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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' , број 

129/07...101/16), члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' 
број 62/2006...91/16) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 
143/16),   
 Скупштина Града Ниша, на седници од 27. децембра 2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. Града Ниша" бр. 102/2014, 90/15 и 148/16), 

у члану 2. став 1., брише се тачка 8. 
 

Члан 2. 
 

У члану 5. број „8" замењује се бројем „7". 
 

Члан 3. 
 
У члану 6., у делу „ЕКСТРА ЗОНА", бришу се речи „Булевар Немањића од броја 46, до 

раскрснице са улицом Бошка Бухе" и у делу „ I ЗОНА" бришу се речи „осим дела од 46 до улице 
Бошка Бухе". 

 
Члан 4. 

 
Члан 7. се брише. 

 
Члан 5. 

 
 У члану 9. став 1., речи „тачке 1, 3 и 8" замењују се речима „тачке 1 и 3" 
 

Члан 6. 
 

У члану 10. став 1., после речи „инспектора", уместо тачке ставља се зарез и додају речи 
„података из евиденција надлежних органа и других података којима располаже орган надлежан за 
утврђивање." 

Став 2. мења се и гласи: 
 „Пријава се подноси посебно за сваки тарифни број из тарифе комуналних такси, осим за 

тарифни број 1. и тарифни број 3., у року од 10 дана од дана добијања одобрења." 
 

Члан 7. 
 

 У члану 11. став 1., алинеја 3. се брише. 
 

Члан 8. 
 

 У члану 16., број „8" замењује се бројем „7". 
 

Члан 9. 
 

У Тарифи локалних комуналних такси у Тарифном броју 4. став 1., у тачки 11. реч „бандера" 
замењује се речју „стубова" и износ од „10 динара" замењује се речима „17 динара". 



Тачка 12. се брише. 
 

Члан 10. 
 

 У Напомени Тарифног броја 4.,  тачка  4. мења се и гласи: 
„4) Износ локалне комуналне таксе из тачке 1. и 2. овог Тарифног броја умањиће се за 10% за 

сваког запосленог радника, осим оснивача, а највише за 60%, уколико обвезник у периоду од 6 
месеци  пре подношења захтева за добијање одобрења за заузеће јавне површине није прекршио 
урбанистичко-техничке услове, о чему надлежна Градска општина издаје потврду. Уколико је 
обвезник у том периоду прекршио урбанистичко-техничке услове, нема право на умањење. 
Обвезник је дужан да приликом подношења захтева за одобрење заузећа јавне површине достави 
доказе о запосленим радницима. Касније достављени докази немају утицај на утврђивање висине 
ове комуналне таксе. 

Уколико обвезник који има право на умањење по основу запослених радника, користи простор 
на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе на више локација, 
остварује право на умањење за свако ново заузеће јавне површине за просечан број запослених 
према броју заузетих јавних површина." 

 
Члан 11. 

 
Тарифни број 8. са Напоменом се брише. 
 

Члан 12. 
 

Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у  Службеном листу Града 
Ниша, а примењиваће се од 01.01.2018.године. 

 
 Број :06-1276/2017-11-02 
 У Нишу,  27. децембар 2017 .  године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША  

 Председник 
Мр Раде Рајковић, с.р. 

 


