
 

СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ 

БАБУШНИЦА 

 

ГОДИНА XXVIII– БРОЈ 17                                                     БАБУШНИЦА,  30.11.2018.ГОДИНЕ 

  На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014), члана 36. Закона о 
изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 
47/2013) и члана 63. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине 
Бабушница“, број 3/2008, 5/2013 и 13/2013), Општинско веће општине Бабушница, на 
седници одржаној дана 30.11.2018. године, донело је  
 
                                                                        РЕШЕЊЕ  
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 
                                                                           Члан 1. 
 

 Овим одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији 
општине Бабушнице. 
 
                                                                           Члан 2. 
 
   На територији општине Бабушница одређено је шест зона за утврђивање 
пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Бабушница, 
односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: I зона, II зона, III зона, 
IV зона, V зона и VI зона, с тим да су I зона и  II зона утврђене за најопремљеније зоне. 
  Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2019. годину на територији општине Бабушница износе: 
 

Групе непокретности Назив зоне 
I зона II зона III зона IV зона V зона VI зона 

1. Грађевинско земљиште / / / / / / 
2. Пољопривредно земљиште / / 53,66 дин. 53,66 дин. 38,05 дин. 38,05 дин. 
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 / / / / / / 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРАНА   2  - БРОЈ 17                    БАБУШНИЦА,                                           30.11.2018. ГОДИНЕ 
 
 
 За непокретности за које није утврђена просечна цена квадратног метра по 
зонама у складу са законом, обвезницима који не воде пословне књиге основица 
пореза на имовину за те непокретности у зони у којој није било промета једнака је 
основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони 
обвезника који не води пословне књиге за текућу годину а која је утврђена на основу 
следећих цена: 
 
 

Групе непокретности Назив зоне 
I зона II зона III зона IV зона V зона VI зона 

1. Грађевинско земљиште 450,00 дин. 360,00 дин. 270,00 дин. 40,75 дин. 40,75 дин. 135,00 дин. 
2. Пољопривредно земљиште   90,00 дин.   25,95 дин. / / /        / 
3. Шумско земљиште   60,00 дин.   48,00 дин. 36,00 дин. 32,80 дин. 32,80 дин.   39,52 дин. 

4. Станови 33.000,00 
дин. 

26.400,00 
дин. 

19.800,00 
дин. 

19.800,00 
дин. 

13.200,00 
дин. 

13.200,00 
дин. 

5. Куће за становање 33.000,00 
дин. 

26.400,00 
дин. 

19.800,00 
дин. 

19.800,00 
дин. 

13.200,00 
дин. 

13.200,00 
дин. 

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

40.000,00 
дин. 

32.000,00 
дин. 

24.000,00 
дин. 

24.000,00 
дин. 

16.000,00 
дин. 

16.000,00 
дин. 

7. Гараже и гаражна места 17.000,00 
дин. 

13.600,00 
дин. 

10.200,00 
дин. 

10.200,00 
дин. 

6.800,00 
дин. 

6.800,00 
дин. 

 
 
 За непокретности за које није утврђена просечна цена квадратног метра по 
зонама у складу са законом, обвезници који воде пословне књиге за потребе 
утврђивања основице пореза на имовину користе цене квадратног метра непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за текућу годину на територији општине Бабушница, 
које у најопремљенијој зони износе: 
1) Грађевинско земљиште                                                                                            450,00 
динара 
2) Пољопривредно земљиште                                                                                        90,00 
динара 
3) Шумско земљиште                                                                                                      60,00 
динара 
4) Станови                                                                                                                 33.000,00 
динара 
5) Куће за становање                                                                                                33.000,00 
динара 
6) Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за 
обављање   делатности                                                                                                                
40.000,00 динара                                                                                         
7) Гараже и гаражна места                                                                                      17.000,00 
динара. 
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Члан 3. 
   
                       Ово Решење објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“, и 
на Интернет порталу општине Бабушница – www.babusnica.rs. 
 

 
Члан 4. 

 
  Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Скупштинском прегледу општине Бабушница“ а примењује се од 01. јануара 2019. 
године. 
 
 
 
  Број: 437-3/2018-3 
  У Бабушници, дана 30.11.2018. године 
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 
 
                                                                                                   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 
                                                                                                       Горан Димитријевић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.babusnica.rs.
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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

Општина Бабушница 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 112-43/2018-3 

21.08.2018.године 

Б А Б У Ш Н И Ц А 

ПИБ: 102145694 

 На основу члана 46. става 1. тачке 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 83/14, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 56. става 2, 4. и 5. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Службени гласник 
РС“, број 21/2016 и 113/2017), члана 63. става 1. тачке 7. Статута општине Бабушница 
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13), члана 3. става 1. 
тачке 7. Одлуке о Општинском већу општине Бабушница („Скупштински преглед општине 
Бабушница“, број 4/2008 и 2/14) и Правилника о измени Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у органима и службама општине Бабушница („Скупштински 
преглед општине Бабушница“ број 15/2018),  

Општинско веће општине Бабушница на седници одржаној дана 21.11.2018. године, 
донело је  

 

РЕШЕЊЕ  
О ПРОДУЖЕЊУ СТАТУСА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 

 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

 

 Славици Милић, дипломираном правнику из Бабушнице, ЈМБГ 0709956735024 
ПРОДУЖАВА СЕ статус вршиоца дужности Начелника Општинске управе општине 
Бабушница најдуже још три месеца. 

 По протеку напред наведеног рока постављени службеник се распоређује на радно 
место на коме је био распоређен до постављења. 

 
О б р а з л о ж е  њ е 

 
Чланом 56. ставом 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе Веће може поставити вршиоца дужности-
службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће 
обављати послове начелника управе, најдуже на 3 месеца, без спровођења јавног конкурса. 
 Решењем Општинског већа општине Бабушница, број 112-23/2018-3 од 21.08.2018. 
године, Славица Милић из Бабушнице постављена је за вршиоца дужности Начелника 
Општинске управе општине Бабушница најдуже на три месеца без спровођења јавног конкурса. 
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 Како јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине 
Бабушница није окончан, а истекао је рок на који се поставља вршилац дужности, имајући у 
виду одредбе члана 56. става 4.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе одлучено је као у диспозитиву решења. 
  

Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду, у року од 30 дана, од дана пријема Решења.  

 

Решење доставити: Славици Милић из Бабушнице, персоналној служби, архиви и 
објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“. 

 

  

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

Горан Димитријевић,с.р. 
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Уређивачки одбор 

СКУПШТИНСКОГ ПРЕГЛЕДА ОПШТИНА БАБУШНИЦА 

__________________________________________________________________________ 

 


