
На основу члана  11 став 1 Закона о  финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 
РС", бр.62/06,47/11 и 93/12)  и  члана 29 став  1 тачка  13 Статута општине Пирот ("Сл. лист 
града Ниша", бр.88/11), Скупштина општине Пирот, на седници одржаној дана  15.03.2013. 
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Сл. лист града Ниша", бр.99/12) у члану 

6 став 3 бришу се речи "и 6".

Члан 2.
У  Одлуци  о  локалним  комуналним  таксама  ("Сл.  лист  града  Ниша",  бр.99/12),  у 

Тарифи, у тарифном броју VI , у ставу 1, после тачке 7 додају се тачке 8, 9, 10 и 11 које гласе:

"   8)  коришћење простора за  паркирање теретних возила до 3,5 тона у улици Трг 
републике око зелене пијаце (дневно паркирање) - 300,00 динара;

  9)  коришћење  простора  за  24  часовно  непрекидно  паркирање  (целодневно 
паркирање) - 420,00 динара;

    10)  коришћење простора за паркирање теретних возила преко 3,5 тона по заузетом 
појединачном паркинг месту (дневно паркирање) уз претходно прибављање одобрења органа 
општинске управе надлежног за послове саобраћаја - 300,00 динара;

  11)  коришћење простора за  возила која  врше услугу доставе  робе (плаћа се  као 
дневно паркирање), по продајном објекту  - 150,00 динара."

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у "Службеном листу града 
Ниша".    

I бр. 06/19-13
15.03.2013 год.
П и р о т

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                                           Милан Поповић



Образложење

Правни  основ  за  доношење  ове  одлуке  је  члан  11  став  1  Закона  о  финансирању 
локалне  самоуправе  („Сл.  гласник  РС“,  бр.62/06,  47/11  и  93/12)  којим  је  прописано  да 
скупштина  јединице  локалне  самоуправе  може  уводити  локалне  комуналне  таксе  за 
коришћење права, предмета и услуга и члан 29 став 1 тачка 13 Статута општине Пирот („Сл. 
лист града Ниша“, бр.11/08) којим је предвиђено да Скупштина општине у складу са Законом 
о локалној  самоуправи утврђује  општинске таксе  и  друге  локалне приходе који општини 
припадају по закону.

Предлогом Одлуке  о  допуни Одлуке о локалним комуналним таксама допуњује  се 
тарифни број VI којим су прописане таксе за коришћење простора за паркирање друмских, 
моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима и то тако што се додају 
тачке  8,  9,  10  и  11  којима  се  прописују  таксе  за  коришћење  простора  за  паркирање  у 
одређеним посебним ситуацијама.

Наведеним тачкама одређују се такса за коришћење простора за паркирање теретних 
возила до 3,5 тона у улици Трг републике око зелене пијаце, такса за коришћење простора за 
24 часовно непрекидно паркирање (целодневно паркирање),  такса за коришћење простора за 
паркирање  теретних  возила  преко  3,5  тона  по  појединачном  паркинг  месту  и  такса  за 
коришћење простора за возила која врше услугу доставе робе.

Посебно је значајно увођење таксе за целодневно паркирање ради усклађивања ове 
одлуке са новом одлуком о јавним паркиралиштима којом се уводи целодневно паркирање 
као  вид  опредељивања  начина  и  времена  паркирања  који  је  у  функцији  побољшања 
ефикасности наплате таксе за паркирање.

Предлажемо  да  Скупштина  општине  Пирот  донесе  предложену  Одлуку  о  допуни 
Одлуке о локалним комуналним таксама.

                                                                                                                        НАЧЕЛНИК 
Зоран Крстић, дипл.инж.грађ.


