
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) 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 21.11.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на
имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Нишу.

II Предлог одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за
непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Нишу 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 Нина Илић - Градска управа Града Ниша – Секретаријат
за локалну пореску администрацију.

Број: 1453-27/2017-03
У Нишу, 21.11.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



На основу члана 7а. и члана 38б. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник
РС'',број: 26/2001,Сл.лист СРЈ“бр.42/2002-одлука СУС и „Сл.гласник РС“ бр.80/2002,,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/12-УС и 47/2013, 68/2014) и
члана 37 Статута Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“ бр.88/08 и 143/16), Скупштина
Града Ниша, на седници одржаној дана _____. новембра 2017. године, донела је:

ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
У ГРАДУ НИШУ

Члан 1.

Овoм одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за
непокретности на територији Града Ниша пореских обвезника који воде пословне
књиге, у случајевима када просечна цена квадратног метра одговарајуће непокретности
није утврђена на основу промета у периоду од 01.01.2017.године - 30.09.2017.године, а
на основу чл.7а став 3.Закона о порезима на имовину.

Члан 2.

На територији Града Ниша одређенe су зоне за утврђивање пореза на имовину,
у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима,
саобраћајној повезаности са централним деловима Града Ниша, односно са радним
зонама и другим садржајима у граду, с тим да је ПРВА ЗОНА утврђена као
најопремљенија у граду.

Коефицијенти на територији Града Ниша износе:

1. За ПРВУ ЗОНУ 1,00
2. За ДРУГУ ЗОНУ 0,80
3. За ТРЕЋУ ЗОНУ 0,60
4. За ЧЕТВРТУ ЗОНУ 0,55
5. За ПЕТУ ЗОНУ 0,50
6. За ШЕСТУ ЗОНУ 0,45
7. За СЕДМУ ЗОНУ 0,40
8. За СЕДМУ А ЗОНУ 0,37
9. За СЕДМУ Б ЗОНУ 0,33
10. За ОСМУ ЗОНУ 0,30
11. За ОСМУ А ЗОНУ 0,20

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“ и на интернет страни
званичне презентацијe Града Ниша.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове oдлуке престаје да важи Решење о коефицијентима за
утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника  који воде пословне књиге
у Граду Нишу („Сл. лист Града Ниша“ бр.  90/2013).



Члан 5.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града
Ниша'', а примењиваће се од 01.01.2018. године.

Број :

У Нишу, _________ 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Мр Раде Рајковић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I - ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 7a  Закона
о порезима на имовину (,,Службени гласник Републике Србије", број 26/01, 45/02-УС,
80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 05/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12–УС, 47/13 и
68/2014 – др. закон, у даљем тексту: Закон)  којим је прописано да : У случају из члана
6. става 8. овог закона , обвезници који воде пословне књиге за потребе утврђивања
основице пореза на имовину просечне цене из става 2. овог члана множе
коефицијентима које утврђује јединица локалне самоуправе актом надлежног органа,
за сваку зону на својој територији, а који не могу бити већи од :

1) 1,00 - за непокретности у најопремљенијим зонама;
2) 0,80 - за непокретности у зонама које се у тој јединици локалне самоуправе

граниче са зонама из тачке 1) овог става;
3) 0,40 - за непокретности у зонама сеоских насеља;
4) 0,30 - за непокретности у зонама изван сеоских и градских насеља;
5) 0,60 - за остале зоне у тој јединици локалне самоуправе.
Јединица локалне самоуправе дужна је да објави акте којима се утврђују зоне,

најопремљеније зоне, као и коефицијенти за непокретности у зонама, до 30. новембра
текуће године на начин из става 1. овог члана, као и сваку промену тих аката.

Ако јединица локалне самоуправе до истека рока из става 4. овог члана не
објави коефицијенте за непокретности у зонама или их утврди преко максималног
износа из става 4. овог члана, у случају из члана 6. став 8. овог закона основица пореза
на имовину утврдиће се применом коефицијента из става 4. овог члана за
непокретности у одговарајућој зони.

У складу са чланом 37. Статута града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/08 и 143/16), доношење ове одлуке у надлежности је Скупштине града Ниша.

II – РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Зоне и најопремљенија  зона на територији града Ниша за утврђивање пореза на
имовину одређене су одлуком Скупштине града Ниша, у зависности од комуналне
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајне повезаности са
централним деловима града, односно са радним зонама и другим садржајима у граду.
Наведеном одлуком одређују сe следеће зоне на територији града Ниша: ПРВА,
ДРУГА, ТРЕЋА, ЧЕТВРТА, ПЕТА, ШЕСТА, СЕДМА, СЕДМА А, СЕДМА Б, ОСМА
и ОСМА А.

Одредбама члана 6. став 5. до 7. Закона, прописано је да просечну цену
одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе,
утврђује свака јединица локалне самоуправе актом надлежног органа, на основу цена
остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара
до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину.

Одредбама члана 7. став 2. Закона, прописано је да основицу пореза на имовину
обвезника који води пословне књиге, а који непокретности у својим пословним
књигама не исказује по методу фер вредности у складу са међународним
рачуноводственим стандардима,односно међународним стандардима финансијског
извештавања, чини:
1) за неизграђено земљиште – вредност земљишта;
2) за остале непокретности – вредност објеката увећану за вредност припадајућег



земљишта.
Сагласно напред наведеним законским одредбама, Градска управа града Ниша –

Секретаријат за локалну пореску администрацију, је на основу прибављених података
о ценама оствареним у промету одговарајућих непокретности у периоду од 01. јануара
до 30.септембра 2017. године, припремио износ просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на
територији града Ниша, појединачно по зонама и врстама непокретности разврстаним
за сврху утврђивања основице пореза на имовину.

Како Одлуком о утвђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утвђивање пореза на имовину за 2018 годину на територији града
Ниша, није одређена просечна цена квадратног метра у свим зонама, а потребно је
утврдити порез и у зонама у којима нису могле бити примењене одредбе члана 6. став
5. до 7. Закона. потребно је утврдити коефицијенте за сваку зону појединачно у сладу
са чланом 7а став 4 Закона .

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА

У ставу 1. Одлуке прописано је да се овoм одлуком утврђују коефицијенти за
утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге
на територији града Ниша у 2018 години.

У ставу 2. Одлуке наведено је да су на територији  Града Ниша одређене зоне и
најопремљенија зона за утврђивање пореза на имовину на основу посебне одлуке, и то
да се одређује 11 коефицијената за 11 зона.

У ставу 3. Одлуке одређен је начин објављивања.
У ставу 4. Одлуке наведен је претходни пропис Решење о коефицијентима за

утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника  који воде пословне књиге
у Граду Нишу („Сл. лист Града Ниша“ бр.  90/2013) који престаје да важи ступањем на
стагу ове Одлуке .

У члану 5. Одлуке предвиђено је да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном листу града Ниша, а да се примењује од 1. јануара 2018.
године.

IV – АНАЛИЗА ЕФЕКАТА

За спровођење Одлуке о утвђивању коефицијената за утврђивање пореза на
имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у граду Нишу није
потребно ангажовање средстава из буџета града Ниша.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

СЕКРЕТАР

Нина Илић
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