
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 19.05.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину. 
 

II Предлог одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину 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 Снежана Јовановић, начелница Управе за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
  
 
Број: 489-3/2011-03 
Датум: 19.05.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 

 
 
 
 



           
 

 На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 62/06), члана 11. Закона о 
порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 26/01, 45/02, 
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 и 24/11) и члана 37. Статута Града Ниша  
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/08), Скупштина Града Ниша на седници 
одржаној дана ______ 2011.  године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком утврђује се стопа пореза на имовину за правна и физичка 
лица имаоце права на непокретности на територији Града Ниша, а која су 
предмет опорезивања по Закону о порезима на имовину. 
 

Члан 2. 
 
 Стопа пореза на имовину износи:  

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге 
– 0,40%;  

2) на права нa земљишту пореског обвезника који не води пословне књиге – 
0,30%; 

3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне 
књиге, осим на земљишту: 

 
На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

(1) до 10.000.000 динара 
 

0,30 % 

(2) од 10.000.000 динара до 
25.000.000 динара 

порез из подтачке (1) +  0,6% на 
износ преко 10.000.000 динара  

(3) од 25.000.000 динара до 
50.000.000 динара            

порез из податчке (2) +  1,0% на 
износ преко 25.000.000 динара 

(4) преко 50.000.000 динара порез из подтачке (3) +  2,0%  на 
износ преко 50.000.000 динара 

          
Члан 3. 

 
 Стопа прописана у члану 2. ове одлуке примењиваће се почев од 
утврђивања пореза на имовину за 2011. годину. 



Члан 4. 
 
  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша“. 
 
 
 
Број: _________________ 
У Нишу, __________ 2011. године 
 
 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

            ПРЕДСЕДНИК 
 
        проф. др Миле Илић 



О б р а з л о ж е њ е 
 
I – ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању  висине пореза на 
имовину садржан је у одредбама члана 8. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 62/2006) , којим је 
прописано да скупштина јединице локалне самоуправе утврђује висину стопе 
пореза на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на 
наслеђе и поклон, до висине највише стопе прописане законом којим се уређују 
порези на имовину, као и у одредбама члана 11. Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС“, број 26/01, ... 24/11), којима је прописан највиши 
износ стопе пореза на имовину. 
 
II – РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 Непосредан повод за доношење ове одлуке је доношење Закона о 
изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је објављен у 
„Службеном гласнику РС“, број 24 од 04. априла 2011. године и ступио на 
снагу 13. 4. 2011. године. 
 Одредбама члана 7. наведеног закона, прописано је да се порез на 
имовину за 2011. годину утврди применом највише одговарајуће пореске стопе 
из члана 11. став 1. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, 
број 26/01, ... 101/10) на правима на непокретности обвезника који води 
пословне књиге, односно обвезника који не води пословне књиге, осим ако 
скупштина јединице локалне самоуправе, у року од 60 дана (до 13. јуна 2011. 
године) од ступања на снагу овог закона, донесе одлуку којом ће утврдити ниже 
стопе пореза од наведених. 
 Полазећи од законом прописаних овлашћења локалне самоуправе, а с 
обзиром на социјално-економску ситуацију, предлаже се смањење стопе пореза 
на имовину за физичка лица са 0,4 % на 0,3 %, како би се пореско оптерећење 
грађана на име пореза на имовину амортизовало, посебно ако се има у виду да 
би примена најновијих законских решења, без корекције стопе пореза, у знатној 
мери утицала на повећано пореско оптерећење грађана.  У том циљу и пореска 
основица, која се примењује од 2009. године, и у 2011. години остаће 
непромењена, иако закон допушта њену корекцију.  
 Треба нагласити да  код утврђивања пореске обавезе за сваког 
појединачног пореског обвезника, на висину исте, поред пореске стопе и 
пореске основице, утичу и стопа амортизације и порески кредит, који су 
најновијим законским решењима претрпели значајне измене и то у смислу 
смањења годишње стопе амортизације са 1,5% на 0,8% и пореског кредита са 
максималних 70% на 50%, а највише 20.000 динара, а који знатно увећавају 
висину пореза. На ове елементе се не може утицати јер нису у надлежности 
локалне самоуправе и представљају законске одредбе које се непосредно 
примењују.    



 Што се тиче обвезника који воде пословне књиге, њихов порески терет 
биће мањи у 2011. години, због амортизације, јер је основица код њих 
књиговодствена вредност исказана у пословним књигама. 
    
III – ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОДРЕДБИ 
 
 У члану 1.  утврђени су обвезници пореза на имовину, а то су правна и 
физичка лица, имаоци права на непокретности на територији Града Ниша, која 
су предмет опорезивања на основу Закона о порезима на имовину. 
 У члану 2. прописана је висина стопе пореза на имовину, за права која су 
предмет опорезивања, а где је у ставу 1. тачка 3) извршено смањење стопе за 
физичка лица са 0,4% на 0,3% за имовину до 10.000.000 динара (а то је вредност 
имовине највећег броја обвезника), док су за имовину вредности преко 
10.000.000 динара прописане прогресивне стопе до законом утврђеног износа. 
 У члану 3. прописана је одредба да ће се обавеза за порез на имовину по 
овој одлуци утврђивати почев од 2011. године.  
 У члану 4. прописано је да одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
IV – ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ 
 
 Сви прорачуни и симулације засновани на смањеној стопи од 0,4% на 
0,3% за физичка лица, уз даље ширење обухватности нових пореских 
обвезника, указују да се пројектовани приходи од пореза на имовину у 2011. 
години могу остварити, уз задржавање пореског терета грађана Ниша на 
приближно истом нивоу као у 2010. години. 
 
V – СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ 
 
 За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање додатних средстава 
из буџета Града Ниша. 
 
 

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ  
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

                  НАЧЕЛНИК 
 
                                  Снежана Јовановић 
 


