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Бесплатан примерак

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 и 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, 23/2014, 9/2015 и 21/2015),
Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној дана 13.11.2015. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ У
ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
Овим закључком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. 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 2016.
годину, на територији општине Алексинац износе:
Група непокретности
Прва
зона
1.грађевинско земљиште
2.пољопривредно
земљиште
3.шумско земљиште
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

Друга
зона

Трећа
зона

Назив зоне
Четврта
зона

Пета
зона

Шеста
зона

Седма
Зона
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Члан 4.
Просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2015. 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.
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 2016. године.
II/01 Број: 111-119
Дана: 13.11.2015. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Ненад Станковић, с.р.
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Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.:
018/809-011, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац.

