
              

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, 

бр. 26/2001, 42/2002- одлука СУС и „Службени гласник РС“, 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) и члана 67. 

став 1. тачка 3. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 16/13 – пречишћен 

текст), Скупштина града Ужица, дана 17.11.2016.године, доноси  

 

 ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА УЖИЦА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији града Ужица. 

 

Члан 2. 

На територији града Ужица одређене су 4 (четири) зоне за утврђивање пореза на имовину, у 

зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајне 

повезаности са централним деловима града Ужица, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу, и то:  I, II, III и IV зона. 

Као најопремљенија зона одређена је I зона.  

 

      Члан 3. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину 

на територији града Ужица износе: 

 

Групе непокретности 
Назив зоне 

I II III IV   

1. Грађевинско земљиште 2.135,00 1.784,00 2.485,00 1.834,00   

2. Пољопривредно земљиште / /   78,00   76,00   

3. Шумско земљиште / / 77,00  77,00   

4. Станови 85.683,00 69.413,00 51.284,00   51.284,00   

5. Куће за становање / / / /   

6. Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) грађевински 

објекти који служе за обављање 

 делатности 

 78.154,00 13.913,00 12.305,00 26.383,00   

7. Гараже и гаражна места  27.545,00 27.545,00 / /   

 

 

      

 

Члан 4. 

Просечна цена квадратног метра на основу које је за 2016. годину утврђена основица пореза на 

имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони ( I зона) 

je: - гараже- 39.423,00 динара. 

     - куће –31.755,00 динара 

Члан 5. 

Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“ и на интернет страни www.graduzice.org. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“,  а 

примењује се од 01. јануара 2017. године.  

 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 

I број 436-15/2016 
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