умањењем прихода који би граду 
припали по овом основу. 
 Такође, предложеном Одлуком врши се измена појединих одредби 
како би се омогућила ефикаснија примена, а на основу искуства из 
досадашње праксе. 
 
 
       УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, 
           ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ 
         САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
              НАЧЕЛНИК 
 
                      Снежана Јовановић 
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