
На основу члана 56.  Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,  број
88/2008),  члана  72.  Пословника  о  раду Градског  већа Града Ниша („Службени лист
Града  Ниша”  број  1/2013)  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  27.01.2014. 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  Родољуб  Михајловић,  начелник  Управе  за  планирање  и
изградњу.

Број: 128-1/2014-03
У Нишу, 27.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана 93. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013  -  одлука  УС  и  98/2013  -  одлука  УС),  члана  60.  Закона  о  финансирању
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 28. и
32. Закона о легализацији објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 95/13) члана 37. Статута
Града Ниша (“Сл. лист града Ниша”, бр. 88/08), Скупштина Града Ниша на седници
одржаној дана __.__.2014. године, доноси

ОДЛУКУ

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, за изградњу и доградњу објеката и за објекте, односно делове објекта
изграђених,  односно  дограђених  без  грађевинске  дозволе,  односно  одобрења  за
изградњу, а на основу критеријума утврђених Законом о планирању и изградњи  и
Законом о легализацији објеката. 

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 грађевинског 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.
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Члан 4.

Накнаду  за  уређивање  грађевинског  земљишта,  по  овој  Одлуци,  плаћа
инвеститор-правно  или  физичко  лице  на  које  гласи  правноснажна  локацијска
дозвола, а који граде нови објекат или врше реконструкцију, доградњу или промену
намене на предметном грађевинском земљишту, у складу са Законом о планирању и
изградњи и подзаконским актима. 

Накнаду  за  уређивање  грађевинског  земљишта,  по  овој  Одлуци,  плаћа
власник објекта, за објекате изграђене или реконструисане без грађевинске дозволе
у  поступку  легализације,  у  складу  са  Законом  о  легализацији  објеката  и
подзаконским актима.

Инвеститор који врши адаптацију и реконструкцију објекта, у оквиру постојећег
габарита  и  волумена  легално  изграђеног  објекта,  без  повећања  укупне  нето
површине  и  без  промене  намене,  не  плаћа  накнаду  за  уређивање  грађевинског
земљишта.

II    КРИТЕРИЈУМИ 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.

За утврђивање накнаде  за  објекте  свих намена  на територији  Града Ниша
одређује се  осам зона у зависности од комуналне опремљености и опремљености
јавним објектима,  саобраћајне повезаности  са централним деловима Града  Ниша,
односно са радним зонама и другим садржајима у Граду.

Саставни део текстуалног описа граница зона  је  графички прилог у  прилогу
ове Одлуке у аналогном облику.

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНА ЗА ОБРАЧУН:

1.  ЗОНА

1. зона обухвата делове градске општине Медијана,  односно "екстра зону",
центар града и главне улице у центру.

Граница   1  . зоне  :   опис границе почиње од моста на Нишави код Тврђаве и иде
у смеру казаљке на сату кејом 29. децембар поред Нишаве, улицом 7. јула, улицом
Страхињића  бана,  обухвата  северну  страну  (кућне  бројеве)  улице  Вождове  до
Синђелићевог трга, обухвата јужну страну улице Вождове, иде улицом Наде Томић,
улицом Светозара Марковића, улицом Караџићевом, улицом Николе Пашића до Трга
Републике,  обухвата  јужну  страну  (кућне  бројеве)  улице  Копитареве,  обухвата
источну страну  (кућне бројеве) улице Обреновићеве до Душанове улице, обухвата
западну страну  (кућне бројеве) улице Обреновићеве, обухвата јужну страну улице
Николе  Пашића  до  улице  Боривоја  Гојковића,  обухвата  северну  страну  (кућне
бројеве)  улице  Николе  Пашића  од  улице  Милорада  Вељковића  Шпаје  до  улице
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Дрварске,  иде  улицом  Дрварском,  обухвата  јужну  страну  (кућне  бројеве)  улице
Генерала Милојка Лешјанина до улице Књегиње Љубице, обухвата северну страну
(кућне  бројеве)  улице  Генерала  Милојка  Лешјанина,  иде  улицом  Скопљанском  и
Кејом  кола  српских  сестара  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  моста  код
Тврђаве.

2.  ЗОНА

2. зона обухвата делове градске општине Медијана, односно ужу централну
градску зону и подручје парка Светог Саве и пијаце Бошко Буха.

Граница 2. зоне: опис границе почиње од моста на Нишави у улици Књегиње
Љубице и иде у смеру казаљке на сату Кејом кола српских сестара до улице Лоле
Рибара, улицом 7. јула, улицом Краља Стефана Првовенчаног до Синђелићевог трга,
обухвата северну страну (кућне бројеве) улице Вождове до улице Војводе Мишића,
обухвата  јужну  страну  (кућне  бројеве)  улице  Вождове,  иде  Синђелићевим  тргом,
улицом  Душановом,  тргом  Павла  Стојковића,  обухвата  трг  Краља  Александра,
улицом Књегиње Љубице долази до почетне тачке описа границе моста на Нишави у
улици Књегиње Љубице.

3.  ЗОНА

3. зона обухвата делове градских општина: Медијана и Црвени Крст, односно
ширу  централну  градску  зону  између  реке  Нишаве,  Габровачке  реке,  пруге  за
Димитровград и пруге од триангле до железничког моста, изузев уже централне зоне
и  обухвата зону Тврђаве и Бановине са околином до техничких факултета.

Граница    3  .  зоне  :   опис границе почиње од моста на Нишави у улици Краља
Стефана Првовенчаног и иде у смеру казаљке на сату реком Нишавом, Габровачком
реком, пругом за Димитровград према истоку до пружног прелаза у улици Обилићев
венац,  иде  ка  северу  пругом  до  железничког  моста  на  Нишави,  улицом  Симе
Матавуља до моста на Нишави у улици Књегиње Љубице, обухвата западну страну
Булевара  12.  фебруар,  улицом  Винаверовом  долази  до  железничке  пруге  према
Београду,  улицом  Александра  Медведева  и  Булеваром  Николе  Тесле  долази  до
почетне  тачке  описа  границе  моста  на  Нишави  у  улици  Краља  Стефана
Првовенчаног.

4.  ЗОНА

4.  зона  обухвата  делове  градских  општина:  Црвени  Крст,  Пантелеј,  Нишка
Бања,  Медијана  и  Палилула,  односно обухвата  насеља: Дуваниште,  Трошарина,
Палилулска рампа,  Расадник,  Стара железничка колонија,  насеље уз  пругу и код
Старог  гробља,  бившу  касарну  Бубањски  хероји,  зону  око  главне  Железничке
станице и уз  улицу Димитрија Туцовића до окретнице на Леденој  стени,  зону око
Отвореног тржног центра, зону претежно пословних намена у Београд мали и око
Булевара 12. фебруар, техничке факултете и средњошколски центар, будуће насеље
"Сомборска - запад", насеље Јагодин - мала, насеље Дурлан у зони Књажевачке, уз
Нишаву, уз улицу Студеничку, уз Сомборски булевар "Сомборска - исток", уз булевар
Медијана - север и насеље Књажевачка - југ, као и ужи центар Нишке Бање.

Граница   4  . зоне  :   опис границе почиње од подвожњака у булевару 12. фебруар
и иде у смеру казаљке на сату према североистоку пругом за Зајечар, иде улицом
Драгољуба  Јовановића  Драже,  Хумском,  пругом за  Зајечар  ка  истоку  до  насеља
Пантелеј - запад, иде ка југу до западног дела Сомборског булевара, иде ка истоку
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Сомборским булеваром, иде улицом Косовке девојке ка југу, иде улицом Мавровском
ка истоку, иде улицом Колубарском ка југу,  обухвата северну зону  (кућне бројеве)
улице  Књажевачка,  обухвата  западну  и  источну  зону  (кућне  бројеве)  улице
Студеничке,  иде  ка  истоку  улицом  Горњоматејевачком,  иде  аутопутем  до
Матејевачке петље, иде ка југу булеваром Медијана до кружног тока са Сомборским
булеваром, обухвата источну зону (кућне бројеве) булевара Медијана, иде ка западу
Нишавом,  иде  ка  северу  улицом  Кубанском,  иде  ка  западу  улицама  Драгише
Мишовића,  Гламочком  и  Јустина  Поповића,  иде  ка  југу  улицом  Орашачком,  иде
реком  Нишавом  ка  истоку  до  улаза  у  ЈКП  Наисус,  иде  старом  трасом  улице
Ђердапске,  иде  ка  југу  булеваром  Медијана  границом  комплекса  изворишта
Медијана, прелази преко пруге за Димитровград, иде ка западу и обухвата појас уз
Јужни  булевар,  иде  ка  југу  улицама  Божидара  Лешјанина  и  Француском,  иде  ка
западу улицама Генерала Штурма, Љубомира Николића и Билећком, иде ка северу
Габровачком реком,  иде  ка  западу железничком пругом,  улицом Палилулском до
цркве  Св.  Никола,  иде  ка  југозападу  Тргом  Николе  Дражића  и  улицом  Старца
Вујадина  до  старог  гробља,  иде  ка  северу  улицом  Његошевом,  иде  ка  западу
улицама Војводе Гојка, Рудничком и Змаја од Ноћаја, иде ка североистоку улицом
Војводе Путника, иде ка западу улицама Кајмакчаланском и Охридском укључујући
појас улице Димитрија Туцовића до окретнице на Леденој стени, иде железничком
пругом ка истоку, иде улицама Шумадијском и Даничићевом ка северу, иде ка истоку
реком Нишавом до железничког моста, иде Нишавом ка западу, иде Рујничком реком
- Хумским потоком ка северу, иде железничком пругом за Зајечар ка североистоку и
долази  до  почетне  тачке  описа  границе  -  подвожњака  у  булевару  12.  фебруар.
Унутар 4.  зоне у насељу Дурлан налази се 5.  зона која  представља простор ван
главних улица и булевара, а опис граница дат је у оквиру 5. зоне. Oпис границе ужег
центра Нишке Бање почиње од раскрснице улица Српских јунака, Јована Поповића и
Трга Републике, иде у смеру казаљке на сату Тргом Републике северно од хотела
Радон,  иде  улицом  Војводе  Степе  ка  југоистоку,  обухвата  цео  Трг  Републике  и
простор око хотела Озрен и Партизан, иде границом шуме јужно од центра, обухвата
простор  до  цркве,  сече  улице  Синђелићеву,  Краљевића  Марка,  Трг  Републике  и
улицу Видоја Јовановића, обухватајући зоне око хотела Србија и долази до почетне
тачке  описа  границе  раскрснице  улица  Српских  јунака,  Јована  Поповића  и  Трга
Републике.

5.  ЗОНА

5.  зона  обухвата  делове  градских  општина:  Црвени  Крст,  Пантелеј,  Нишка
Бања,  Медијана  и  Палилула,  односно обухвата  насеља: Ратко  Јовић,  Пантелеј  -
северни део, Дурлан - простор ван главних улица и булевара, Доња Врежина осим
старог села, комплекс водоснабдевања Медијана, радне зоне: Нисал, виноградарски
институт,  ЕИ,  насеља Делиски  Вис,  Црвена  Звезда,  Апеловац,  Горица,  Кованлук,
Тутуновић Подрум, Бубањска Долина, Ледена Стена, спомен парк Бубањ, пословну и
стамбену  зону  од  Ледене  стене  до  КПД-а,  Миново  насеље,  насеље  Виногради,
Аеродром,  радну  зону  Север  и  пословну  зону  од  комренске  петље  до  насеља
Чамурлија, као и централну зону Нишке Бање.

Граница   5  . зоне  :   опис границе почиње од Матејевачке петље на аутопуту и иде
у смеру казаљке на сату ка југоистоку аутопутем кроз катастарску општину - КО Доња
Врежина изузимајући старо село Доња Врежина, долази до границе са КО Брзи Брод,
иде ка југу источном границом подручја водоснабдевања Медијана, иде ка истоку
кроз насење Брзи Брод улицама Драгице Жарковић, Душана Спасића и Пролетерска,
иде булеваром Цара Константина, иде ка југу Кутинском реком, иде ка западу кроз
КО  Никола  Тесла,  КО  Суви  До  и  КО  Ћеле  Кула,  иде  јужном  границом  насеља
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Делиски вис  3.,  иде  ка  југозападу границом Хилендарског  метоха,  иде  ка  западу
појасом  далековода  кроз  КО  Ниш  -  Ћеле  Кула  и  КО  Ниш  -  Бубањ,  иде  ка
северозападу улицом Војводе Путника поред спомен парка Бубањ, иде ка југозападу
улицом Бубањских хероја, односно путем за Доње Међурово, иде ка северозападу
појасом далековода и старим путем за Скопље до кружног тока код КПД-а, иде ка
истоку булеваром Димитрија Туцовића до насеља Милка Протић, иде ка северу до
реке Нишаве, иде ка истоку реком Нишавом до моста код Медошевца, иде ка северу
границом Аеродрома, иде ка северозападу границом између војног и цивилног дела
Аеродрома, иде ка северу трианглом железничке пруге и западном границом радне
зоне Север, иде ка западу аутопутем ка Београду, иде ка северу кроз КО Поповац и
КО Трупале до регионалног пута за Алексинац, иде ка југоистоку регионалним путем
за Алексинац захватајући пословну зону између Чамурлије и Комренске касарне, иде
ка истоку аутопутем за Димитровград и долази до почетне тачке описа границе -
Матејевачке петље на аутопуту. У насељу Дурлан унутар 4. зоне налази се 5. зона
која  представља простор  ван  главних  улица  и  булевара,  јужни  део  ограничен  је
улицама Јустина Поповића, Гутенбергова, Гламочка, Драгише Мишовића, Кубанска,
река Нишава и улица Орашачка, а северни део ограничен је улицама Коче Капетана,
Доњоврежинска, Илије Гарашанина, без северног дела Књажевачке у правцу улице
Илије Гарашанина, улицама Раданска, Хаџи Проданова и Милана Благојевића. Oпис
границе централне зоне Нишке Бање почиње од раскрснице улица Српских јунака и
Јована  Јовановића,  иде  у  смеру  казаљке  на  сату  улицама  Јована  Јовановића,
Просветном, потоком Сува бања, улицом Мојсија Михајловића Тошкета,  границом
парк-шуме јужно од централне зоне, сече улицу Синђелићеву,  Трг Републике, иде
западно од стационара Терме, иде улицом Видоја Јовановића и долази до почетне
тачке описа границе - раскрснице улица Српских јунака и Јована Јовановића.

6.  ЗОНА

6.  зона  обухвата  делове  градских  општина:  Црвени  Крст,  Пантелеј,  Нишка
Бања,  Медијана  и  Палилула,  односно  обухвата  насеља: Доњи  Комрен,  Бранко
Бјеговић,  Виник,  Подвиник,  Доња  Врежина  -  простор  старог  села,  нову
пословно-стамбену зону на путу  за  Књажевац,  Нишка  Бања без  централне зоне,
Женева,  Никола  Тесла,  Брзи  Брод,  Суви  До,  викенд  насеља  изнад  Горице  и
Тутуновић  подума,  викенд  насеље  на  путу  за  Власе,  насеље  Паси  Пољана  без
старог села, пословне зоне око старог пута за Скопље, радна зона Доње Међурово,
насеље  Милка  Протић,  насеље  9.  мај  до  Јужне  Мораве  и  Нишаве,  насеље
Медошевац,  насеља Београд мала,  Шљака  и  Сточни  трг,  нове  пословне  зоне  уз
аутопут од Аеродрома до Наиса.

Граница    6  .  зоне  :   опис границе почиње од Комренске петље и иде у смеру
казаљке на сату у правцу североистока кроз катастарску општину - КО Доњи Комрен,
иде ка истоку кроз КО Горњи Комрен, КО Хум, КО Пантелеј, иде јужном границом КО
Бреница,  иде  ка  југоистоку  кроз  КО  Каменица,  КО  Доњи  Матејевац,  КО  Доња
Врежина, КО Горња Врежина, КО Малча, иде ка југу кроз КО Просек и КО Јелашница,
иде ка западу кроз КО Нишка Бања, КО Радикина Бара, КО Прва Кутина, КО Суви До,
КО Ниш - Ћеле Кула, КО Габровац и КО Доње Власе, иде ка западу границом Града
Ниша са општином Дољевац, иде ка северозападу кроз КО Паси Пољана, КО Бубањ
- село, КО Доње Међурово, иде ка западу кроз КО Чокот и КО Ново Село, иде ка
северу кроз  КО Ново  Село  и  КО Крушце,  иде  ка  истоку  кроз  КО Лалинац  и  КО
Поповац, иде ка северозападу кроз КО Поповац, КО Трупале и КО Вртиште, иде ка
истоку кроз КО Горња Топоница, иде ка југоистоку кроз КО Вртиште, КО Чамурлија и
КО Доњи Комрен и долази до почетне тачке описа, Комренске петље.
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7.  ЗОНА

7.  зона  обухвата  делове  градских  општина:  Црвени  Крст,  Пантелеј,  Нишка
Бања и Палилула, односно обухвата насеља: Поповац, Лалинац, Трупале, Вртиште,
Горња Топоница, Чамурлија, Рујник, Хум, Горњи Комрен, Бреница, Каменица, Доњи
Матејевац,  Горњи  Матејевац,  Кнез  Село,  Горња  Врежина,  Малча,  Просек,
Јелашница,  Прва  Кутина,  Габровац,  Паси  Пољана  -  простор  старог  села,  Бубањ
село, Горње Међурово, Доње Међурово, Чокот, Мрамор и Крушце.

Граница  7.  зоне поклапа  се  са  границом  Генералног  урбанистичког  плана
Ниша 2010-2025. ("Службени лист града Ниша", бр. 43/2011):

а/  Северна граница: опис северне границе  иде у  смеру казаљке на сату и
почиње у северозападном делу од тромеђе катастарских општина КО Вртиште, КО
Мезграја  и  КО Горња Топоница.  Граница  иде  према северу границом између КО
Горња Топоница и КО Мезграја  до тромеђе са  КО Доња Топоница,  затим иде ка
истоку  границом  КО  Горња  Топоница  и  КО  Доња  Топоница,  сече  и  обухвата
територију  КО  Горња  Топоница,  долази  до  границе  КО  Берчинац,  иде  на  исток
границом између КО Берчинац и КО Горња Топоница, долази до тромеђе КО Горња
Топоница, КО Берчинац и КО Паљина, иде на југоисток границом између КО Горња
Топоница и КО Паљина, долази до тромеђе КО Вртиште, КО Горња Топоница и КО
Паљина, затим иде ка истоку границом између КО Вртиште и КО Паљина до тромеђе
са КО Чамурлија, границом између КО Чамурлија и КО Паљина до тромеђе са КО
Доњи Комрен, границом између КО Доњи Комрен и КО Паљина до тромеђе са КО
Рујник, иде на север границом између КО Рујник и КО Паљина, иде на исток кроз КО
Рујник правцем између тригонометра 433 Сипак и тригонометра 556 Оштра чука, од
тригонометра 556 Оштра чука иде ка југоистоку правцем до тригонометра 501 кроз
КО Паљина и КО Хум, иде ка југоистоку правцем до тригонометра 525 Јагодник кроз
КО Хум и КО Бреница, иде ка североистоку кроз КО Бреница до коте 580, иде ка
истоку  правцем  до  тригонометра  587  кроз  КО  Бреница  и  КО  Каменица,  иде  ка
југоистоку кроз КО Каменица правцем до тригонометра 638 изнад Срећковог врела,
иде ка истоку до границе са КО Доњи Матејевац 2., иде ка југу границом између КО
Доњи Матејевац  2.  и  КО Каменица  до  тромеђе  са  КО  Горњи Матејевац,  иде  ка
југоистоку  границом  између  КО  Доњи  Матејевац  2.  и  КО  Горњи  Матејевац  до
најјужније  тачке  КО Доњи Матејевац  2,  иде  ка  истоку  кроз  КО  Горњи Матејевац
правцем  до  тригонометра  578  Мартин  гроб,  иде  ка  истоку  до  коте  625  изнад
манастира Св. Јован и тригонометра 631 Бели бг, иде ка истоку, прелази Требињску
реку и долази до границе КО Кнез Село, иде ка истоку кроз КО Кнез Село до коте 665
Градац, иде ка истоку до тригонометра 668 Планиница, иде ка југоистоку правцем ка
тригонометру 472 Галићева глава, долази до границе са КО Јасеновик, иде ка југу
границом између КО Јасеновик и КО Кнез Село до тромеђе са КО Малча, иде ка
југоистоку границом између КО Јасеновик и КО Малча до тромеђе са КО Пасјача, иде
ка  југоистоку  границом  између  КО  Малча  и  КО  Пасјача  до  границе  Града  Ниша
тромеђе са КО Сићево, односно до границе општине Нишка Бања.

б/  Источна  граница: опис  источне  границе  иде  у  смеру казаљке на  сату и
почиње  од  тромеђе  КО  Пасјача,  КО  Малча  и  КО  Сићево.  Граница  иде  ка  југу
границом  између  КО  Малча  и  КО  Сићево,  односно  границом  између  општине
Пантелеј и општине Нишка Бања до тромеђе са КО Просек. Граница иде ка истоку
границом између КО Просек  и  КО Сићево,  од реке Нишаве иде ка  југоистоку до
шумског пута који од гробља насеља Манастир иде ка југу и долази до границе КО
Просек  и  КО  Јелашница,  иде  кроз  КО  Јелашница  ка  истоку  шумским  путем  до
границе са КО Куновица, иде ка југу границом између КО Јелашница и КО Куновица,
долази до тромеђе са КО Чукљеник.
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в/ Јужна граница: опис јужне границе иде у смеру казаљке на сату и почиње од
тромеђе  КО  Куновица,  КО  Јелашница  и  КО  Чукљеник.  Граница  иде  ка  западу
границом између КО Јелашница и КО Чукљеник, долази до тромеђе са КО Раутово,
иде ка западу границом између КО Јелашница и КО Раутово, долази до тромеђе са
КО Нишка Бања, иде ка западу границом између КО Нишка Бања и КО Раутово,
долази до тромеђе са КО Радикина Бара, иде правцем ка југозападу до тригонометра
702 Коритник кроз КО Радикина Бара, иде ка западу до локалног пута Нишка Бања -
Радикина Бара, иде тим путем ка југу до уласка у Радикину Бару, иде ка западу до
границе са КО Прва Кутина, затим иде на југ границом између КО Прва Кутина и КО
Радикина Бара, улази у КО Прва Кутина, прелази Кутинску реку и пролази јужно од
сеоског гробља и коте 245, иде ка северозападу правцем ка тригонометру 445 на
граници са КО Вукманово,  иде ка северу границом између КО Прва Кутина и КО
Вукманово, односно границом између општина Нишка Бања и Палилула и долази до
тромеђе са  КО Габровац,  иде ка  северу границом између КО Прва Кутина и  КО
Габровац, долази до тромеђе са КО Суви До, улази у општину Палилула и иде ка
западу границом између КО Суви До и КО Габровац, од атарског пута иде ка западу
кроз  КО  Габровац  правцем  до  тригонометра  418,  иде  ка  југозападу  правцем  до
тригонометра 378, иде ка југозападу границом између КО Габровац и КО Бербатово,
од извора - каптаже Рупчина иде ка западу кроз КО Габровац и прелази Габровачку
реку, долази до границе са КО Доње Власе, иде ка северу границом КО Доње Власе
и КО Габровац до тригонометра 393, прелази у КО Доње Власе и иде ка западу до
тригонометра 354 Грчке појате који представља границу између општине Дољевац и
града Ниша.  Граница иде даље ка  северозападу границом општине Дољевац на
јужној страни и нишких КО Доње Власе, КО Ниш - Бубањ, КО Паси Пољана и КО
Горње Међурово и долази до тромеђе општина Дољевац, Мерошина и града Ниша.
Од  тромеђе  граница  иде  ка  западу  и  северозападу  границом  између  општине
Мерошина на југозападној страни и нишких КО Горње Међурово, КО Доње Међурово,
КО Чокот и КО Мрамор на североисточној страни и путем Ниш - Мерошина долази до
атарског  пута  на  уласку  у  село  Александрово  којим  граница  између  Ниша  и
Мерошине иде на север.

г/  Западна  граница: опис  западне границе  иде у  смеру казаљке на сату и
почиње од границе између града Ниша и општине Мерошине и атарског пута којим
се  та  граница  одваја  од  пута  Ниш -  Мерошина  ка  северу,  граница  иде  кроз  КО
Мрамор ка северу до коте 270, затим иде ка североистоку правцем до тригонометра
270 Крушце прелазећи из КО Мрамор у КО Крушце, иде ка северу атарским путем до
коте 269,  долази до границе са КО Лалинац,  иде ка  истоку границом између КО
Крушце и КО Лалинац до реке Јужне Мораве, иде ка северу осовином реке Јужне
Мораве  кроз  КО Лалинац,  прелази  из  КО Лалинац  у  КО Сечаница,  наставља ка
северу осовином реке Јужне Мораве кроз КО Сечаница, КО Мезграја и КО Суповац и
долази реком Јужном Моравом до границе КО Суповац и КО Мезграја, иде границом
ове две КО према југоистоку према тригонометру 175,  иде према истоку кроз КО
Мезграја до локалног пута Вртиште - Мезграја, иде ка североистоку границом између
КО Вртиште и КО Мезграја, долази до железничке пруге Ниш - Београд, иде ка истоку
границом између КО Вртиште и КО Мезграја до тромеђе КО Горња Топоница, КО
Вртиште и КО Мезграја, која представља почетну тачку описа границе.

8.  ЗОНА

8.  зона  обухвата  делове  градских  општина:  Црвени  Крст,  Пантелеј,  Нишка
Бања и Палилула, односно обухвата насеља: Сечаница, Суповац, Мезграја, Доња
Топоница, Доња Трнава, Горња Трнава, Берчинац, Паљина, Миљковац, Велепоље,
Палиграце, Топило, Кравље, Церје, Лесковик, Јасеновик, Врело, Ореовац, Пасјача,
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Сићево,  Манастир,  Островица,  Куновица,  Равни  До,  Банцарево,  Чукљеник,  Доња
Студена,  Горња  Студена,  Раутово,  Радикина  Бара,  Лазарево  Село,  Вукманово,
Бербатово, Доње Власе и Мраморски Поток. 

Граница  8.  зоне поклапа  се  са  границом административног  подручја  Града
Ниша: са севера су општине Алексинац и Сврљиг, са истока општина Бела Паланка,
са југа општина Гаџин Хан и са запада општина Мерошина.

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
објектима  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, као и
други објекти у функцији становања;

комерцијална  делатност: пословни  објекти,  хотели,  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  средстава буџета,  односно
које финансирају приватна лица и који обухватају:  образовање, социјалну и
дечију  заштиту,  здравство,  културу и уметност;  мењачнице,  канцеларије,
кладионице,  коцкарнице,  видео  клубови  и  сл.  и  остали  простори
комерцијалног  карактера  у  оквиру  стамбено-пословних,  привредно
производних  и  осталих  објеката,  припадајући  гаражни  простор  у  овим
објектима, као и други објекти у функцији комерцијалне делатности;

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, гаражни простор
и  пратећи  садржаји  у  овим  објектима,  као  и  други  објекти  у  функцији
производне делатности у радним зонама;

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, а који се финансирају из средстава буџета
РС,  односно  јединице  локалне  самоуправе,  објекти  -  простори
традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона
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о црквама и верским заједницама као и објекти - простори намењени спорту и
рекреацији, а  који  служе  обављању  делатности  од  општег  друштвеног
интереса  и  који  се  не  финансирају  из  средстава  буџета,  односно  које
финансирају приватна лица.

Објекти -  простори који нису наведени у ставу 1. овог члана, уподобиће се
најсличнијој наведеној намени.

Члан 8.

Степен  комуналне  опремљености  подразумева  степен  изграђености  мреже
инфраструктуре (саобраћајница, водовод и канализација и топлификација).

Накнада се обрачунава према функционалном 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  важећег  урбанистичког  плана  за  то
подручје, 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.

Накнада не обухвата радове на изградњи прикључака објеката на мреже из
става 2. овог члана.

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,
односно власник објекта. 

III        ОБРАЧУН   НАКНАДЕ  

Члан 9.

Накнада се обрачунава и уговара по квадратном метру укупне нето површине
објекта,  односно  простора,  на  основу  локацијске  дозволе,  идејног  или  главног
пројекта  са  извештајем о извршеној  техничкој  контроли и  услова за  прикључење
објекта на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру.

Укупна нето површина из става 1.  овог  члана утврђује се по СРПС-у У.Ц2.
100.2002 .

Изузетно,  накнада  се  обрачунава  и  на  основу  информације  о  локацији  и
идејног или главног пројекта са извештајем о извршеној техничкој контроли пројекта
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за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола.
За  објекте  у  поступку  легализације,  накнада  се  обрачунава  на  основу

документације прописане Законом о легализацији објеката и подзаконским актима.
Накнада  за  мрежу комуналне  инфраструктуре  се  обрачунава  и  уговара  по

метру дужном.

Члан 10.

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

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

Обрачун накнаде,  за објекте у редовном поступку, 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  објекта из  става 3.  овог  члана  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.

За  објекте  у  поступку  легализације,  обрачун  накнаде  Дирекција  врши  на
основу документације прописане чланом 12. Закона о легализацији објеката, као и
обавештења   надлежнe  Градске  управе  о  могућности  легализације  објекта,  а  на
захтев власника објекта.

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 утврђује на основу просечних трошкова уређивања грађевинског
земљишта на територији Града Ниша, у  следећим износима у дин/m2  објеката -
простора:
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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 у Републици
Србији, 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 у VII и VIII зони, уколико је земљиште
опремљено  објектима  секундарне  комуналне  инфраструктуре,  обрачунава  се  по
ценама за VI зону.

Члан 12.

Приликом  уговарања  накнаде,  ЈП  Дирекција  за  изградњу  града  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 осветљење, 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 грађевинског земљишта.
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Члан 13.

За  објекте линијске  комуналне инфраструктуре (јавни пут,  јавна железничка
инфраструктура,  електроенергетска  мрежа,  нафтовод,  продуктовод,  гасовод,
линијска инфраструктура електорнских комуникација и сл. који може бити надземни
или подземни) накнада се обрачунава и уговара по дужном метру мреже.

За објекте из става 1. овог члана накнада се обрачунава у висини од 20% за
објекте производне делатности, а према зони у којој  се  објекат  гради  или је исти
изграђен.

Члан 14.

Приликом уговарања накнаде, ЈП Дирекција за изградњу града ће умањивати
накнаду  за  објекте  секундарне  водоводне  и  канализационе  мреже  изграђене
сопственим  средствима  у  висини  процента  предвиђеног  чланом  12.  ове  Одлуке.
Инвеститор, односно власник објекта је дужан да достави потврду градске општине,
месне заједнице или надлежног јавно-комуналног  предузећа о финансирању мреже
из  сопствених  средстава,  као  и  доказ  да  је  објекат  секундарне  комуналне
инфраструктуре  примљен  на  одржавање  од  надлежног  Јавног  комуналног
предузећа.

Умањење из претходног става овог члана може остварити инвеститор, односно
власник  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,  као  и  у  случајевима када  је  посебним споразумом  између Републике
Србије,  инвеститора  и  Града  Ниша  регулисано  ослобађање  од  плаћања  такси  и
накнада као вид инвестиционог подстицаја за улагање у Град Ниш и када Влада
Републике Србије да сагласност на елаборат о оправданости за отуђење, односно
давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, по цени, односно закупнини
која је мања од тржишне цене, односно закупнине или отуђења, односно давање у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, као и на основу посебне
одлуке Скупштине Града Ниша.

Накнада за објекте, 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  дечије  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
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образовања, културе, спорта и здравства који се финансирају из буџета града
и  за  објекте  -  просторе  традиционалних  цркава  и  традиционалних  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 у оквиру стамбеног објекта за 25%;

• за гаражна места у оквиру објекта, станарске оставе у подруму,  сутерену и
тавану,  заједничке  просторије  у  стамбеним  објектима,  као  и  за  заједничке
комуникације  у  вишепородичним  стамбеним  објектима,  надстрешнице  уз
објекте комерцијалне и производне делатности (осим надстрешница објеката
бензинских пумпи) и површине отворених простора (паркинг, 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  или  објекат  јавне  намене
(гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне и слично), отворени базени
који се не користе у комерцијалне сврхе за 50%;

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

• за  отворене  складишне  и  отворене  манипулативне  просторе  уз  објекте
комерцијалне и производне делатности  за 75%;

• за отворене пијаце за 20%.

Члан 16.

Инвеститор објекта је дужан да обезбеди довољан број паркинг или гаражних
места у оквиру своје парцеле односно објекта.

  За  комерцијалне  и  пословне  објекте,  као  и   за   стамбене  и
стамбено-пословне објекте са становима грађеним за тржиште који су изграђени без
грађевинске  дозволе,  или  код  којих  је  приликом  градње  одступљено  од  издате
грађевинске   дозволе,  а  не  испуњавају  услове  у  погледу  обезбеђења  паркинг
простора у оквиру своје парцеле или објекта, по нормативу 1 паркинг или гаражно
место по стану, односно 1 паркинг или гаражно место на 70 м2 пословног простора,
инвеститор је у  обавези да поред накнаде за уређивање грађевинског  земљишта
уплати  и  накнаду у  износу од  600.000,00  динара  по  необезбеђеном  паркинг  или
гаражном месту, за изградњу јавних паркиралишта, односно јавних гаража, које ће
град изградити од прикупљених средстава из те накнаде.

Накнада  за  уређивање  грађевинског  земљишта  за  изградњу  јавних
паркиралишта,  односно  јавних  гаража усмерава  се  кроз  одговарајуће  програме у
припрему и изградњу јавних паркиралишта, односно јавних гаража.

Број  недостајућих  паркинг  места  утврђује  се  у  поступку  издавања
грађевинске и употребне дозволе у оквиру примене Закона о легализацији од стране
надлежне  градске  Управе  за  послове  планирања  и  изградње  и  од  стране  ЈП
Дирекције за изградњу града Ниша у поступку наплате.

Одредбе  овог  члана  примењиваће  се  само  на  поднете  захтеве  за
легализацију наведених објеката у роковима прописаним Законом о легализацији.

Члан 17.

Накнада  за  уређивање  грађевинског  земљишта  не  плаћа  се  у  поступку
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легализације  за  помоћне  објекте  и  то:  шупе,  амбаре,  кошеве,  сенике,  пушнице,
гараже за пољопривредне машине, стаје за стоку, живинарнике и бунаре, изграђене
у оквиру и за потребе пољопривредног домаћинства у VII и VIII зони.

Члан 18.

За  објекте  -  просторе  намењених  обављању  делатности  гасних,  ТНГ  и
бензинских пумпи и пратеће садржаје у функцији ових објеката, накнада се увећава
за 50% од износа накнаде утврђене чланом 11. ове Одлуке.

Обрачун  површина из  става 1.  овог  члана врши се за  затворени пословни
простор,  за  површину  резервоара,  надстрешнице  са  точећим  местима  и  остале
планиране објекте-просторе.

За  манипулативни  простор  уз  објекте  из  става  1.  овог  члана,  накнада  се
обрачунава у висини 25% од износа накнаде утврђене по m2 у ставу 1. овог члана.

За  антенски стуб  накнада  се  увећава  за  50%  од  износа  накнаде  за
магистралну и  примарну мрежу утврђену  чланом 11.  ове Одлуке  без  накнаде  за
секундарну  мрежу и  обрачунава  се  и  уговара  по  m2 укупне  површине  ограђеног
простора у функцији објекта.

Члан 19.

Накнада 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 20.

Инвеститор  који  руши постојећи  легално  изграђен објекат  и  гради нови  на
истој локацији, у складу са планским актом, плаћа накнаду 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
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 21.

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,  односно извршену промену намене
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објекта - простора по овој Одлуци.
Код  објеката  са  вишенаменским  садржајем  накнада  се  обрачунава  према

квадратном метру нето површине за сваку намену у објекту, посебно.

Члан 22.

Ако у току грађења објекта инвеститор одступи од документације на основу
које  је  прибавио  грађевинску  дозволу,  односно  одступио  од  главног  пројекта  и
изгради већу површину објекта, дужан је да плати накнаду за разлику у површини.

У случају из става 1. овог члана инвеститор је дужан да у поступку измене
грађевнске дозволе достави измењен главни пројекат.

Члан 23.

Ако је урбанистичким планом или актом надлежног органа предвиђена фазна
изградња објеката, накнада се обрачунава и уговара 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.

Члан 25.

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 члана 12. ове Одлуке.

Члан 26.

У  случају плаћања накнаде једнократно, уплатом у року од 15 дана од дана
закључења  уговора за  објекте  изграђене,  реконструисане  или  дограђене  без
грађевинске дозволе, накнада утврђена чланом 11. ове Одлуке, умањује се за 30 %.

Накнада се усклађује месечно према индексу потрошачких цена у Републици
Србији, званично објављеном од стране Републичког завода за статистику.

Право на додатно умањење у износу од 20% у односу на умањење из става 1.
овог  члана  има власник  бесправно  изграђеног  породичног  стамбеног  објекта  или
стана  у  стамбеној  згради који  трајно  решава своје  стамбено  питање,  ако  он или

15



чланови његовог породичног домаћинства немају другу непокретност за становање
на територији Града Ниша,  ако је власник породичног стамбеног објекта инвалид,
самохрани  родитељ  или  корисник  социјалне  помоћи, под  условом да  има
пребивалиште на територији Града Ниша.

Испуњеност услова за умањење накнаде из става 3. овог члана, утврђује се на
основу доказа које  власник објекта,  односно стана прилаже приликом закључења
уговора и то:

• Потврда надлежне управе да власник није обвезник пореза на имовину; 
• Оверена  Изјава  да  власник  или  чланови  његовог  породичног  домаћинства

немају другу непокретност на територији Града Ниша;
• Оверена Изјава о заједничком домаћинству;
• Лична карта или уверење о пребивалишту;
• Лична карта или уверење о пребивалишту чланова породичног домаћинства;
• Решење о утврђеном степену инвалидитета надлежне установе;
• Потврда Центра за социјални рад да је власник објекта самохрани родитељ;
• Решење Центра за социјални рад да је власник објекта корисник социјалне

помоћи.

Породичним  домаћинством  сматрају  се  лица  која  са  власником  објекта
изграђеног   без  грађевинске  дозволе,  односно  одобрења  за  изградњу  живе  у
заједничком домаћинству наведених у члану 29. Закона о легализацији објеката.

У поступку обрачуна накнаде у објектима са више посебних делова, односно
станова и пословних простора, уз  накнаду за стан, односно пословни простор,  у
поступку примене Закона о легализацији објеката обрачунава се и део накнаде за
комуникације  и  друге  заједничке  површине,  сразмерно  површини  стана,  односно
пословног простора, 

За објекте и просторе чија је намена комерцијална и производна делатност,
као и за објекте остале намене, помоћне објекте и остале објекте-просторе друге
намене, који су изграђени без грађевинске дозволе, накнада се обрачунава у висини
укупне накнаде из члана 11. и члана 15. ове Одлуке.

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.

I  V      НАЧИН ПЛАЋАЊА   НАКНАДЕ   

  
Члан 28.

Накнада  утврђена у складу са одредбама ове Одлуке плаћа  се једнократно
или у ратама, у периоду до 60 месеци.
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Члан 29.

У случају плаћања накнаде једнократно, уплатом у року од 15 дана од дана
закључења уговора,  инвеститор,  односно власник објекта  има право на умањење
накнаде за 30% за све врсте објеката наведене у чл. 7. ове Одлуке.

Инвеститор објеката производних делатности из члана 7. ове Одлуке остварује
право на умањење накнаде од 50% у случају плаћања накнаде једнократно, уплатом
у року од 15 дана од дана закључења уговора, под условом да у предметном објекту
запосли  минимум  30  радника  на  неодређено  време  у  односу  на  број  стално
запослених радника на дан 31. децембар претходне године, у року од 12 месеци од
дана  потписивања  Уговора,  као  и  да  минимално  у  том  обиму  задржи  обим
запослених у наредне три и по године од дана закључења уговора.

Уколико инвеститор, односно власник објекта не поступи на начин из става 1. и
2.  овог  члана,  уговор  се  сматра  раскинутим  и  о  томе  се  доставља обавештење
надлежној Управи.

Ако инвеститор, односно власник објекта изврши делимично плаћање накнаде
у року из става 1. и 2. овог члана уговор се сматра раскинутим, а уплаћени износ
накнаде враћа се инвеститору, односно власнику објекта у номиналном износу и о
томе обавештава надлежна Управа.

Право на додатно умањење у износу од 20% у односу на умањење из става 1.
овог члана има инвеститор објекта, под условима дефинисаним чл. 26. ове Одлуке.

Без доказа о уређивању односа у  погледу плаћања накнаде за  уређивање
грађевинског земљишта, надлежна Управа не може издати грађевинску дозволу.

Доказ  о  уређивању  односа  у  погледу  плаћања  накнаде  за  уређивање
грађевинског земљишта је Уговор који инвеститор потписује са Дирекцијом, осим  у
случају дефинисаним чланом 15.  став 1,  када се  доказом о уређивању односа у
погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта може се сматрати
обавештење Дирекције за изградњу Града надлежној Управи.

Члан 30.

У случају плаћање накнаде у ратама,  инвеститор,  односно власник објекта
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  инвеститор,  односно  власник  објекта  из  става  1.  овог  члана,  не
уплати учешће од  20% накнаде у одређеном року, уговор се сматра раскинутим и о
томе се доставља обавештење надлежној Управи.

Рате ће се усклађивати месечно према индексу потрошачких цена званично
објављеном од стране Републичког завода за статистику. Рокови доспећа месечних
рата утврдиће се уговором.

За период кашњења у плаћању инвеститору се обрачунава законска затезна
камата од наредног дана од дана доспећа рате до исплате доспелог дуга.

Уколико  инвеститор, односно власник објекта не плати две месечне рате у
року  доспећа,  Дирекција  ће  након  неуспеле  наплате  активирањем  средстава
обезбеђења плаћања, права из уговора остварити у судском поступку.
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Инвеститор објеката производних делатности из  члана 7.  ове Одлуке,  који
користи право на умањење накнаде од 50% из става 2. члана  29. ове Одлуке, право
на умањење ће остварити уколико приликом закључења уговора приложи банкарску
гаранцију  "без  приговора"  и  наплативу  "на  први  позив",  уз  обавезну  клаузулу  о
укључењу ревалоризације у гаранцију, у корист Дирекције, односно Града Ниша, у
износу умањења по овом основу, а која ће важити 3 и по године, односно до пружања
доказа о испуњењу уговорних обавеза предвиђених Уговором о уређивању односа у
погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта, у висини новчаних
средстава за која се умањује  накнада на име запошљавања радника на неодређено
време.

ЈП Дирекције за изградњу града ће, уколико у поступку провере испуњења
обавезе инвеститора да запосли најмање 30 радника на неодређено време, утврди
да  инвеститор  ову  обавезу  није  испунио,  или  не  одржава  обим  запослених  у
уговореном накнадном року од 3 и по године, реализовати банкарску гаранцију.

Инвеститор је у обавези да током периода од 3 и по године од потписивања
Уговора са Дирекцијом, Дирекцији два пута годишње доставља шестомесечне доказе
о броју стално запослених.

Уговор  о  уређивању  односа  у  погледу  плаћања  накнаде  за  уређење
грађевинског земљишта за надлежну Управу представља доказ о уређењу односа у
погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта. 

Члан 31.

Инвеститор, односно власник објекта који врши плаћање накнаде за разлику у
површини или промену намене између  раније  уговорене површине,  накнаду плаћа
једнократно у року од 15 дана од дана закључења уговора или у највише 6 (шест)
месечних рата, на начин прописан чланом 29. ове Одлуке.

Члан 32.

За објекте привременог карактера који су тај  статус  стекли пре 13.05.2003.
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 33.

Инвеститор,  односно  власник  објекта  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.
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Члан 34.

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 правноснажне
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 33. став 2.

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

Члан 35.

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 36.

Инвеститор,  односно власник  објекта  који  је  Дирекцији  поднео  захтев  за
обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта, пре ступања на снагу ове
Одлуке, регулисаће своје обавезе у складу са одредбама ове Одлуке.

Члан 37.

Инвеститор  код  кога  се  у  поступку  техничког  пријема  објекта  утврди  да  је
изградио већу површину од површине за коју је платио накнаду, накнада за више
изграђену површину обрачунаће се по одредбама ове Одлуке, уколико инвеститор у
поступку  легализације  оствари  право  на  накнадну  грађевинску  дозволу  за  више
изграђену површину.

Члан 38.

Инвеститори који су до дана ступања на снагу ове Одлуке закључили уговоре
по одредбама претходних одлука, услови из тих уговора остају непромењени.
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Члан 39.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мерилима за
утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист Града
Ниша", бр. 25/2010, 51/2010, 64/2011 и 79/2011).

Члан 40.

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

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: ______________
У Нишу, ___.___.2014. године Председник

Проф. др Миле Илић
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   O б р а з л о ж е њ е

                   Доношењем Закона о легализацији објеката („Сл.гласник РС, бр. 95/13“), чл. 32.
истог, прописана је обавеза јединице локалне самоуправе да у року од 90 дана од дана
нјеговог  ступања  на  снагу,  донесе  општи  акт  којим  ће  ближе  уредити  мерила  за
одређивање висине накнаде, услове под којима се може остваривати право на умањење
накнаде, као и услове и начин плаћања те накнаде . 
                  
                  Наведена одлука урађена је у складу са  Законом о планирању и изградњи
(„Сл.гласник  РС,  бр.  72/2009,  81/2009,  24/2011,  121/212“)  и  Законом  о  легализацији
објеката („Сл.гласник РС, бр. 95/13“).

                  Истом одлуком регулисана су мерила за одређивање висине накнаде, услови под
којима се може остваривати право на умањење накнаде, као и услови и начин плаћања
накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији града Ниша. 

                                                                                                             
                        НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

                                                    Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.


