СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXV– БРОЈ 27

БАБУШНИЦА, 29.11.2016.ГОДИНЕ

На основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016),
Жалбена комисија општине Бабушница, на седници одржаној 23.11.2016. године,
донела је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет пословника
Члан 1.
Овим Пословником се ближе уређује, у складу са Законом о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоправе (у даљем тексту: Закон) организација и начин
рада Жалбене комисије општине Бабушница (у даљем тексту: Комисија) и друга питања
значајна за њен рад.
Надлежност Комисије
Члан 2.
Комисија одлучује у другом степену о жалбама на решења којима се одлучује о правима
и дужностима из радног односа службеника, запослених у органима, службама и
организацијама које оснива општина Бабушница за обављање послова управе, као и жалбама
учесника интерног и јавног конкурса.
Седиште Комисије
Члан 3.
Седиште Комисије је у Бабушници, у просторијама Општинске управе општине
Бабушница.

Печат Комисије
Члан 4.
Комисија има печат округлог облика, пречника 32мм у чијој средини је мали грб
Републике Србије.
Текст печата исписан је око грба у концентричним круговима на српском језику,
ћириличним писмом.
У спољном кругу печата исписан је назив Република Србија.
У унутрашњем кругу исписан је назив Жалбена комисија општине Бабушница.
У дну печата исписано је седиште Комисије – Бабушница.
Сходна примена прописа
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Члан 5.

На рад Комисије, уколико овим пословником нека питања нису посебно уређена,
примењује се Пословник о раду Опшинског већа општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ бр. 7/10)
II – ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД КОМИСИЈЕ
Састав Комисије
Члан 6.
Комисија је колегијални орган и чине је три члана, укључујући и председника Комисије.
Комисију образује Веће у складу са Законом.
Комисија је самостална у свом раду.
Функције председника
Члан 7.
Председник Комисије: представља Комисију и руководи њеним радом, сазива седнице,
предлаже дневни ред и председава седницама Комисије, одлучује о изузећу члана Комисије,
одговара за законит и благовремен рад Комисије и обавља друге послове који су Законом и
овим Пословником поверени.
Председника Комисије, у случају његове одсутности или спречености да врши своју
дужност, замењује члан Комисије кога он овласти.
Распоред рада Комисије
Члан 8.
Комисија утврђује распоред рада у складу са потребама посла.
Извештај о раду
Члан 9.
Комисија разматра и усваја извештај о свом раду најмање једном годишње и подноси га
Већу.
Годишњи извештај о раду Комисија подноси у року од 30 дана од дана завршетка
календарске године.
Годишњи извештај о раду садржи податке о укупном броју предмета које је Комисија
примила и решила у извештајном периоду, начину на који су предмети решени, броју жалби
службеника, броју жалби учесника интерног и јавног конкурса, броју осталих жалби, као и
броју нерешених предмета на крају извештајног периода.
Облици рада
Члан 10.
Комисија одлучује о питањима из своје надлежности на седници Комисије.
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Седница Комисије
Члан 11.
Седницу Комисије чине председник и сви чланови Комисије.
За пуноважно одлучивање на седници Комисије потребно је присуство већине чланова,
укључујући и председника.
Комисија доноси одлуке већином од укупног броја чланова, и то: доноси одлуке по
жалбама, доноси пословник о раду, утврђује рапоред рада, разматра и усваја извештај о раду и
одлучује о другим питањима од значаја за рад Комисије.
О раду Комисије води се записник.

Стручно-технички и административни послови за потребе Комисије
Члан 12.
Стручно-техничке и административне послове за Комисију врши Општинска управа
општине Бабушница код које се и обезбеђују средства за рад Комисије.
Послови из става 1. овог члана обухватају: пријем жалби и других поднесака, вођење
уписника предмета Комисије, оснивање и предају предмета у рад, позивање на усмену
расправу, састављање записника, куцање одлука, отпремање поднесака и друге послове
потребне за несметан рад Комисије.
Накнада за рад
Члан 13.
Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад.
Висина накнаде одређује се у складу са Одлуком о накнадама и другим примањима
одборника, везаних за вршење одборничке функције, чланова Општинског већа и чланова
радних тела Скупштине општине и Општинског већа ( „Скупштински преглед општине
Бабушница“ број 9/2008, 13/2012 и 10/2013).
III - ПОСТУПАЊЕ ПО ЖАЛБАМА

Завођење у уписник и оснивање предмета
Члан 14.
Жалбе се заводе у уписник предмета Комисије, хронолошким редом, по датуму пријема.
За сваку примљену жалбу оснива се нов предмет.
Распоред предмета
Члан 15.
Предмети се распоређују преседнику и члановима Комисије ( у даљем тексту:
известилац) према редоследу пријема независно од личности странке и оклоности правне
ствари.

СТРАНА 4 – БРОЈ 27

БАБУШНИЦА,

29.11.2016.ГОДИНЕ

Претходно испитивање жалбе
Члан 16.
Постојање процесних услова за разматрање жалбе Комисија испитује одмах након
пријема предмета у рад.Уколико су испуњени процесни услови за разматрање жалбе
прибављају се списи од првостепеног органа и председник Комисије даје предмет у рад
известиоцу.
Спајање ствари у један поступак и раздвајање поступка.
Члан 17.
Ако више лица уложи жалбу у вези с правима и дужностима из радног односа, при чему
се садржина жалби заснива на истом или сличном чињеничном стању и на истом правном
основу, а за одлуку по свим жалбама је надлежна Комисија, Комисија може закључком о
вођењу једног поступка спојити све жалбе и о њима расправити и одлучити у истом поступку.
Ако Комисија прими жалбу са више захтева против више првостепених решења и
утврди да није надлежна за одлучивање о жалби по свим захтевима, Комисија ће закључком
раздвојити поступке по жалби против сваког првостепеног решења и решаваће само жалбу,
односно жалбе за које је надлежна, док ће жалбу, односно жалбе за које није надлежна
уступити на решавање надлежном управном органу или суду и о томе обавестити странку.
За извојене захтеве оснивају се самостални предмети или се могу, ако су испуњени
услови из првог става овог члана, здружити са другим предметима.
Записници
Члан 18.
О току седнице Комисије воде се записници.
Записник са седнице Комисије потписује председник Комисије или члан који га
замењује и записничар.
Доношење одлука по жалби
Члан 19.
Комисија одлучује о жалби након расправљања и гласања, а на основу усменог или
писменог извештаја известиоца.
Известилац је дужан да уз извештај поднесе и предлог одлуке.
Одлука по жалби доноси се гласањем о предлогу известиоца.
Гласање се врши појединачним изјашњавањем „за“ и „против“ предлога.
Ако је дато више предлога за одлучивање, прво се гласа о предлогу известиоца, а ако се
тај предлог не усвоји, гласа се о осталим предлозима, редоследом који су поднети.
О гласању на седници саставља се посебан записник који потписују председник и
чланови Комисије и који се затвара у посебан омот, а може га разгледати само управни суд који
решава о правном леку.
Члан 20.
Комисија приликом доношења одлука примењује закон којим се уређује општи управни
поступак.
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Члан 21.
Комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 15 дана од дана њеног пријема, ако
Законом није другачије одређено.
Члан 22.
Против одлуке Комисије може да се покрене управни спор.
Потписивање одлука и других аката Комисије
Члан 23.
Одлуке и друге акте Комисије потписује председник Комисије или члан који га
замењује.
Известилац потписује закључке којима се одлучује о питањима која се као
споредна појаве у вези са спровођењем поступка, а о којима се не одлучује решавањем, као и
дописе и друга писмена сачињена током поступка.
Достављање одлука Комисије
Члан 24.
Комисија своје одлуке донете по жалби, по правилу, шаље првостепеном органу са
списима предмета, који их доставља странкама.
Комисија може доставити своју одлуку странкама ако разлози хитности или
благовремености то захтевају.
IV- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА
Члан 25.
Пословник се мења и допуњује одлуком.
Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника може поднети сваки члан
Комисије.
Предлог се подноси у облику у коме се доноси одлука и мора бити образложен.
V – ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 26.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском
прегледу општине Бабушница“.
Број: 110-18/2016-3
У Бабушници, 23.11.2016године
ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Председник Комисије
Срђан Јовановић,с.р.
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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 25.11.2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Члан 1.
Овим одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. 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 2016. годину на територији општине Бабушница износе:

Групе непокретности
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

II зона

Назив зоне
III зона
IV зона

V зона

VI зона

/
/
/
/
/

/
24,91 дин.
/
/
/

/
24,91 дин.
/
/
/

/
85,36 дин.
/
/
/

/
19,53 дин.
/
/
/

/
19,53 дин.
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

I зона
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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
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање

I зона

II зона

Назив зоне
III зона
IV зона

450,00 дин. 360,00 дин. 270,00 дин.
90,00 дин.
/
/
60,00 дин. 48,00 дин. 36,00 дин.
33.000,00
26.400,00
19.800,00
дин.
дин.
дин.
33.000,00
26.400,00
19.800,00
дин.
дин.
дин.

V зона

VI зона

40,75 дин.
/
32,80 дин.
19.800,00
дин.
19.800,00
дин.

40,75 дин.
/
32,80 дин.
13.200,00
дин.
13.200,00
дин.

135,00 дин.
/
39,52 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.
Ову Одлуку објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“, и на
Интернет порталу општине Бабушница – www.babusnica.rs.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском
прегледу општине Бабушница“ а примењује се од 01. јануара 2017. године.
Број: 06-106-4/2016-3
У Бабушници, дана 25.11.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Видановић,с.р.
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