
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   02.07.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о локалним административним таксама.

II Предлог одлуке о локалним административним таксама 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  Миљан  Стевановић,  начелник  Управе  за  финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавна набавке.

Број: 942-2/2015-03
Датум: 02.07.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



На основу члана 9. Закона о финансирању локалне ("Службени гласник РС", број 62/2006, 47/2011,
93/2012,  99/2013)  и  члана  37.  Статута  Града  Ниша  ("Службени  лист  Града  Ниша",  број  88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана ___.___ 2015. године,  донела је

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

Члан 1.

Овом Одлуком уводе се локалне административне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и радње у
управним стварима, као и за друге списе и радње које органи Града и градских општина издају, односно
обављају у оквиру послова из своје изворне надлежности.

Члан 2.

За списе и радње у из члана 1. плаћа се такса по одредбама ове Одлуке.
Износ  таксе  утврђује  се  Таксеном тарифом која  је  саставни део  ове  Одлуке (у даљем тексту:

Тарифа).

ОБВЕЗНИК ТАКСЕ
Члан 3.

Обвезник  таксе  јесте  подносилац  захтева,  којим  се  поступак  покреће,  односно  врши  радња
прописана тарифом.  

У смислу ове Одлуке, под „захтевом“ се подразумева и предлог, пријава, молба и други поднесак,
укључујући и поднеске поднете на обрасцу, односно саопштење које се упућује органу, као и усмено
обраћање органу, којим се покреће поступак код органа.

Ако за прописану таксу постоје више обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе,

таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе.

НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 4.

Ако Тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје:

1. За захтеве – у тренутку њиховог подношења, 
2. За решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање,
3. За управне радње – у тенутку подношења захтева за извршење тих радњи.

Члан 5.

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом Одлуком није другачије прописано.

НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 6.

Такса се плаћа у прописаном новчаном износу.
Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио.



Члан 7.

У решењу или другој исправи за коју је плаћена такса, означава се да је такса плаћена, износ таксе
који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена.

У решењу или другој исправи која се издаје без плаћена такса, означава сврха издавања и основ
ослобађања од плаћања таксе.

Члан 8.

Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти правни основ, а
доноси  се  једно  решење,  такса  се  плаћа  за  сваки  појединачни  захтев,  ако  тарифом  није  другачије
прописано.

Члан 9.

Ако обвезник  непосредно  поднесе  захтев без  доказа  о  плаћеној  такси  у  прописаном  износу,
одговорно лице органа надлежног за пријем захтева затражиће од обвезика да плати прописану таксу у
року од десет дана од дана подношења захтева и упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему се на
поднетом захтеву сачињава забелешка.

Ако захтев  без  доказа  о  плаћеној  такси  у  прописаном износу стигне поштом,  одговорно лице
органа надлежног за пријем захтева позваће обвезика писменом опоменом да у року од десет дана од дана
пријема опомене плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања
таксе.

Ако обвезник уплати таксу у року од из став 1. и 2. овог члана, сматра се да је захтев од почетка
био уредно таксиран.

Уколико обвезник не достави доказ да је платио таксу и таксу за опомену у прописаним износима
у роковима из става 1. и 2. овог члана,  надлежни орган ће обавестити обвезника када спис буде донет,
односно радња извршена и, ако таксе не буду уплаћене и доказ о томе достављен надлежном органу, по
истеку десет дана од дана обавештења, обавестити орган надлежан за наплату изворних прихода локалне
самоуправе и приложити потребне доказе, ради покретања поступка принудне наплате.

Члан 10.

Ако се на захтев обвезника издаје решење, исправа, документ или писмено у више примерака, за
други и сваки следећи примерак плаћа се такса као за препис, која не може бити већа од таксе за први
примерак.

Члан 11.

Ослобађају се таксе:
    1) органи, организације и институције Републике Србије;

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

3) oргани, организације и институције Града Ниша и градских општина Града Ниша;

4) организације обавезног социјалног осигурања;



5) установе  основане  од  стране  Републике  Србије,  аутономних  покрајина,  односно
јединица локалне самоуправе;

6) Цркве и  верске заједнице,  регистроване у складу са  Законом о црквама и  верским
заједницама;

7) Црвени крст Србије;

8) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

Члан 12.

Корисници  права  на  новчану  социјалну  помоћ ослобађају  се плаћања  таксе утврђене  овом
Одлуком. 

Ради  остваривања  права  из  става  1  овог  члана  ставља  се  на  увид  акт  надлежног  органа  или
организације о остваривању права на новчану социјалну помоћ.

Члан 13.

Не плаћа се такса за:
 1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
 2. списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода;
 3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним

евиденцијама;
 4. списе  и  радње  у  поступку  остваривања  права  из  социјалне  заштите,  финансијске  подршке

породице са децом и предшколског васпитања и образовања;
 5. поднеске упућене органу за представке и притужбе;
 6. списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих у вези са елементарним непогодама и

другим ванредним догађајима.

Члан 14.

Таксе за списе и радње из надлежности Града и градских општина уплаћују се на одговарајући
уплатни рачун јавних прихода.

Члан 15.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о  градским административним таксама
(''Службени лист Града Ниша'', број 46/2009 и 12/2010).

Члан 16.

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

Број: ___________________
У Нишу, ___.___. 2015. године

                           СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник



Проф. др Миле Илић

Т А Р И Ф А 
ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

Тарифни број 1

За захтев и други поднесак, ако овом одлуком није друкчије прописано, плаћа се такса у износу од
200,00 динара.

НАПОМЕНА:

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.

Тарифни број 2

За жалбу и приговор против решења, ако овом одлуком није друкчије прописано, плаћа се такса у
износу од  200,00  динара. 

Тарифни број 3

За решења која се доносе у вршењу послова локалне самоуправе, ако овом одлуком није другачије
прописано, плаћа се такса у износу од 150,00  динара.

Тарифни број 4

За издавање података  из  службене евиденције плаћа се такса  у  износу  од  250,00 динара.

Тарифни број 5

За захтев за спровођење поступка принудног извршења плаћа се такса у износу од  200,00 динара.



Тарифни број 6

За доношење решења плаћа се такса:

1. о закупу грађевинског земљишта ............................................................................  250,00 динара
2. о закупу пословног простора и повременом коришћењу службених просторија ............. 200,00

динара

Тарифни број 7

За  издавање  информације  о  локацији  и  услова  из  планског  документа  за  израду  пројеката
парцелације и препарцелације са елементима за одређивање регулационе линије, плаћа се такса :
За информације о локацији:

- За једну или две катастарске парцеле у износу од 900,00 динара;
- За три катастарске парцеле и више од три катастарске парцеле у износу од 3.000,00 динара.

За услове из планског документа за израду пројеката парцелације и препарцелације са елементима за
одређивање регулационе линије:

- За катастарске парцеле до 600 м2 у износу од 1.500,00 динара;
- За катастарске парцеле преко 600 м2 у износу од 12.000, 00 динара.

Тарифни број 8

За издавање локацијских услова за изградњу објеката, плаћа се такса у износу од:
- За зграде из класе А – незахтевни објекти – 6.000,00 динара;
- За зграде из класе Б – мање захтевни објекти – 18.000,00 динара;
- За зграде из класе В– захтевни објекти – 25.000,00 динара;
- За објекте из класе Г– инжењерски објекти – 20.000,00 динара.

Тарифни број 9

За  потврду  о  усклађености  пројекта  за  парцелацију  и  препарцелацију,  сходно  величини  катастарске
парцеле, плаћа се  такса у износу од:

- за катастарске парцеле површине до 600 m2 – 4.000,00 динара
- за катастарске парцеле површине 600 m2 и преко 600 m2 - 9.000,00 динара

За  потврду  да урбанистички пројекат  за  урбанистичко-архитектонску  разраду  локације  није  у
супротности са важећим планским документом, сходно величини катастарске парцеле, плаћа се  такса у
износу од:

- за катастарске парцеле површине до 450 m2 – 5.000,00 динара;
- за катастарске парцеле површине 450 м2 и преко 450 м2 до 600 m2 – 15.000,00 динара;
- за катастарске парцеле површине 600 m2 и преко 600 m2 – 25.000,00 динара.

Тарифни број 10



За одобравање пуштања објекта у пробни рад, плаћа се такса у износу од 5.000,00 динара.

Тарифни број 11

1. За издавање обавештења да за посебну врсту објеката, односно радова за које није потребно прибављати
акт  надлежног  органа  за  градњу, односно  акт  за  извођење  радова  (члан  144.  Закон  о  планирању и
изградњи), потврда и обавештења о чињеницама којима орган води службену евиденцију као и издавање
уверења о времену изградње објеката, плаћа се такса у износу од 1.000,00 динара; 

2. За издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању за изградњу,
плаћа се такса у износу од:

- извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом и
грађење зиданих ограда – 1.000,00 динара;

- за изградњу помоћних и економских  објеката,  изградња секундарних, односно дистрибутивних мрежа
комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и уређење саобраћајница у оквиру
постојеће регулације улица, реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта без извођења
грађевинских радова, промена намене уз извођење грађевинских радова, извођење радова на раздвајању
или спајању пословног или стамбеног простора,  уградња унутрашњих инсталација (гас,  струја,  вода,
топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат – 5.000,00 динара;

- постављање  антенских  стубова  и  секундарних,  односно дистрибутивних  делова електронске
комуникационе мреже, појединачни  електро дистрибутивни  и  електропреносни  стубови,  део
средњенапонске електродистрибутивне  мреже  који  обухвата  10  кв,  20  кв  и  кв  вод,  типске
трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв и 35 кв напонски ниво и део електродистрибутивне мреже
од трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв, 35/10 (20) кв и 35/04 кв до места прикључка на објекту
купца (1 кв), 10 кв и 20 кв разводна постројења, мање црпне станице и мањи ски лифтови, прикључци на
изграђену  водоводну,  канализациону,  гасну  и  сл.  мрежу; компресорске  јединице  за  гас,  уређаји  за
испоруку гаса,  електране  које  користе  обновљиве  изворе  енергије  инсталиране  снаге  50  кW, типски
топловодни прикључци – 20.000,00 динара.

НАПОМЕНА:

Такса  из  овог  тарифног  броја  не  плаћа  се  за  извођење  радова  на  објекту који  се  гради  пред
наступање или за време елементарних непогода, као и за отклањање штетних последица тих непогода.

Тарифни број 12

За одобрење за постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама плаћа се такса у
износу од   100,00 динара.  

Тарифни број 13

За одобрење за постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама, по појединачно
утврђеним урбанистичко - техничким условима, плаћа се такса у износу од   100,00 динара 

Тарифни број 14

За одобрење за постављање покретних паноа, светлећих реклама и рекламних табли на јавним
површинама плаћа се такса у износу од  700,00 динара.



Тарифни број 15

За одобрење за остала коришћења јавних површина плаћа се такса у износу од  100.00 динара. 

Тарифни број 16

За  одобрење за  приређивање музичког  програма у  угоститељским објектима плаћа  се  такса  у
износу од   100,00 динара. 

Тарифни број 17

За одобрење за измену режима саобраћаја плаћа се такса у износу од  500,00 динара. 

Тарифни број 18

За  оверу реда вожње у градском превозу путника плаћа се такса у износу од  700,00 динара. 

Тарифни број 19 

1. За одобрење и налепницу за кретање и заустављање теретних моторних возила највеће дозвољене укупне
масе до 3.5 т у "Плавој зони" без пешачког сектора утврђује се дневна такса по возилу од 100,00 динара, а
годишња такса се утврђује у износу од 4.000,00 динара.

2. За  одобрење и налепницу за  кретање и заустављање теретних моторних возила највеће
дозвољене укупне масе до 3.5 т у "Плавој зони" са пешачким сектором утврђује се дневна такса по возилу
од 1.000,00 динара, а годишња такса се утврђује у износу од 25.000,00 динара.

3. За  одобрење и налепницу за  кретање и заустављање теретних моторних возила највеће
дозвољене укупне масе од 3.5 т до 12 т у "Плавој зони" без пешачког сектора утврђује се дневна такса по
возилу од 300,00 динара, а годишња такса се утврђује у износу од 15.000,00 динара.

4. За одобрење и налепницу за кретање и заустављање теретних моторних возила највеће дозвољене укупне
масе  преко 12 т, радних машина и специјалних теретних возила  у "Плавој зони" без пешачког сектора
утврђује се дневна такса по возилу од 1.000,00 динара, а годишња такса се утврђује у износу од 25.000,00
динара а.

НАПОМЕНА:

1) Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора за заустављање   у "плавој зони".
2) Јавна површина у Граду која има посебан значај за саобраћај ("плава зона") овог тарифног

броја одређена је Решењем о одређивању "плаве зоне".
3) Могућности и услове за заустављање и кретање возила из овог тарифног броја одређује

управа надлежна за послове саобраћаја, у складу са прописима о саобраћају.
4) Управа надлежна за послове саобраћаја за годишњу таксу из овог тарифног броја издаје

налепнице са одговарајућим ознакама и временом важења.
5) Наплату  таксе  из  овог  тарифног  броја  врши  управа  надлежна  за  послове  саобраћаја

приликом издавања одобрења за кретање и заустављање возила о чему води посебну евиденцију.
6) Ослобађају се плаћања ове таксе установе, организације, удружења или привредни субјекти

за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање  лица са инвалидитетом, ако та
лица чине најмање 30 % запослених.



Тарифни број 20

1. За  разгледање  и  преписивање  завршених  службених  списа  плаћа  се  такса  у  износу од
700,00 динара.

2. За  узимање захтева странке  на  записник, односно за  састављање  записника  о  захтеву
странке, плаћа се такса у износу  од   100,00 динара.

Тарифни број 21

За објављивање аката других органа и организација на огласној табли органа и служби Града плаћа
се такса по свакој страни акта формата А-4 у износу од   500,00 динара 

Тарифни број 22

За закључење брака ван службених просторија плаћа се такса у износу од 8.000,00 динара. 
За закључење брака  ван службених просторија у случају групног венчања за најмање три пара,

плаћа се такса у износу од 5.000,00 динара по пару.

           НАПОМЕНА: 

Накнаду по овом тарифном броју не плаћају лица која поднесу доказ да су због здравственог стања
или инвалидитета непокретна, или им је кретање знатно отежано.

Тарифни број 23

За  захтев за достављање ван седишта органа  извода из матичних књига и уверења издатих на
основу матичне евиденције, која су наручена путем е-mail-а или телефона, плаћа се такса  у износу од
300,00 динара
 

НАПОМЕНА:

Таксу  по  овом  тарифном  броју  не  плаћају  лица  старија  од  70 година и инвалиди - слепа  и
непокретна лица.

Тарифни број 24

За излазак на лице места комисије, односно стручног лица, плаћа се такса:
1) за  преглед  угоститељских  објеката  за  смештај  туриста  врсте:  кућа,  апартмана,  соба  и

сеоског туристичког домаћинства .............................................................................................. 1.200,00  динара
2) за  утврђивање  услова  за  ослобађање  од  плаћања  накнаде  за  пренамену  обрадивог

пољопривредног земљишта у грађевинско .............................................................................    1.000,00 динара
3) за  остали  излазак  на  лице  места  комисије,  односно  стручног  лица,  по  захтеву

странке...................................................................................................................................          1.200,00 динара

Тарифни број 25

За поверавање вршења техничког прегледа у поступку издавања употребне дозволе плаћа се такса у
износу од 2.500,00  динара.



НАПОМЕНА:

1) Такса за захтев, жалбу, приговор и други поднесак плаћа се приликом подношења.

2) Такса за решење, одобрење и друге исправе плаћа се приликом достављања странци.

3) Такса из Тарифног броја 22 и 24 плаћа се приликом подношења захтева.

4) Такса из Тарифног броја 23 плаћа се приликом достављања.

 

O Б Р АЗ Л О Ж Е Њ Е

1. Законски основ

Законски основ за доношење ове одлуке јесте члан 9. Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'',  број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и  125/14) којим је регулисано да скупштина
јединице локалне смоуправе може уводити локалне административне таксе за списе и радње у управним
стварима,  као  и  за  друге  списе  и  радње  које  органи  јединице  локалне  самоуправе  издају,  односно
обављају у оквиру послова из своје изворне надлежности.

Чланом 37. став 1. тачка 7. Статута Града Ниша утврђена је надлежност Скупштине Града Ниша
за доношење прописа и других општих аката.

2. Разлози за доношење ове Одлуке

Разлози за доношење ове Одлуке произилазе из чињенице да иста није мењана од 2009. године
осим дела  одлуке који  се  односи  на  тарифни  бр.19   који  је  измењен 2010.  године.  Из  тог  разлога
неопходно је  било одређене тарифе ускладити са растом цена на мало почев од 2009. до 2015. године 

Поред тога изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
132/14 и 145/14) извршене су измене у називима и садржини аката које издаје Управа за планирање и
изградњу, па је потребно усклађиваење постојеће Одлуке о локалним административним таксама Града
Ниша (''Службени гласник РС'', број 46/2009 и 12/2010) са одредбама поменутог закона. Измене наведене
Одлуке  извршене  су  превасходно  у  терминолошком  смислу  али  и  у  смислу  износа  у  тарифним
бројевима.

3. Анализа ефеката

Ефекти који се очекују од доношења Одлуке о локалним административним таксама се огледају у
повећању прихода.

4. Процена фиансијских средстава потребних за спровођење одлуке

За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у буџету Града Ниша.

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ 

 



САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Н А Ч Е Л Н И К

___________________
Миљан Стевановић

 
 



Република Србија
Г Р А Д     Н И Ш

Служба за послове 
Скупштине Града

   Број: 13 - 69 /2015
  30.4. 2015. године

Н   И   Ш

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са Вашим дописом број 11-37/2015, од 29.4.2015. године и захтевом
за давање мишљења на Нацрт одлуке о локалним административним таксама,
дајемо следеће:

М и ш љ е њ е

Нацрт одлуке о локалним административним таксама је формално – правно
исправан.

С' поштовањем,

Начелник
Иван Николић с.р.


