
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени 
лист  Града  Ниша”  број  1/2013) 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 09.04.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о утврђивању зона за обрачун пореза на 
имовину физичких лица.

II Предлог  одлуке  о  утврђивању зона  за  обрачун  пореза  на имовину 
физичких  лица  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 Миљан  Стевановић,  начелник  Управе  за  финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 570-2/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



Н А Ц Р Т

На  основу  члана  60.  а  у  вези  са  чланом  6.  Закона  о  финансирању 
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 
6. Закона о порезима на имовину (''Сл.гласник РС'', бр. 26/01 ... 24/2011), члана 
5.  Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на 
непокретностима  (''Сл. гласник  РС'',  бр.  38/01,  45/04  и  27/11)  и  члана  37. 
Статута Града Ниша (''Сл. лист Града Ниша'', бр.88/2008)

Скупштина  Града  Ниша  на  седници  од  ________  2013.  године 
донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА

НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се зоне,  као корективни елемент, за утврђивање 
вредности непокретности за обрачун годишњег пореза на имовину физичких 
лица на територији Града Ниша.

Члан  2.

Према погодности које пружа локација на којој се непокретност налази, 
утврђују се следеће зоне: ПРВА зона; ДРУГА зона; ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА 
зона.

Члан  3.

Коефицијент корекције локације непокретности по зонама је следећи:
ПРВА ЗОНА  ............................  1,00                           
ДРУГА ЗОНА ............................  0,80
ТРЕЋА ЗОНА  ............................  0,60
ЧЕТВРТА ЗОНА ........................  0,40
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Члан   4.

Зоне обухватају делове територије Града Ниша и то:

ПРВА ЗОНА

Обухвата подручје оивичено следећим улицама:
Од моста Младости, улицом Краља Стевана Првовенчаног, Синђелићев трг до 
улице Цара Душана,
Улицом Цара Душана до раскрснице са улицом Косте Стаменковића, и улица 
Косте Стаменковића,
Улицом Облачића Рада , Пријездином, Трг 14. Октобар, Улица Обреновићева 
до раскрснице са Тргом Павла Стојковића, 
Тргом Павла Стојковића, улицом Обилићев венац до Топличине, 
Улицом Топличином до улице Југовићеве,
Југовићевом до улице Јована Ристића, 
Улицом Јована Ристиће до раскрснице са улицом Вардарском и улица Петра 
Вучинића,
Улицом  Генерала  Милојка  Лешјанина  од  Вардарске  до  улице  Књегиње 
Љубице,
Улицом Књегиње Љубице до улице Кеја кола српских сестара,
Улицом Кеја кола српских сестара и Кеја 29. Децембар до Моста Младости.

ДРУГА ЗОНА

Обухвата подручје оивичено следећим улицама:
Улицом Максима Горког, Булевар Немањића до улице Благоја Паровића,
Улицом Благоја Паровића, Бранка Крсмановића до Византијског булевара,
Улицом  Романијском  до  Габровачке  реке,  Габровачком  реком  до  Булевара 
Немањића, (осим Византијског булевара)
Булевар Немањића до раскрснице са улицом Радних бригада,
Улицом Радних бригада до раскрснице са улицом Булевар др Зорана Ђинђића,
Булеваром др Зорана Ђинђића до раскрснице са Зетском улицом,
Улицом Зетском до пруге,
Пругом до улице Станка Власотинчанина,
Улицом Станка Власотинчанина до улице Првог устанка,
Улицом Првог устанка до улице Саве Ковачевића,
Улицом Саве Ковачевића до улице Југ Богдана,
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Улицом Југ Богдана до раскрснице са улицом Краљевића Марка,
Улицом Краљевића Марка и Војводе Косте Војиновића до пруге,
Пругом до реке Нишаве – до улице кеја Мике Палигорића,
Улицом кеја Мике Палигорића, Јадранском до Нишавске улице.

ТРЕЋА ЗОНА

Обухвата улице на територији Града Ниша које не спадају у прву и другу зону 
као и подручја следећих насеља: Насеље 9. Мај,  Брзи Брод, Паси Пољана, 
Доњи Комрен, и Доња Врежина.

ЧЕТВРТА ЗОНА

Обухвата сеоска насеља која нису обухваћена трећом зоном.

Члан  5.

Ова  одлука  ступа  на  снагу  у  року  од  осам  дана  од  дана  објављивања  у 
''Службеном листу Града Ниша''.

Број: ____________
У Нишу, _______ 2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Проф.  др Миле Илић
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
   

1.ЗАКОНСКИ ОСНОВ

Законски  основ  за  доношење  ове  одлуке  је  члан  6.  Закона  о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 62/06, 47/11 и 93/12) 
којим је регулисано да порез на имовину представља изворни приход локалне 
самоуправе,  а  чланом  60.  истог  закона  утврђена  је  надлежност  локалне 
самоуправе  да  врши  утврђивање,  контролу  и  наплату  изворних  прихода 
остварених на њеној територији.

Законом о порезима на имовину (''Сл. гласник РС'', број 26/01 ... 24/11) у 
члану  6.  регулисано  је  да  се  вредност  непокретности  утврђује  применом 
основних  и  корективних  елемената.У  корективне  елементе  спада  и 
зона( локација )непокретности.

Чланом  5.  Правилника  о  начину  утврђивања  основице  пореза  на 
имовину на  права  на  непокретности  (''Сл.гласник  РС'',  број  38/01,  45/04  и 
27/11)  утврђено  је  да  се  просечна  тржишна  цена  квадратног  метра 
непокретности коригује множењем са коефицијентом локације.

Статутом  Града  Ниша  у  члану  37.  став  1.  тачка  7  (''Сл. лист  Града 
Ниша'',  број  88/2008),  утврђена  је  надлежност  Скупштине  Града  Ниша  за 
доношење прописа и других општих аката.

2.РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Законом о порезима на имовину регулисано је да су обвезници пореза 
на  имовину  имаоци  права  на  непокретности  које  се  налазе  на  територији 
Републике Србије, правна и физичка лица. Код утврђивања пореске основице 
физичких  лица  висину  вредности  непокретности  утврђује  орган  јединице 
локалне самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних 
прихода  локане  самоуправе.Вредност  непокретности  утврђује  се  применом 
основних  и  корективних  елемената.У  основне  елементе  спадају  корисна 
површина  и  просечна  тржишна  цена  квадратног  метра  одговарајућих 
непокретности на територији Града.У корективне елементе спадају локација 
непокретности,  квалитет  непокретности  и  други  елементи  који  утичу  на 
тржишну  вредност  непокретности.Правилником  о  начину  утврђивања 
основице пореза  на имовину на  непокретностима ближе су уређени начин 
утврђивања  основних  и  корективних  елемената  за  утврђивање  пореске 
основице.Како  је  локација  непокретности  битан  корективни  елемент  код 
одређивања  вредности  непокретности  и  утврђивања  пореске  основице  ,  а 
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тиме и утврђивања висине пореза на имовину, неопходно је одређивање зона у 
којима се налазе непокретности, а на основу погодности које пружа локација 
на којој се непокретност налази. Град Ниш је преузео администрирање пореза 
на имовину од пореске управе и том приликом су преузети подаци о пореским 
обвезницима по зонама, али није донет посебан акт којим су уређене зоне. 
Доношењем  ове  одлуке  прецизирају  се  делови  територије  Града  који 
припадају одређеним зонама које служе за одређивање коефицијента локације 
и правилне примене закона и правилика при одређивању висине годишњег 
пореза  на  имовину  физичких  лица. Коефицијенти  локације  дати  у  одлуци 
усаглашени су са Законом о планирању и изградњи и коефицијентима који се 
користе при обрачуну накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

4. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА

Ефекти који  се  очекују  доношењем ове  одлуке су  у  прецизном и на 
правном основу  заснованом утврђивању  пореза  на  имовину,  зато  што  је  у 
предходном  периоду  била  директна  примена  закона  и  правилника. 
Утврђивање  зона  неће  утицати  на  промену  висине  обавезе  за  порез  на 
имовину физичких лица.

3.  ПРОЦЕНА  ФИНАНСИЈСКИХ  СРЕДСТАВА  ПОТРЕБНИХ  ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ

За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Града Ниша.

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  
НАЧЕЛНИК

                                                                  Миљан Стевановић
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