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Бесплатан примерак

На основу чл. 60. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 62/06, 47/2011 93/2012), члана
6. Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, број 26/01, 80/02, 135/04, 61/07,
5/09, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 57/2012),
члана 4. Правилника о начину утврђивању
основице пореза на имовину на права на
непокретности („Службени гласник РС“, број
38/01, 45/04 и 27/2011) и члана 72. Статута
општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 8/08), Општинско веће
општине Алексинац на седници одржаној дана
16.04.2013. године, донело је

Члан 3.
Утврђена цена из члана 2. ове Одлуке
представља основни елемент за утврђивање
тржишне вредности непокретности за 2013.
годину.

ЗАКЉУЧАК
о утврђивању просечне тржишне цене
квадратног метра непокретности на
територији општине Алексинац за 2013.
годину

Члан 4.
Утврђена
просечна
тржишна
цена
квадратног метра непокретности из члана 2. ове
Одлуке примењиваће се код утврђивања пореза
на имовину за фискалну 2013.-ту годину.

Члан 1.
Основица пореза на имовину код
непокретности, осим пољопривредног и
шумског земљишта, пореског обвезника који не
води пословне књиге у складу са прописима у
Републици Србији, је вредност непокретности
на дан 31. децембра године која претходи
години за коју се утврђује и плаћа порез на
имовину.

Члан 5.
Ова Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Алексинац“.

Члан 2.
Утврђује се просечна тржишна цена
квадратног метра за следеће непокретности,
осим пољопривредног и шумског земљишта, на
територији општине Алексинац за 2013. годину
у висини од:

-

станови
и
стамбене
зграде...........................33.418,оо динара
пословни простор...................49.003,оо
динара
зграде за одмор.............22.000,оо динара
гараже
и
други
грађевински
објекти..........................10.000,оо динара
грађевинско земљиште.............. 1.120,оо
динара

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ
Број: 011-61
У Алексинцу, дана: 16.04.2013. године
Председник
Ненад Станковић. с.р.

Број 6 страна 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

17. април 2013. године

______________
САДРЖАЈ
Рег.бр.

1.

2.

Страна

Закључак о утврђивању просечне
тржишне
цене
квдратног
метра
непокретности на територији општине
Алексинац за 2013. годину .................65
Садржај .................................................66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Издавач Општина Алексинац – Служба за
скупштинске послове, Алексинац, Књаза
Милоша бр.169, тел.: 018/804-711, факс:
018/804-107, излази: по потреби, уређује:
секретар Скупштине, штампа: Скупштина
општине Алексинац.

