На основу 56. став 1. тачка 12. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број
88/2008 и 143/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 22.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
У циљу спровођења поступка провере и утврђивања законитости и правилности
испуњавања обавеза по основу пореза на имовину, а на захтев Секратаријата за локалну
пореску администрацију, образује се Радна група за пружање административно-техничке
подршке у саставу:
-

за подручје градске општине Медијана:

1. Николић Ана
2. Мијалковић Дејан
3. Стојанчић Љубиша
4. Божидаревић Стефан

-

за подручје градске општине Палилула:

1. Салевић Маријана
2. Савић Славољуб
3. Давидовић Милош
4. Бабић Мирјана
5.Стојановић Љиљана

-

за подручје градске општине Пантелеј:

1. Здравковић Татјана
2. Андрејевић Драгана
3. Ђокић Драгана
4. Игић Драгана
5. Коцић Радиша
6. Живковић Славољуб
7. Јанковић Мирослав
8. Павловић Ненад
9.Рашић Драгана
10.Лакићевић Слађана
-

за подручје градске општине Црвени Крст:

1. Младеновић Братислав
2. Николић Елизабета
3. Миливојевић Светлана
4. Јовановић Весна
5. Ћирић Сузана
6. Динић Марко
7. Малденовић Небојша

8. Живић Драгица
9. Милошевић Раде
10. Ђорђевић Мирољуб
-

за подручје градске општине Нишка Бања:

1. Ћирковић Миљан
2. Милинковић Синиша
3. Стојановић Александар
4. Цветковић Дејан
5. Јовановић Владан
6. Цветковић Душан
7. Поповић Миомир
8. Илић Томислав
9. Живковић Бобан
10. Илић Ненад
11. Вацић Горан
За координацију са члановима радне групе задужује се Савић Александар, запослен у
Секретаријату за локалну пореску администрацију.

II
Чланови радне групе из тачке 1. овог Решења ће обављати послове из делокруга рада
Секретаријата за локалну пореску администрацију и то: обилазак терена у циљу
евидентирања непокретности на територији Града Ниша ради увођења у пореску евиденцију,
административне послове који се односе на унос података у базу пореских обвезника,
сређивање и упаривање података добијених од јавних предузећа и Службе за катастар
непокретности и друго.
III
Задужује се Градоначелник Града Ниша да члановима радне групе изда овлашћење за
обављање наведених послова.
IV
Задужује се секретар Секретаријата за локалну пореску администрацију да изради
упутство за поступање чланова радне групе и образац изјаве о чувању службене тајне.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ бр. 62/06 .... 96/17) прописано је да порез на имовину припада Јединици локалне
самоуправе, као изворни приход остварен на њеној територији.
У складу са чл.31а Одлуке о градској управи Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“ бр. 143/16 , 57/17 и 138/17), Секретаријат за локалну пореску администрацију је
надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода остварених на територији
Града.
У току вишегодишњег рада, уочено је да на територији Града Ниша постоји значајан
број објеката чији власници нису поднели пореске пријаве за порез на имовину, а за шта су
били у законској обавези, те да се порез на имовину не утврђује за ове објекте. Такође је
уочено да лица која су била у обавези, нису пријављивала промене површине објеката, тако
да се у великом броју случајева порез утврђује за мању површину него што је реално стање.
Стална конференција градова и општина је дана 27. септембра 2017. године, путем
мејла обавестила град Ниш да Програм реформе пореза на имовину – подршка унапређењу
администрирања пореза на имовину и добре управе, који финансира Швајцарска агенција за
развој и сарадњу СДЦ у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе,
Министарством финансија и Сталном конференцијом градова и општина, расписује позив за
подношење пријава за реализацију пакета подршке за 40 јединица локалне самоуправе, за
унапређење администрирања пореза на имовину и јачање функција добре управе.
Секретаријат за локалну пореску администрацију, се испред града Ниша укључио у
наведени пројекат, сматрајући да учешће у истом може значајно допринети бржем решавању
проблема који се јављају у примени законских одредби, кроз давање сугестија и предлога за
измене прописа и друге активности у циљу квалитетнијег администрирања пореза на
имовину.
У циљу ажурирања постојеће базе непокретности и повећања броја обвезника, а тиме и
повећања буџетских прихода од пореза на имовину, неопходно је спровести поступак
евидентирања свих непокретности на територији Града Ниша. Тиме би се дошло до тачних
података колико непокретности постоји на територији Града Ниша и ко су њихови власници,
чиме би се створио основ за утврђивање пореза на имовину у значајно већем износу него до
сада.
Спровођење поступка евидентирања непокретности непосредно би спроводила Радна
група за пружање административно-техничке подршке.
Обзиром да Секретаријат за локалну пореску администрацију нема довољан број
радника који би спроводили поступак евидентирања непокретности на терену, неопходно је
остварити сарадњу са Градским општинама, чији би радници учествовали у раду Радне групе
за пружање административно-техничке подршке.
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