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Година  XXVI     Бр. 21                         31. октобар 2017. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу  члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја  на путевима („Службени гласник РС“, 

број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон и 9/16-одлука УС ) и члана 72. тачка 

15.Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), 

Општинско веће општине Алексинац дана 31.10.2017.године,  донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О  ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

Оснива се Савет за безбедност саобраћаја на путевима Општине Алексинац ( у даљем тексту Савет), 

као тело за координацију, са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова 

безбедности саобраћаја на путевима из надлежности општине Алексинац. 

 

II 

 Савет из тачке 1.овог решења чине председник, заменик председника и седам (7) чланова и образује 

се у следећем саставу: 

 
 Председник: 

 1.Чедомир Ракић, заменик председника општине. 

 

 Заменик председника: 

 2.Дејан Милошевић, начелник општинске Управе општине Алексинац. 

 

 Чланови: 

 3.Милош Милошевић, директор ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац; 

 4.Милош Цолић, саобраћајни инспектор у Одељењу за инспекцијске послове општинске Управе 

општине Алексинац; 

 5.Никола Стевановић, руководилац Одсека за заједничке послове, осигурање и обезбеђење објеката 

и имовине Одељења за општу управу и друштвене делатности општинске Управе општине Алексинац; 
 6.Јасмина Миленовић, запослена у Одељењу за комуналне и грађевинске послове општинске 

Управе општине Алексинац; 

 7.Милошевић Владан, командир Полицијске испоставе Алексинац; 

 8.Иван Петровић, власник Ауто школе „АС Зебра 90“ у Алексинцу; 

 9.Драган Чоловић, власник фирме „Ал-такси“ у Алексинцу. 

 

III 

У раду Савета могу да учествују и представници других заинтересованих субјеката. 

 

 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                 ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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IV 

Савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће 

иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима, и исте предлаже Општинском већу, а посебно иницијативе за доношење стратешких аката, 

програма и планова, као што су: 
-Стратегију безбедности саобраћаја на путевима, 

-Извршни план безбедности саобраћаја; 

-Програм рада у области безбедности саобраћаја; 

-Програм трошења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја. 

 

V 

Савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на 

путевима. 

 

VI 

Савет може формирати радне групе за поједине области рада. 

 

VII 

Председнику, заменику председника, члановима  и координатору Савета за безбедност саобраћаја 

на путевима општине Алексинац припада право на накнаду за рад по одржаној седници у висини од 2.000,00 

динара. 

 

VIII 

Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Савета врши општинска 

Управа општине Алексинац, односно координатор Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине 

Алексинац. За координатора Савета одређује се Данијела Павловић, дипломирани правник у Одељењу за 

Скупштинске послове општинске Управе општине Алексинац. 

 
IX 

Општинско веће ће донети Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима, у којем 

ће уредити организацију и начин рада, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог решења. 

 

X 

Мандат чланова Савета је четири године. 

 

XI 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о оснивању Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 28/15, 29/15, 20/16 

и 4/17). 

 
XII 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

  

II/01 Број: 020-249 

У Алексинцу, 31.10.2017.године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             Ненад Станковић, с.р. 
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На основу чл. 6. ст. 5. до 7. и члана 7а став 2. 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 i 68/2014 - др. закон), 

члана 36. став 1. тачка 3) Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, 

број 47/13) и члана 72. став 1. тачка 18. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, 

број 7/13 – пречишћен текст, 23/14, 9/15 и 21/15), Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној 

дана 31.10.2017. године, донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ У ОПШТИНИ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

Овим закључком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Алексинац. 

 

Члан 2. 

На територији општине Алексинац одређено је 7 (седам) зона за утврђивање пореза на имовину, 

према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 

централним деловима општине Алексинац, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 
 

Члан 3. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину, 

на територији општине Алексинац износе: 

 

Група непокретности Назив зоне 

Прва 

зона 

Друга 

зона 

Трећа 

зона 

Четврта 

зона 

Пета 

зона 

Шеста 

зона 

Седма 

Зона 

1.грађевинско земљиште 1.664,00 1.389,00 914,00 554,00 175,96 69,48 19,58 

2.пољопривредно земљиште    18,25 16,22 16,17 11,21 

3.шумско земљиште    7,33 7,11 6,24 6,11 

4.станови        

5.куће за становање        

6.пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објекти који 

служе за обављање 

делатности 

       

7.гараже и гаражна места        

 

Члан 4. 
Просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2017. годину утврђена основица 

пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони износе: 

 

Прва зона 

 

Грађевинско земљиште 1.664,00 динара; 

Станови 52.315,00 динара; 

Куће за становање 49.916,00 динара; 

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности 

61.553,00 динара и 

Гараже и гаражна места 10.011,00 динара. 
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Члан 5. 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Алексинац“ и интернет страни општине 

Алексинац. 

 

Члан 6. 
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“, а примењиваће се од 01. јануара 2018. године. 

 

II/01 Број: 011-249 

У Алексинцу, 31.10.2017.године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             Ненад Станковић, с.р. 

 

 

 

Садржај: 

 Рег.бр.                                                                                                                                                                               Страна 
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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. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 


