
СКУПШТИНА ГРАДА ПИРОТА

18300 Пирот  Српских владара 82  телефон: 010/305 523,010/305 525  телефакс: 010/313-901
E-mail: skposlovi@pirot.rs

На основу члана 7а и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник 
РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 
80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука 
УС, 47/2013 и 68/2014 – др. Закон, 95/2018, 99/2018, 86/2019 и 144/2020) и члана 25.ст.1. тач.6 
Статута Града Пирота (“Сл.лист града Ниша” бр.20/19), Скупштина града Пирота, на 
седници одржаној дана 29.10.2021. године, донела је

 
О Д Л У К У

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ГРАДУ 

ПИРОТУ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге, у случајевима када просечна цена 
квадратног метра одговарајуће непокретности није могла бити утврђена на основу промета 
одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 01. октобра године која претходи 
текућој години до 30. септембра текуће године, а на основу члана 7а став 3. Закона о 
порезима на имовину (у даљем тексту: коефицијенти). 

Члан 2.
Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на 

имовину, територију града Пирота чине прва зона која се сматра најопремљенијом зоном, 
друга зона, трећа зона, четврта зона и пета зона.

Коефицијенти на територији града Пирота износе:
1) 1,00 за непокретности у првој (најопремљенијој) зони,
2) 0,80 за непокретности у другој, 
3) 0,60 за непокретности у трећој зони, 
4) 0,40 за непокретности у четвртој и петој зони.

Члан 3.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Решење о коефицијентима за 

утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у граду 
Пироту ("Сл. лист града Ниша", број 131/16).

Ову одлуку објавити у Службеном листу града Ниша и на интернет страни Града 
Пирота (www.pirot.rs). 
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. листу града 

Ниша" а примењиваће се од 1. јануара 2022. године. 
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