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1. OПШТИ ДЕО 

 

 

 

 

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О 

ОПШТИНИ: 

 

Површина: 529 Км2 

Број становника: 12.307 ( попис 

2011.) 

Округ: Пиротски 

Број насеља: 53 

Дужина путева: 226 Км 

Пољопривредно земљиште: 57% 

Шуме, шумско земљиште: 37% 

Остало земљиште: 6% 

Дан општине: 6. септембар 

 

 

 

 

 

 

Општина Бабушница се налази на крајњем југоистоку Србије, у Пиротском округу. 

Иако има релативно повољан географски положај, јер се налази на раскрсници путева, спада 

у ред најнеразвијенијих општина у Републици Србији. 

Протеже се Лужничком котлином, обухватајући 53 насеља, између Старе планине, 

Суве планине, Влашких планина, Руја и Големог Стола.  

 

1.2.ИСТОРИЈАТ ОПШТИНЕ 

 

Године 1889. донешен је Закон о општинама који је предвиђао општинску 

самоуправу, који је омогућавао да општина (мисли се на среску општину) може имати 

најмање 200 пореских глава, што је омогућило цепање већих јединица на мање општине. 

На територији среза Лужница (данашња територија општине Бабушница) дошло је до 

повећања броја општина, тако да је на територији овог среза у периоду од 1899. до 1918. 

године укинуто 24, а основане су 29 општина (треба имати у виду да је у овом периоду 

територију општине Бабушница насељавало више од 40.000 становника). 

После Другог светског рата дошло је до извесних територијалних прегруписавања 

среских општина између суседних среских области, тако да 1950. године Лужнички срез 

има 53 насеља која се и до данас налазе у саставу општине Бабушница. 

Лужнички срез 1960. године (Службени гласник бр. 51/59 од 01.01.1960. г.) постаје 

општина у саставу Нишког среза. Расформирањем срезова и формирањем међуопштинских 

регионалних заједница, општина Бабушница чини саставни део Нишког региона. 
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2. НАДЛЕЖНОСТ 

 

Надлежност општине Бабушница одређена је Законом о локалној самоуправи и 

Статутом општине Бабушница.  

Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 

1.доноси Статут, буџет и завршни рачун, Просторни и Урбанистички план и План 

развоја  Општине,  као  и  стратешке  планове  и  програме  локалног  економског развоја; 

2.уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, 

коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; 

3.стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и 

општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја; 

4.стара  се  о  задовољавању  потреба  грађана  у  области  просвете  (предшколско 

васпитање  и  образовање  и  основно  и  средње  образовање  и  васпитање), 

научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, 

дечије заштите, спорта и физичке културе; 

5.обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права 

осетљивих група; 

6.стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине; 

7.доноси  и  реализује  програме  за  подстицање  локалног  економског  развоја, 

предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и 

унапређује опште услове пословања; 

8.стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, 

заштити културних добара од значаја за Општину; 

9.стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи 

политику руралног развоја; 

10.стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, 

родној равноправности, као и о јавном информисању у Општини; 

11.образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе 

Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад 

мировних већа; 

12.утврђује симболе Општине и њихову употребу; 

13.управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину 

локалних такси; 

14.прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 

15.прати  процес  Европских  интеграција  Републике  Србије  у  оквиру  својих 

надлежности и развија за то потребне административне капацитете; 

16.обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од 

непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и Статутом. 

 

3. ОРГАНИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА  

 

Органи општине Бабушница су:  

 

1. Скупштина општине Бабушница (у даљем тексту: Скупштина општине),  

2. Председник општине Бабушница (у даљем тексту: Председник општине),  

3. Општинско веће општине Бабушница (у даљем тексту: Општинско веће),  

4. Општинска управа општине Бабушница (у даљем тексту: Општинска управа).  
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5. Општински правобранилац општине Бабушница (у даљем тексту: Правобранилац), на 

основу Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“ бр. 55/14)  

 

 

Организациона структура: 

 

 

 
 

 

 

ОРГАНИ ОПШТИНЕ 
БАБУШНИЦА

СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

ОДБОРНИЦИ (23)

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА

ПОМОЋНИК 
ПРЕДСЕДНИКА

ШЕФ КАБИНЕТА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА

ЧЛАНОВИ 
ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА (5)

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ, 
ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ,  
УРБАНИЗАМ, 
КОМУНАЛНО-

СТАМБЕНЕ, 
ИМОВИНСКЕ И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ФИНАНСИЈЕ И 

ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

ОДСЕК ЗА 
ФИНАНСИЈЕ И 

ЛОКАЛНУ 
ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИ
ЈУ

ОДСЕК ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ И 
СКУПШТИНСКЕ 

ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА 
ПОСЛОВЕ 

МАТИЧНИХ 
КЊИГА, ЛИЧНИХ 
СТАЊА ГРАЂАНА 

И ПОСЛОВЕ 
МЕСНИХ 

КАНЦЕЛАРИЈА
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4. ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

Овлашћења и организација за обављање послова из надлежности Управе, уређују се 

Законом, Статутом општине Бабушница и Одлуком о организацији општинске управе 

општине Бабушница  коју доноси Скупштина општине.  

Послове Управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и 

правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни 

испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом 

и другим прописом.  

У складу са Законом, Статутом и Одлуком о организацији општинске управе 

општине Бабушница, Општинска управа је надлежна за обављање следећих послова: 

1. припремање нацрта прописа и других аката које доноси скупштина општине, 

председник општине и општинско веће; 

2. извршавање одлука и других аката скупштине општине, председника општине и 

општинског већа; 

3. решавање у управном поступку  у првом степену, о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација,  у управним стварима из надлежности 

општине; 

4. обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих 

аката скупштине општине; 

5. извршавање закона и других прописа чије је извршавање  поверено општини; 

6. обављање стручних, административно-техничких послова за потребе рада 

скупштине општине, председника општине, општинског већа и општинског 

правобранилаштва; 

7. вођење јединствене евиденције ствари у јавној својини општине, у складу са законом 

и вршење надзора над коришћењем, односно закупом ствари у јавној својини; 

8. пружање помоћи месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова; 

9. достављање извештаја о свом раду на извршавању послова из надлежности општине 

и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а 

најмање једном годишње.     

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Општинска управа образована је као јединствен орган за вршење управних послова 

у оквиру права и дужности Општине, поверених послова од стране Републике Србије и 

одређених стручних послова за потребе Скупштине општине Бабушница, Председника 

општине Бабушница и Општинског већа општине Бабушница.  

 У оквиру  Општинске управе, за вршење  сродних послова,  образоване су 

унутрашње  организационе  јединице:  одељење и одсек. 

Интерна ревизија је функционално и организационо незвисна од делатности коју 

ревидира и није део ниједног пословног процеса, односно организационог дела корисника 

буџетских средстава општине Бабушница. 

Општинском управом руководи начелник Општинске управе, одељењима 

начелници одељења, док одсецима руководе шефови одсека. 

У Општинској управи, за вршење сродних послова образоване су  унутрашње 

организационе јединице:  
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1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ,  у чијем саставу су одсеци: 

 

 

1.1. ОДСЕК за привреду, урбанизам, комунално стамбене, 

имовинске и инспекцијске послове 

 

1.2. ОДСЕК за  локални економски развој и јавне набавке  
 

 

 

 

 

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ у чијем саставу су одсеци: 

 

 

  2.1. ОДСЕК за финансије и локалну пореску администрацију 

 

2.2. ОДСЕК за  друштвене делатности, заједничке и 

скупштинске послове,  

 

  2.3. ОДСЕК за  послове матичних књига, личних стања грађана 

и послове месних канцеларија.  
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 У Општинској управи општине Бабушница, са стањем на дан 31.12.2021. године, 

било је запошљено 49 радника, укључујући и начелника Општинске управе. 

 Од укупног броја запослених у Општинској управи, 28 је са високом стручном 

спремом, 5 са вишом, 12 са средњом и трећим степеном и 4 са нижом стручном спремом. 

 Квалификациона структура запослених је повољнија у односу на претходни 

извештајни период. Међутим, транзиција, увођење нових технологија, израда стратешких 

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ  ПОРЕСКУ 
АДМИНИСТРАЦИЈУ

ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ МАТИЧНИХ КЊИГА, ЛИЧНИХ 
СТАЊА ГРАЂАНА И ПОСЛОВЕ МЕСНИХ 

КАНЦЕЛАРИЈА
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планова и програма, као и изазови времена у коме живимо, захтева да удео радника са 

високом стручном спремом у структури запослених буде далеко већи. 

 

1. ИЗВРШАВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ У 2021. 

ГОДИНИ 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 

Послови начелника Општинске управе, права и обавезе, прописани су Законом о 

локалној самоуправи, Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, Статутом Општине, Одлуком о организацији Општинске управе и 

другим прописима који се односе на рад и организацију органа и служби јединица локалне 

самоуправе. Поред послова руковођења Општинском управом, као јединственом сужбом, 

начелник Општинске управе представља и заступа Општинску управу, организује и 

обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одлучује о правима, дужностима и 

одговорностима запослених.  

 Општинска управа је сервис грађана у којој они, током целе године, остварују своја 

многобројна права, тако да је њен рад, као и рад начелника, изложен свакодневној контроли 

и оцени јавности и виших нивоа власти. 

 Током 2021. године започела је реформа Општинске управе. То је подразумевало 

побољшање квалитета и одговорности управе, повећање професионализма и 

транспарентности.  

Реформа управе је трајан процес који треба да осигура висок квалитет услуга 

грађанима и привреди и позитивно утиче на животни стандард грађана. Активности су биле 

фокусиране на унапређење организационих и функционалних система, развој еУправе, 

подизање квалитета пружања услуга, успостављање усклађеног јавно-службеничког 

система заснованог на заслугама и унапређење управљања људским ресурсима, веће 

укључивање грађана у доношење одлука и др. 

Као резултат реформе имамо четири новозапослена службеника са високом 

стручном спремом, осавремењену еПисарницу, напредовање службеника засновано на 

знањима и способностима, велики број општинских прописа којима се уређују области које 

спадају у надлежност Општинске управе. 

Успешно су спроведени избори за чланове Савета месних заједница на територији 

општине Бабушница. Предузимане су и припремне радње за спровођење републичког 

референдума. Успостављена је добра сарадња са Комисијом за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница и републичком изборном комисијом, што је за резултат 

имало успешно спроведене изборе и референдум. 

2021. година, била је година контроле. Успешност пословања контролисала је 

Управна инспекција, Одељење за ванредне ситуације, али и Државна ревизорска 

институција. Судећи по резултатима контроле, Општинска управа је оправдала поверење 

које је јој је указано. 

На време је и у складу са законским прописима припремљен нацрт буџета за 2022. 

годину и кадровски план и достављен Општинском већу ради утврђивања предлога. 

Активно се радилао и на припреми других одлука и осталих аката неопходних за нормално 

функционисање органа локалне самоуправе.  

 Активности начелника одвијале су се и у извршавању свакодневних обавеза. 

Јутарњи колегијуми са Председником општине и шефовима одсека су од велике користи. 

На колегијумима се утврђују дневни и дугорочни задаци и трасира пут извршавања 
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многобројних обавеза, почев од стварања неопходних услова за рад сваком раднику, 

извршавања финансијских обавеза према свим корисницима буџета, припреме и 

реализације пројеката до решавања свакодневних проблема грађана. 

 Кроз програме „Моја прва плата“ и „Стручна пракса“ дата је шанса младим и високо 

школованим кадровима да стекну своје прво радно искуство. Млади и стручни кадрови 

ангажовани су и у Канцеларији за младе и Канцеларији за локални економски развој.  

 Успостављена је сарадња са месним заједницама, предузећима, установама, 

корисницима буџета, вишим органима и организацијама. Врата су увек била отворена за све 

видове сарадње и доступна свима, сваког радног дана и читавог радног времена, а често и 

после радног времена.  

 Дужна пажња поклоњена је и стварању услова за рад. На време су обезбеђени сви 

енергенти и није било никаквих застоја у раду због недостатка грејања, канцеларијског 

материјала и друго.  

 

I ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1) ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ, 

ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

У  2021. години до краја новембара Одсек за урбанизам, комунално стамбене 

имовинске и инспекцијске послове је обављао послове из области : урбанизма, просторног 

планирања и спровођења обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у 

остваривању права на изградњу и коришћење објеката, озакоњења објеката, комунално 

стамбенх, имовинско правних послова, инспекцијсаког надзора грађевинске инспекције, 

инспекције заштите животне средине, комуналне инспекције и комуналног надзора. 

Од 01.12.2021. године Одсек мења структуру и организацију и добија назив Одсек за 

привреду урбанизам, комунално стамбене имовинске и инспекцијске послове и Одсеку се 

проширују надлежности у пословима из области уређења грађевинског земљишта и 

саобраћаја, пољопривреде шумарства и водопривреде, пољопривредне политике и руралног 

развоја као и заштите животне средине. 

 

 ШЕФ ОДСЕКА 

 

У извештајном периоду шеф Одсека непосредно је организовао рад  и вршио друге 

руководеће послове у Одсеку. Обезбеђено је благовремено, законито и правилно 

извршавање послова и задатака у Одсеку. Израђивани су нацрти програма, планова и 

нормативних аката из делокруга рада Одсека као и извештаји, анализе и информације из 

области које су у делокругу рада Одсека и контролисана правилна  примена прописа  из 

области  рада Одсека. Учествовано је у решавању најсложених послова у оквиру Одсека 

који се односе на развој привреде, праћења стања у овој области, раду на изради развојних 

програма и пројеката и њиховој реализацији и обављање  послова који се односе на 

унапређење организације рада у Одсеку. Учествовано је у изради нормативних аката из 

делокруга рада Одсека и вршени су други стручни послови за потребе скупштине општине, 

председника општине и општинског већа. 

У току 2021. године у складу са Законом о планирању и изградњи и пратећим 

Правилницима успешно је спровођена процедура кроз Централни информациони систем за 
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електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у 

остваривању права на изградњу и употребу објеката, размене докумената и поднесака у 

обједињеној процедури електронским путем, укључујући и техничку документацију и аката 

која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних 

овлашћења. 

Преглед поднетих захтева у извештајном периоду кроз Централни информациони 

систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре за извештајни период: 

 

Група Тип поступка 
Статус 

предмета 

I 

кварта

л 

II 

кварта

л 

III 

кварта

л 

IV 

кварта

л 

Укупно 

Локацијск

и услови 

Издавање 

локацијских 

услова 

Захтев 

одбачен 1 1 3 5 10 

Захтев 

усвојен 3 0 2 1 6 

Укупно 4 1 5 6 16 

Издавање 

локацијских 

услова на основу 

усаглашеног 

захтева 

Захтев 

одбачен 0 0 2 0 2 

Захтев 

усвојен 1 1 0 1 3 

Укупно 1 1 2 1 5 

Измена 

локацијских 

услова 

Захтев 

усвојен 1 0 0 0 1 

Укупно 1 0 0 0 1 

Грађевинс

ке 

дозволе 

Издавање 

грађевинске 

дозволе 

Захтев 

одбачен 1 2 0 1 4 

Захтев 

усвојен 0 1 1 1 3 

Укупно 1 3 1 2 7 

Издавање 

грађевинске 

дозволе на основу 

усаглашеног 

захтева 

Захтев 

одбачен 0 1 0 0 1 

Захтев 

усвојен 1 0 0 1 2 

Укупно 1 1 0 1 3 

Измена 

грађевинске 

дозволе 

Захтев 

усвојен 0 0 0 1 1 

Укупно 0 0 0 1 1 

Решења о 

одобрењу 

радова 

Издавање решења 

о одобрењу 

извођења радова 

Захтев 

одбачен 0 3 1 2 6 

Захтев 

усвојен 1 0 0 1 2 

Укупно 1 3 1 3 8 

Издавање решења 

о одобрењу 

извођења радова 

на основу 

Захтев 

одбачен 0 1 0 1 2 

Захтев 

усвојен 0 2 0 1 3 
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усаглашеног 

захтева 
Укупно 

0 3 0 2 5 

Измена решења о 

одобрењу 

извођења радова 

Захтев 

усвојен 1 0 0 0 1 

Укупно 1 0 0 0 1 

Употребн

е дозволе 

Издавање 

употребне 

дозволе 

Захтев 

одбачен 2 1 3 2 8 

Захтев 

усвојен 0 0 1 1 2 

Укупно 2 1 4 3 10 

Издавање 

употребне 

дозволе на основу 

усаглашеног 

захтева 

Захтев 

одбачен 0 0 1 2 3 

Захтев 

усвојен 0 0 0 1 1 

Укупно 0 0 1 3 4 

Остали 

захтеви 

Достављање 

техничке 

документације у 

погледу мера 

заштите од 

пожара 

Захтев 

одбачен 2 0 0 0 2 

Захтев 

усвојен 0 0 0 2 2 

Укупно 
2 0 0 2 4 

Достављање 

техничке 

документације у 

погледу мера 

заштите од 

пожара на основу 

усаглашеног 

захтева 

Захтев 

одбијен 1 0 0 0 1 

Укупно 

1 0 0 0 1 

Жалба 

Решење 

се 

поништав

а, 

поступак 

се 

понавља 0 0 0 1 1 

Укупно 0 0 0 1 1 

Жалба/Приговор 

Другосте

пени 

орган – 

предмет 

враћен на 

поновни 

поступак 1 0 0 0 1 

Укупно 1 0 0 0 1 

Захтев 

усвојен 1 1 1 0 3 
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Пријава 

завршетка израде 

темеља 

Укупно 

1 1 1 0 3 

Пријава 

завршетка објекта 

у конструктивном 

смислу 

Захтев 

одбачен 1 0 2 0 3 

Захтев 

усвојен 3 0 3 0 6 

Укупно 4 0 5 0 9 

Пријава радова 

Захтев 

одбачен 1 1 0 0 2 

Захтев 

усвојен 5 9 3 1 18 

Укупно 6 10 3 1 20 

Прикључење на 

комуналну и 

другу 

инфраструктуру 

Захтев 

одбачен 0 0 1 0 1 

Захтев 

усвојен 1 1 0 0 2 

Укупно 1 1 1 0 3 

Упис права 

својине и 

издавање решења 

о кућном броју 

Захтев 

усвојен 0 0 1 1 2 

Укупно 
0 0 1 1 2 

    УКУПНО 28 25 25 27 105 

 

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

Грађевински инспектор врши поверене послове надзора над применом Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Закона о 

озакоњењу објеката (''Сл. гласник РС”, број 96/2015 и 83/2018), а у складу са Законом о 

инспекцијском надзору ( ''Сл. гласник РС'' број 36/2015 и 83/2018), Законом о становању и 

одржавању зграда («Службени гласник РС» број 104/2016 и 9/2020) и Законом о општем 

управном поступку («Службени гласник РС», број 18/2016 и 95/2018). 

У вршењу инспекцијског надзора општински грађевински инспектор је овлашћен да 

доноси посебне мере у виду: решења о уклањању незаконито изграђених објеката/ делова 

објеката, решења о обустави радова у случају одступања од грађевинске дозволе, решења о 

забрани коришћења објеката и др. 

За извештајни период је на интернет страници општине Бабушница објављен 

Годишњи план инспекцијског надзора на који је дато позитивно мишљење Министарства 

грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за инспекцијски надзор,  Одељења  

републичке урбанистичке инспекције под бројем 920-363-354-676/2020-18 дана 15.01.2020. 

године. На званичној интернет страници општине Бабушница објављене су контролне листе 

које су у примени у редовном инспекцијском надзору и на основу којих надзирани субјекти 

могу да изврше проверу испуњености захтева из контролне листе. Кроз рад је пружана 

помоћ саветодавне природе физичким и правним лицима везаним за примену појединих 

одредби Закона о планирању и изградњи и подзаконских аката, а која се односе на обавезу 
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прибављања грађевинске дозволе и одобрења за извођење радова за објекте из члана 145. 

Закона о планирању и изградњи, односно врсти објеката и радова за које није обавеза 

прибављања истих као и упознавање за које објекте се не примењују одредбе Закона о 

планирању и изградњи о извођачу радова, одговорном извођачу радова, обавези 

одређивања стручног надзора у току грађења и техничком прегледу објекта, према класи и 

намени објекта. Давањем објашњења остварило се превентивно деловање инспекције 

обзиром да су странке након тога поступале у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи. 

У извештајном периоду било је више наврата обавештавања заинтересованих лица у 

вези примене Закона о озакоњењу објеката, вршена исправка словних грешака у донетим 

инспекцијским решењима о рушењу којим је поступак озакоњења покренут по службеној 

дужности као и решења о обустави извршења решења о рушењу због донешеног 

правоснажног решења о озакоњењу објеката, укупно 21 решење. Поступајући по 

представкама, а приликом прикупљања података од значаја за инспекцијски надзор, 

пружана је стручна и саветодавна помоћ субјектима у циљу остваривања њихових права 

кроз поштовање и придржавање законских одредби. У 2021-ој години поступано је по три 

захтева за пружање информација од јавног значаја, које су одмах по пријему прослеђиване. 

У извештајном периоду је по захтеву основног јавног тужилаштва Пирот израђен и 

прослеђен један извештај о донетим актима везаним за радове на изградњи МХЕ „Звонце“. 

У 2021.години извршено је укупно 9 инспекцијска надзора и то су 8 редовна и 1 

ванредни инспекцијски надзор. По облику инспекцијски надзори су били: теренски и 

канцеларијски. У извештајном периоду извршена је у сардњи са комуналном инспекцијом 

једна службена саветодавна посета ради обезбеђења законитог и безбедног пословања и 

поступања код једне стамбене заједнице којом приликом су издате 3 препоруке. Није било 

неизвршених редовних инспекцијских надзора као ни допунских налога за инспекцијски 

надзор. 

У току вршења инспекцијских надзора у 2020-тој години сачињено је укупно 10 

контролних листи. Код утврђивања степена ризика контролним листама није било 

одступања од процењеног ризика приликом сачињавања плана рада инспекције за 2021 

годину. Код надзираних субјеката који су правна лица односно предузетници утврђено је 

да су своје пословање ускладили са Законом о планирању и изградњи и подзаконским 

актима. Може се закључити да су надзирани субјекти своје активности ускладили са 

Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима. 

Рокови прописани Законом о планирању и изградњи и Правилником о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС,“ број 

68/2019) за поступања грађевинске инспекције, који се односе на два обавезна контролна 

прегледа, су у потпуности испуњени,  укупно 9 поступања. Код поступања по свим 

представкама странака, укупно 5, поступање односно обавештавање странака је извршено 

у законом прописаним роковима. 

У извештајном периоду нису подношене притужбе на рад инспекције и нису 

подношене пријаве за привредни преступ и кривичне пријаве. 

 

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР И ИНСПЕКТОР  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

Општински инспектор заштите животне средине и комунални инспектор у складу са 

Правилником о организацији послова и систематизацији радних места у Општинској 

управи и Општинском правобранилаштву општине Бабушница обавља инспекцијски 
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надзор над применом и спровођењем  закона и других прописа донетих на основу закона,  

у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које  дозволу за изградњу и почетак 

рада  дају надлежни органи локалне самоуправе, врши надзор над применом мера заштите 

од буке у општини, у стамбеним, занатским и комуналним објектима,  с циљем утврђивања 

испуњености прописаних услова заштите животне средине  за почетак рада и обављање 

делатаности радњи и предузећа и ради утврђивања испуњености услова  и спровођења мера 

утврђених  у одлуци о давању сагласности на студију  о процени утицаја и одлуци о давању 

сгласности на студију  затеченог стања. Као комунални инспектор обавља послове надзора 

када су у питању изворне надлежности локалне самоуправе из области комуналних 

делатности. Доноси  решења и закључке,  подноси захтев за покретање прекршаног 

поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ  и подноси 

кривичне пријаве,  учествује у припреми информација за државне органе и медије,  поступа 

по пријавама  и извештава о предузетим мерама. Припрема месечне, кварталне и годишње 

извештаје о раду  и прикупља и обрађује податке о субјектима која подлежу инспекцијском 

надзору,  обавља и друге поверене послове инспекцијског надзора над заштитом животне 

средине. По овлашћењу обавља послове саобраћајног инспектора. Обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

У току 2021. године обављао је послове надзора у складу са Законом о заштити од 

заразних болести и ставом 8. Упутства Владе РС о методологији и координацији рада 

начелника УО и ЈЛС на сузбијању ширења вируса COVID-19, бр 06-00-138/2/20-08.   

Урађено је 73 надзора, самосталних и у координацији са републичком санитарном 

инспекцијом, о чему су сачињене одговарајуће службене белешке и дневни извештаји о 

спроведеним надзорима и редовно достављани Пиротском управном округу. 

Током извештајног периода обрађено је укупно 113 предмета, а од тога 47 предмета 

из области комуналних делатности, 31 предмет из области заштите животне средине, 7 

предмета из области саобраћаја и 28 предмета остало; исти су разврстани по областима 

према предметима надзора на следећи начин: 

 

 Број предмета према предмету надзора из области заштите животне средине: 

 

Предмет надзора Број предмета Напомена 

Процена утицаја на 

животну средину - мере 

заштите животне средине 

5 Закон о процени утицаја 

наживотну средину 

Контрола поступања са 

отпадом 

9 Закон о управљању отпадом 

Заштита природе 1  

Нејонизујуће зрачење 3 Закон о заштити од 

нејонизујућег зрачења 

Контрола мерења емисије 

загађујућих материја 

3 Закон о заштити ваздуха 

Израда програма, процена, 

извештаја и остало 

10  

УКУПНО из области 

заштите животне средине 
31 

Записником о инспекцијском надзору је наложена мера због прекорачења граничних 

вредности емисије загађујућих материја у ваздух.  
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У области комуналне инспекције примљено је у рад укупно 47 предмета: од тога 12 

управних.  

            Код првостепених управних предмета поступци су покретани због одлагања 

материјала на саобраћајним и другим јавним површинама - укупно 5, предмети због 

нерегулисања отпадних вода- 4, услови и начин држања домаћих животиња- 2, квара и 

одржавања комуналних објеката и путева - 1. 

У области саобраћајне инспекције, примљено је у рад укупно 7 предмета по захтеву 

странке и везани су за преглед такси возила, доношења решења о испуњавању услова за 

обављање такси делатности и издавање такси дозвола. 

Контрола спровођења уговорених обавеза са ЈКП у периоду одсуства комуналног 

редара и др. 

Службеник је учествовао у раду различитих комисија и обављао и друге послове и 

то: 

 Израда и реализација Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Бабушница за 2021. годину 

 Учешће у комисјама за јавне набавке  

 Учешће у раду Комисије за утврђивање околности уједа паса луталица 

 Учешће у радној групи за израду Стратегије развоја општине Бабушница и друго. 

 

Урађено је више измена и допуна, као и нових нацрта одлука и програма и то: 

 Нацрт Одлуке о Комуналним делатностима на територији општине Бабушница. 

 Нацрт Одлуке о управљању пијацом на територији општине Бабушница. 

 

ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ САВЕТНИКА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

 

Саветник за имовинско-правне послове у складу са Правилником о организацији 

послова и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском 

правобранилаштву општине Бабушница и позитивним законским прописима, ради на 

пословима вођења поступка експропријације непокретности, процене штете и одређивање 

накнаде ранијим власницима непокретности, заштите, очувања, евиденције, управљања, 

коришћења и располагања непокретностима, применом Закона о експропријацији, Закона 

о планирању и изградњи, Закона о промету непокретности, Закона о јавној својини, Закона 

о враћању одузете имовине и обештећењу, Закона о основама својинско-правних односа, 

Закона о локалној самоуправи, Закона о општем управном поступку и других позитивних 

законских прописа и подзаконских  аката. 

 По захтеву странака, саветник ради на решавању првостепених управних предмета 

из имовинско-правне области, нарочито на основу Закона о експропријацији, Закона о 

претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду и 

Закона о планирању и изградњи, а у складу са Законом о општем управном поступку .  

У оквиру Имовинско правних послова рађено је  на пословима израде записника и 

доношења решења, и то: 

- Израда и слање Предлога за утврђивање јавног интереса  у предмету експропријације 

односно административног преноса непокретности у циљу изградње улица 

Видовданске, Душана Петровића Шанета, Сувопланинске, 6. Септембра, 

Мурговичке и Севничке; 

- Израда и слање Решења о  одређивању привременог заступника у предмету 

експропријације односно административног преноса земљишта  у циљу изградње 
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улица Манастирске и Михајла Пупина, корисника експропријације општине 

Бабушница. Израда записника о саслушању странака и узимања изјава од истих у 

поступку експропријације непокретности; 

- Израда Одлуке о давању на коришћење кинопројектора са пратећом опремом, Дому 

културе Бабушница; 

- Израда и слање Извештаја о конверзији, Министарству грађевинарства саобраћаја и 

инфраструктуре; 

- Израда и слање Обавештења Агенцији за реституцију Републике Србије; 

- Израда и слање позива за саслушање странака у предмету експропријације 

земљишта у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних вода са 

приступном саобраћајницом и мостом, корисника експропријације општине 

Бабушница, према Предлогу 465-4/2020-1 од 01.02.2020, године; 

- Израда Записника о саслушању странака у предмету експропријације земљишта у 

циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних вода са приступном 

саобраћајницом и мостом; 

- Израда и слање Решења о  одређивању привременог заступника у предмету 

експропријације земљишта у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних 

вода са приступном саобраћајницом и мостом; 

- Израда нацрта Решења о експропријацији земљишта у циљу изградње улица 

Манастирске и Михајла Пупина, корисника експропријације општине Бабушница; 

- Прослеђивање РГЗ – СКН, Захтева за упис права јавне својине општине Бабушница 

на катастарским парцелама у јавну књигу о непокретностима и правима на њима, 

преко Портала е шалтер; 

- Израда и слање захтева за достављање писаних изјава странака у предмету 

експропријације земљишта у циљу изградње улица Манастирске и Михајла Пупина, 

корисника експропријације општине Бабушница; 

- Израда и слање захтева за достављање писаних изјава странака у предмету 

експропријације земљишта у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних 

вода са сприступном саобраћајницом и мостом, корисника експропријације општине 

Бабушница; 

- Израда Записника о саслушању странака у предмету експропријације земљишта у 

циљу изградње улица Манастирске и Михајла Пупина, корисника експропријације 

општине Бабушница; 

- Прибављање Решења о наслеђу, наследника покојних власника непокретности ради 

изјашњавања истих у предметима експропријације земљишта у циљу изградње 

улица Манастирске и Михајла Пупина и експропријације земљишта у циљу 

изградње постројења за пречишћавање отпадних вода са приступном 

саобраћајницом и мостом; 

- Изради нацрта Одлуке о грађевинском земљишту; 

- Израда нацрта Одлуке о прибављању у јавну својину општине Бабушница 

непокретности од стечајног дужника ДП „Таламбас“ у стечају; 

- Прибављање Решења о наслеђу, наследника покојних власника непокретности ради 

изјашњавања истих у предметима експропријације земљишта у циљу изградње 

улица Манастирске и Михајла Пупина и експропријације земљишта у циљу 

изградње постројења за пречишћавање отпадних вода са приступном 

саобраћајницом и мостом; 

- Израда нацрта Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари 

у јавној својини општине Бабушница; 
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- Израда нацрта Одлуке о давању у закуп пословног простора у поступку јавног 

надметања; 

- Израда и слање предлога Одлуке о продаји демонтираних врата; 

- Израда захтева РГЗ-СКН Бабушница за издавање катастарске подлоге            

катастарског стања у DWG формату; 

- Спровођење поступка Жалбене комисије по жалби Младена Гроздановића на 

Решење, број 11-35/2021-4 од 26.02.2021. године; 

- Учествовање у раду Изборне комисије за избор чланова савета месних заједница 

општине Бабушница; 

- Израда нацрта Решења у предмету експропријације земљишта у циљу изградње 

постројења за пречишћавање отпадних вода са сприступном саобраћајницом и 

мостом, корисника експропријације општине Бабушница; 

- Израда и слање Позива за саслушање Привременог заступника у предмету 

експропријације земљишта у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних 

вода са сприступном саобраћајницом и мостом; 

- Узимање Изјаве на записник од Привременог заступника, експропријације 

земљишта у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних вода са 

сприступном саобраћајницом и мостом; 

- Спровођење поступка Жалбене комисије по жалби Ивице Пејчића  на Решење, број 

11-1-1/2021-4 од 01.06.2021. године (112-16/2021-4); 

- Израда и слање Решења о исправци решења о експропријацији непокретности у 

циљу изградње улица Манастирске и Михајла Пупина, корисника експропријације 

општине Бабушница; 

- Израда и слање Решења о  одређивању привременог заступника у предмету 

експропријације земљишта у циљу изградње улица Манастирске и Михајла Пупина, 

корисника експропријације општине Бабушница; 

- Сређивање и достава, жалбе са списима предмета и одговором на жалбу 

Министарству финансија – Сектор за имовинско правне послове, жалиоца Ђорђевић 

Малине из села Стол, општина Бабушница, изјављене против Решења о 

експропријацији непокретности, број 465-7/2019-02; 

- Сређивање и достава списа предмета, број 464-1/2009-02, Уставном суду Републике 

Србије, поводом поднете уставне жалбе Миленовић Милисава, због повреде права 

на суђење у разумном року, а ради даљег поступања Уставног суда; 

- Достава података, по захтеву Основног суда у Пироту, о вођењу поступка 

експропријације за кп. бр 801 КО Стрелац, уписана у ЛН 133 КО Стрелац као и о 

закљученом споразуму о накнади са тужиоцем, за предметну парцелу ; 

- Израда Предлога одлуке о давању на коришћење трактора са кабином и прикључним 

машинама, ЈКП „Комуналац“ Бабушница, број 404-137/2021-02 од 07. 07. 2021. 

године; 

- Израда Предлога одлуке о давању у закуп пословног простора и магацина, на кп. бр. 

505/2 КО Радошевац у селу Радошевац, број 464-13/2021-022; 

- Израда Предлога закључка о предаји у посед ЈКП „Комуналац“ Бабушница, Пијаце 

са приступним саобраћајницама, на кп. бр. 915 и 914/2 КО Бабушница; 

- Израда Нацрта одлуке о давању напокретности – дечјих игралишта, на коришћење 

Туристичкој организацији општине Бабушница; 

- Израда измене Предлога одлуке о давању у закуп пословног простора и магацина, на 

кп. бр. 505/2 КО Радошевац у селу Радошевац, број 464-13/2021-022; 
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- Учесвовање у раду Комисије за спровођење јавног конкурса за именовање директора 

Јавног комуналног предузећа „ Комуналац“ Бабушница; 

- Учествовање у раду Комисије за утврђивање испуњености услова који се односе на 

сеоску кућу са окућницом; 

- Израда Уговора о давању на коришћење трактора са прикључним машинама Јавно 

комуналном предузећу“ Комуналац“ Бабушница; 

- Израда Предлога решења о давању на коришћење аутобуса Туристичкој 

организацији оштине Бабушница; 

- Израда измене Предлога одлуке о давању у закуп пословног простора и магацина, на 

кп. бр. 505/2 КО Радошевац у селу Радошевац; 

- Израда Предлога решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у 

закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница; 

- Израда Нацрта решења о давању на коришћење путничког возила „Лада Нива“ О.Ш. 

„Добринка Богдановић“ у Стрелцу; 

- Израда Предлога одлуке о давању на коришћење непокретности-зграде МЗ Ракита; 

- Израда Огласа о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп 

непокретности у јавној својини општине Бабушница,  пословног простора – 

продавница са магацином у селу Радошевац; 

- Учесвовање у раду Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног 

простора у селу Доњи Стрижевц; 

- Израда и слање захтева РГЗ-СКН Бабушница, за издавање копије плана ради 

експропријације земљишта у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних 

вода са сприступном саобраћајницом и мостом; 

- Израда и слање Обавештења, по захтеву Основног суда Пирот, о спроведеном 

поступку експропријације за кп. бр. 4081/2 КО Завидинце; 

- Израда Нацрта одлуке о давању на коришћење непокретности -  део школске зграде 

МЗ Модра Стена, на кп. бр. 1407 КО Модра Стена; 

- Израда и слање захтева РГЗ-СКН Бабушница, за упис права јавне својине општине 

Бабушница на објектима-војног утврђења на катастарским парцелама, број 5256, 

5257 и 5259 КО Стрижевац; 

- Израда и слање података, по захтеву Основног суда Пирот, о спроведеном поступку 

експропријације за кп. бр. 5544/2 КО Стрижевац; 

 

 Решењем Општинске управе општине Бабушница, број 510-3/2015-4 од 26.03.2015. 

године, саветник за имовинско правне послове, одређен је и за обављање послова Саветника 

за заштиту права пацијената. 

 Саветник за заштиту права пацијената у складу са Законом о правима пацијената, 

обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима, пружа потребне 

информације и савете у вези са правима пацијената и израђује месечне, тромесечне 

шестомесечне и годишње извештаје , у складу са Законом о правима пацијената. 

У току извештајног периода,  саветник за заштиту права пацијената општине 

Бабушница, радио je на следећим пословима:  

- Израда тромесечног извештаја саветника за заштиту права пацијената за октобар, 

новембар и децембар 2020 године; 

- Израда шестомесечног извештаја саветника за заштиту права пацијената за месец 

јул-децембар 2020. године; 

- Израда годишњег извештаја саветника за заштиту права пацијената за 2020. годину; 

- Израда месечног Извештаја саветника за заштиту права пацијената за 2021. године ; 
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- Израда тромесечног извештаја саветника за заштиту права пацијената 2021. године; 

- Израда Шестомесечног извештаја саветника за заштиту права пацијената 2021. 

године; 

- Израда записника о усмено поднетом приговору саветнику пацијената; 

- Израда и слања захтева за доставу података по поднетом приговору, Дому здравља 

Бабушница; 

- Израда записника саветника пацијената о утврђеним битним околностима и 

чињеницама у вези са наводима изнетим у приговору; 

- Израда и слање Извештаја саветника пацијената по приговору; 

- Израда и слање Обавештења саветника за заштиту права пацијената о правима 

пацијената, по захтеву странке; 

- Израда и слање здравственим установама Обавештења саветника пацијената о 

измењеним подацима везаних за рад саветника пацијената општине Бабушница. 

 

КОМУНАЛНИ РЕДАР  

 

Послове комуналног редара обавља намештеник који врши контролу одржавања 

чистоће и комуналног уређења на територији општине Бабушница, контролу извоза смећа 

са јавних површина, чишћење контејнера, сливника и других комуналних објеката од стране 

Јавног комуналног предузећа које обавља послове одржавања чистоће, снабдевања водом и 

друге комуналне услуге. Усмено и записнички налаже уклањање материјала са јавних 

површина. О свакој извршеној контроли на терену сачињава записник о исправности шахти 

и сливника, комуналној чистоћи, заузећу јавних површина, улица, путева, тротоара, 

паркова, тргова, река и речних обала и канала и записник доставља комуналном инспектору 

на даљу надлежност. Врши и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске 

управе. 

Вредност извршених  радова ЈКП Комуналац, превоз смећа и депоновање отпада по 

месецима: 

Јануар: извршени радови= 245.505,02 дин. 

- превоз смећа= 337.683,50 дин. 

- одлагање отпада= 300.341,80 дин. 

- Укупно= 883.530,32 дин. 

 

Фебруар: извршени радови= 309.420,56 дин. 

- превоз смећа= 323.900,50 дин. 

- одлагање опада= 373.161,80 дин. 

- Укупно= 1.006.482,86 дин. 

 

Март: извршени радови= 353.454,93 дин. 

- превоз смећа= 399.707,00 дин. 

- одлагање отпада= 448.645,45 дин. 

- Укупно= 1.201.807,38 дин. 

 

Април: извршени радови= 459.021,64 дин. 

- превоз смећа= 420.381,50 дин. 

- одлагање отпада= 583.719,40 дин. 

- Укупно= 1.463.122,54 дин. 
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Мај: извршени радови= 399.321,86 дин. 

- превоз смећа= 385.924,00 дин.  

- одлагање отпада= 418.655,05 дин.  

- Укупно= 1.203.900,91 дин. 

 

Јун: извршени радови= 442.797,72 дин. 

- превоз смећа= 420.381,50 дин. 

- одлагање отпада= 374.177,10 дин. 

- Укупно= 1.237.356,32 дин. 

 

Јул: извршени радови= 1.321.101,60 дин. 

- превоз смећа= 392.815,50 дин. 

- одлагање отпада= 378.941,20 дин. 

- Укупно= 2.092.858,30 дин. 

 

Август: извршени радови= 1.137.630,56 дин. 

- превоз смећа= 199.853,50 дин. 

- одлагање отпада= 454.502,95 дин. 

- Укупно= 1.791.987,01 дин. 

 

Септембар: извршени радови= 1.319.253,23 дин. 

- превоз смећа= 124.047,00 дин. 

- одлагање отпада= 517.685,85 дин. 

- Укупно= 1.960.986,08 дин. 

  

Октобар:  извршени радови= 829.188,51 дин. 

- превоз смећа= 303.226,00 дин. 

- одлагање отпада= 533.579,20 дин. 

- укупно= 1.665.993,71 дин. 

 

Новембар: извршени радови= 828.324,17 дин. 

- превоз смећа= 420.381,50 дин. 

- длагање отпада= 449.856,00 дин. 

- Укупно= 1.698.561,67 дин. 

 

Децембар: извршени радови= 436.375,98 дин. 

- превоз смећа= 199.853,50 дин. 

- одлагање отпада= 252.223,95 дин. 

- Укупно= 888.453,43 дин. 

  

Укупна вредност уговорних радова између општине Бабушница и ЈКП Комуналац за 

2021. годину износи 17.110.000,00 динара. Вредност свих извршених радова за 2021.годину 

износи 17.095.927,18 динара. По окончаној ситуацији преостала су неутрошена срдства у 

износу од  14.072,82 динара. 

 

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ПО УГОВОРУ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И 

ЗЕЛЕНИЛА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНА У БАБУШНИЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ 
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ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ НАДЗОРА 

 

Послове комуналног надзора обавља намештеник који врши контролу и 

успостављање комуналног реда на јавним површинама, стара се о одржавању чистоће на 

јавним зеленим површинама и улицама, дечјим игралиштима и другим јавни местима. 

Сачињава записник о затеченом стању и без одлагања обавештава комуналног инспектора 

уколико утврди постојање неправилности и нарушавања комуналног реда на јавним 

површинама и у јавним објектима. Врши контролу исправности уличне расвете и преузима 

све потребне мере за одржавање њене исправности. Сачињава извештај и инфромацију о 

стању комуналне хигијене, врши контрлу односно увиђај на лицу места по захтеву странке 

или по службеној дужности, контролише правилност држања и гајења домаћих животиња. 

Контролише постављање мањих монтажних објеката, у складу са одлуком и другим 

прописима, контролише поштовање кућног реда и мира у стамбеним објектима. Води и 

ажурира евиденције из области становања, врши стручне и административне послове из 

стамбене области, сарађује са месним заједницама и пружа им стручну помоћ у решавању 

комуналних проблема. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника 

Општинске управе. 

 У току 2021. године обављани су послови вршења надзора код зимског одржавања у 

у сектору 3, вршен обилазак свих улица у Бабшници по питању одржавања чистоће, 

складиштење материјала и осталог отпада који се оставља поред контејнера и одвози на 

регионалну депонију којом приликом су уручивања обавештења и сачињаване службене 

забелешке као и вршење надзора код замене делова на уличној расвети. 

 

 

СЛУЖБА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ У ПОСТУПКУ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ АКАТА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ 

ОБЈЕКАТА 

 

ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА, ГРАЂЕВИНАРТСВА И 

КОМУНАЛНО СТАМБЕНИХ ПОСЛОВА  

  

                 У 2021. години предмети у области урбанизма, грађевинарства и комунално 

стамбених послова, примани су преко доставне књиге и у електронском облику. Укупно је 

примљено 113 предмета, од којих 27 управних и 86 неуправних предмета. Примљени су 



 

23 

 

предмети из следећих области : 65 из области грађевине, 30 урбанизма, 3 комунална  и 12 из 

других области. Решен је и архивиран 121 предмет.   

               У овом извештајном периоду поред спровођење обједињене процедуре 

електронским путем кроз ЦЕОП, као приоритет је било предузимење потребних радњи за 

интезивирање рада у погледу обавештавања и комплетирања података у циљу озакоњења 

нелегалних објеката и решавање започетих предмета по раније важећим законима о 

легализацији објеката у поступку по Закону о озакоњењу објеката. 

                У извештајном периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.године урађено је следеће: 

                У област урбанизма, у обједињеној процедури,  примљено је и решено 11 захтева 

за локацијске услове,  издато је 7 локацијских услова, одбачено 3 захтева, један поступак је у 

току. Ван обједињене процедуре издато је 6 информација о локацији,  поднет 1 пројекат 

препарцелације  и остали поступци вођени ван обједињене процедуре су завршени тако да је 

укупно решено и архивирано 30 предмета.  

              У поступку процедура израде других измена и допуна ПГР-а Бабушнице спроведен 

је Рани јавни увид Других измена и допуна ПГР-а Бабушнице  по Одлуци о допуни Одлуке о 

другим изманама и допуни ПГР-а. Спроведена је процедура, извршен јавни увид нацрта  

Плана и припремљена и донета Одлука о доношењу Других измена и допуна ПГР-а 

Бабушнице. 

              Спроведена је поцедура и припремљен нацрт одлуке о изради Првих измена и допуна 

просторног плана општине Бабушница. По доношењу одлуке и спроведеној јавној набавци 

су прибављене подлоге за израду  Плана и настављају се прописане активности ради израде 

истог.  

             У област грађевинарства заведено је  65 предмета у 2021. години, од којих су 28 

управна и 37 неуправна предмета. Решено је и архивирано свих 65 предмета. Ван обједињене 

процедуре решена су 22 предмета, а  кроз обједињену процедуру решено 43 од којих захтева 

за одобрење по члану 145. Закона- 10, а издато укупно 6 одобрења по члану 145. Закона и 

одбачено 4, примљено 5 захтева за грађевинску дозволу, издато 2, одбачено 2 и одбијен 1, 

примљено 7 захтева за издавање употребне дозволе од којих 1 усвојен и 6 одбачена, поднето 

7 пријаве радова, 3 пријаве завршетка израде темеља, 5 пријава завршетка објекта, 

прикључења на инфраструктуру -1  кроз обједињену процедуро обрађено је и 5 предмета из 

области заштите од пожара тако да је укупан број предмета у ЦЕОП-у 41. Ван обједињене 

процедуре донето је 1 решење о озакоњењу и 12 потврда о правноснажности. Из ове области 

у поступку озакоњења решено и архивирано 10 предмета и озакоњен 21 објекат, од којих 1 

по захтеву из 2021.године, по започетим поступцима по службеној дужности по решењу 

грађевинског инспектора решено 2, такође је решено 7 предмета започетих по раније важећим 

законима о легализациј објеката. 

            У области комуналних послова поднето 3 захтева, од којих 2 управна, донето два 

решења, а један захтев је вануправни и завршена је обрада. 

             Од укупно 113 предмета заведених 2021.године, решено и архивирано 112 предмета 

и решено и архивирано 9 предмета започетих по раније важећим законима о легализациј 

објеката, и  1 не архивиран и у поступку је код другостепеног органа, по уложеној жалби.  

             У извештајном периоду вођене су активности на реализацији пројеката : 

 модернизације школских објеката, побољшања услова приступачности јавним објектима.  

             Стање у области легализације је на дан 31.12.2021. године је следеће :  

             Од укупно преосталих не решених 729 захтева за легализацију по раније важећим 

законима решено је и архивирано 7 захтева и остало нерешено 722 захтева. У складу са 

одредбама закона о озакоњењу објеката слата су обавештења подносиоцима захтева за 

допуну захтева ради окончања поступка по одредбама закона о озакоњењу објеката, 
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прибављани подаци од СКН-а, свакодневно рађено са странкама око појашњења поступка 

озакоњења објеката.   

              У извештајном периоду вођен је регистар издатих решења о озакоњењу објеката и 

уписано у 2021. години 22 решења којима је озакоњено 43 објекта.               

               У овом периоду редовно су слати статистички извештаји из области грађевине, као 

и извештаји и попуњени упитници Републичким органима.  

                Рађено је на припреми одлука из ових области. 

               У извештајном периоду остварена је прописана јавност у раду ове службе кроз 

објављивање донетих аката и евиденција за које је то прописано законом на сајту Општине 

Бабушница, такође су достављени подаци за 6 захтева за информације од јавног значаја.                 

 

ПОСЛОВИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА И КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У извештајном периоду преко Општинског услужног центра евидентирано и 

додељено  је укупно 94 предмета, од тога 24 предмета из области урбанизма, 48 предмета 

из области грађевинарства, 1 предмет из области становања, 5 предмета из области 

озакоњења, 3 предмета из комуналне делатности и 13 предмета из осталих области. 

Из области урбанизма од укупно додељених 24 предмета у 2021. години, урађено је 

следеће: 

-у обједињеној процедури примљено је и решено 10 захтева за локацијске услове и 2 

захтева за измењене локацијске услове, на 3 захтева су издати локацијски услови, а 9 захтева 

су одбачена; 

- ван обједињене процедуре било је 3 захтева за издавање информације о локацији, 1 

захтев за издавање извода из планског документ и 8 захтева за потврђивање пројекта 

препарцелације,  

Из области грађевинарства од укупно 48 додељена предмета у 2021. години, кроз 

обједињену процедуру решено је 39 и то: 

-6 захтева су се односила на издавање грађевинске дозволе, 4 захтева су усвојена и 

издате грађевинске дозволе и 2 захтева су одбачена, 

-6 захтева су се односила на одобрење за извођење радова, на 1 захтев је издато 

одобрење, 4 захтева су одбачена и 1 захтев одбијен; 

- 6 захтева су се односила на издавање употребне дозволе, на 1 захтев је издата 

употребна дозвола и 5 захтева су одбачена; 

- 12 пријаве радова; 

- 5 пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу; 

- 2 захтева за прикључење објекта на инфраструктуру; 

- 2 захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мере заштите 

од пожара; 

-ван обједињене процедуре 9 захтев за издавање потврде о правоснажности решења о 

грађевинској дозволи. 

Из области комуналних делатности било je: 

-3 захтева за постављање мањих монтажних објекта.  

Из области озакоњења на захтев странке започета су 5 поступка озакоњења објеката, 

за 6 објекта су донета решења о озакоњењу, који су започети по службеној дужности а на 

основу решења грађевинског инспектора. У складу са законом о озакоњењу објекта редовно 

су слата обавештења странкама у поступку за достављање потребне документације ради 

окончања поступка у складу са законом као и свакодневни рад са странкама на појашњењу 
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поступка озакоњења објекта. У датом извештајном периоду Пиротском управном округу 

достављена су 12 месечна извештаја о стању озакоњених објеката и износима наплаћених 

такси. 

Из области становања у складу са законом о Становању и одржавању зграда, урађен 

је Извештај о стамбеним потребама, условима становања и програма стамбене подршке 

јединице локалне самоуправе који је достављен у прописаном временском року надлежном 

министарству.  

Такође у извештајном периоду завршена је израда нацрта Одлуке о измени одлуке о 

расписивању јавног позива за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом 

одржавању и унапређењу својства зграда на територији општине Бабушница као и нацрт 

Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама и накнадама које 

својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница. 

У извештајном периоду израђена су и 4 извештаја по захтеву Комисији за 

утврђивање испуњености услова који се односе за сеоске куће са окућницом, именоване од 

стране начелника Општинске управе општине Бабушница, решењем број 35-46/2021-02 од  

30.07.2021. године 

У извештајном периоду вршен је и избор пројеката за бесповратно суфинансирање 

активности инвестиционог одржавања и унапређења својства зграда. 

Из области грађевинске инспекције рађено је на 2 предмета по пријему представки 

од стране странака и донета су 4 решења о обустави поступка по пријему правоснажног 

решења о озакоњењу објекта. 

На пословима озакоњења објеката у складу са Законом о озакоњењу објеката, 

странкама у поступку су редовно слата обавештења за доставу Извештаја о затеченом стању 

са Елаборатом геодетских радова; обавештења за доказ о праву својине као и обавештења о 

признавању права странке, ради окончања поступка у складу са законом, покренутих по 

службеној дужности, као и на лични захтев странака. Прибављани су подаци из СКН-а. 

Пиротском управном округу достављено је 12 месечних извештаја о стању озакоњених 

објеката и износима наплаћених такси. 

- Преглед Извештаја о затеченом стању са Елаборатом геодетских радова мостова и 

провера техничке документације за 18 предмета (мостова); 

- Слање Елабората геодетских радова мостова на контролу у Службу катастра 

непокретности (18 мостова); 

- Преко Е-шалтера достављено 21 правноснажно решење; 

-  Укупно је озакоњено 39 објеката: 17 стамбених, 21 помоћни и 1 пословни објекат. 

- Захтеви и изјаве странака да су објекти срушени (5 захтева); 

- Укупно послатих Елабората на контролу, преко Е-шалтера, у Службу катастра 

непокретности у сврху озакоњења објеката за извештајни период је 51, како би се 

утврдило да ли је у скаладу са прописима, стандардима и техничким нормативима, 

како би се наставило са поступцима озакоњења; 

- Издавање потврде да је поступак озакоњења у току; 

- Вршен је излазак на лицу места по захтеву странке, рад са старанкама за давање 

потребних објашњења у вези озакоњења објеката и архивирање предмета. 
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2) ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

У  2021 години до краја новембара Одсек за привреду, локални економски развој, 

јавне набавке и заштиту животне средине је обавио послове из области : 

- локалног економског развоја  и енергетске ефикасности 

- уређења грађевинског земљишта и саобраћаја  

- пољопривреде и водопривреде 

- руралног развоја и заштите животне средине 

- информатичких система и мрежа  

- набавки и јавних набавки . 

 

Од 01.12.2021. године Одсек мења структуру и организацију и добија назив Одсек за 

локални еконкомски развој и јавне набавке, а области које остају у одсеку су послови 

локалног економског развоја и енергетске ефикасности, послови информатичких система и 

мрежа и послови набавки и јавне набавки. 

 

КООРДИНАТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И 

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 

Током  2021. године треба посебно издвојити следеће активности које су биле предмет 

рада запосленог на пословима канцеларије за локални економски развој и енергетску 

ефикасност: 

 

1) Праћење информација о конкурсима за домаће и међународне пројекте и 

припремање конкурсне документације; вођење евиденцију о реализованим 

пројектима и потписаним уговорима; анализирање, прикупљање и обрађивање 

информација и података потребних за израду стратешких докумената; обављање 

послова у вези са мониторингом и евалуацијом спровођења пројеката и припремање 

извештаја о пројектима одрживог економског развоја; остваривање комуникације са 

надлежним установама и институцијама на локалном, регионалном и републичком 

нивоу, привредним субјектима и пословним удружењима, невладиним 

организацијама и донаторима везано за економски развој општине и обављање 

других послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и начелника 

Општинске управе. 

2) Попуњавање образаца, писање предлога пројекта и припрема потребне 

документације за следеће  Јавне позиве: 

- Јавни позив за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне 

инфраструктуре (Мера2 – Реконструкција махалског пута у махали Цинцарци у селу 

Камбелевац), Министарство привреде, 

- Јавни позив -Америчка амбасада (школа Добринка Богдановић у Стрелцу) 
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- Јавни позив за подношење захтева ЈЛС за расподелу дела средстава -подршка развоју 

и функционисању система локалне самоуправе, Министарство државне управе и 

локалне самоуправе (Циљ1 – Дечја игралишта Лозиште, Црвени крст и Плужина); 

- Јавни позив за подношење захтева ЈЛС за расподелу дела средстава -подршка развоју 

и функционисању система локалне самоуправе, Министарство државне управе и 

локалне самоуправе (Циљ3 –набавка расвете и озвучења); 

- Јавни позив Министарства заштите животне средине за пријаву пројекта за 

суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације 

котларница за грејање у 2021.години–ПУ Дечја радост Бабушница; 

- Јавни позив Министарства правде за подношење захтева установа, удружења – ПУ 

дечја радост Бабушница, реконструкција дечјег игралишта и ограде око објекта -

Попуњавање образца захтева и припрема потребне документације, обилазак 

локације; 

- Јавни позив Министарства државне управе и локалне самоуправе за пријаву пројекта 

за финансирање реализације пројеката „Јединствено управно место“–општина 

Бабушница, формирање јединственог управног места; 

- Јавни позив за пријаву пројеката за програм подршке унапређења развоја изразито 

недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 

2021. годину, Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја 

недовољно развијених општина на територији Републике Србије; 

- Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне 

самоуправе, ЈП 2/21, Министарство рударства и енергетике; 

- Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања 

и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години, Министарства заштите 

животне средине РС; 

- Јавни конкурсза доделу средстава за Уклањање дивљих депонија на територији 

општине Бабушница, Министарства заштите животне средине РС; 

- Јавни позив ТИКА-Турска агенција за сарадњу и координацију; 

- Јавни позив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за пријаву 

пројекта за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој 

руралне јавне инфраструктуре у 2021.години - Реконструкција махалског пута 

махала Цинцарци у МЗ Камбелевац 

- Јавни позив Министарства за бригу о селу за куповину минибуса за потребе превоза 

сеоског становништва на територији РС-Попуњавање образца захтева и припрема 

потребне документације, испитивање тржишта и израда плана реда вожње за 

предметни минибус; 

- Јавни позив Министарства за бригу о селу за доделу бесповратних средстава за 

организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села “; 
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- Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру 

Програма расподеле инвестиционих средстава за 2022. годину / Унапређење 

квалитета рада Предшколске установе кроз повећање хигијенских услова за боравак 

деце, којим је предвиђено уређење мокрог чвора и замена унутрашње столарије ПУ 

„Дечја Радост“ Бабушница; 

- Јавни позив Министарства државне управе и локалне самоуправе за расподелу 

средства, који се односи на пружање финансијске помоћи јединици локалне 

самоуправе у пуном или делимичном износу недостајућих средстава за завршетак 

започетих пројеката а који су од посебног значаја за локални економски развој као и 

за јединицу локалне самоуправе - Завршетак реконструкције и изградње објекта 

Пијаце у улици Ж.Н.Брке у Бабушници; 

 

Одобрена су средства за реализацију следећих пројеката: 

- Набавка расвете и озвучења за потребе манифестације "Вурдијада"/Министарство 

државне управе и локалне самоуправе/праћење реализације, писање привременог и 

завршног извештаја/ Пројекат је реализован у 2021. години.  

- реконструкција дечјег игралишта и ограде око објекта ПУ дечја радост Бабушница/ 

Министарство правде/ у току је реализација пројекта; 

- Изградња канализационе мреже у улици Ивице Миладиновића/Кабинет Министра 

за развој недовољно развијених општина/ Припрема потребне документације, 

праћење уговора о реализацији пројекта, писање периодичног извештаја/ у току је 

реализација пројекта. 

 

- Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова/ 

Министарство рударства и енергетике-реализација пројекта је у току; члан комисије 

за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и стамбених објеката: 

 

3) Припрема Правилника о суфинансирању мера енергетске санације; Припрема 

предлога решења о образовању Комисије; Припрема Јавног позива за учешће 

привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на 

територији општине Бабушница; израда и упућивање неопходне документације и 

дописа члановима Комисије, Привредној Комори Пирот; одржавање радних  

састанака у циљу ефикасније реализације пројекта; Отварање понуда, бодовање, 

припрема прелиминарне и коначне ранг листе привредних субјеката за спровођење 

мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница; 

Припрема Решења о избору привредних субјеката; израда и упућивање неопходне 

документације и дописа члановима Комисије и Привредним субјектима; припрема 

јавног позива за крајње кориснике; слање извештаја Министарству; одржавање инфо 

дана ; отварање понуда, бодовање, припрема прелиминарне и коначне ранг листе 

крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације на територији општине 
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Бабушница; Припрема појединачних Решења за крајње кориснике; Припрема 

тројних уговора; Организација, пријем грађана и подела Решења; Свечана додела 

Уговора; Припрема појединачних записника, потврда и обилазак завршених радова 

крајњих корисника; Припрема, организација и потписивање Анекса са крајњим 

корисницима; Недељни извештај о реализацији Програма ЕЕ. 

4) пројекат очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години, 

Министарства заштите животне средине РС/ пројекат реализован/ праћење 

реализације пројекта, писање и слање извештаја; 

5) Уклањање дивљих депонија на територији општине Бабушница, Министарства 

заштите животне средине РС/пројекат реализован/комуникација са Министарством, 

писање и слање привременог и завршног извештаја; 

6) Набавка минибуса за потребе превоза сеоског становништва на територији РС, 

Министарство за бригу о селу/ Реализација пројекта у току/ 

7) Организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“ у Звонцу/ 

Министарство за бригу о селу/ пројекат реализован/ реализација активности, писање 

и слање извештаја о реализацији; 

8) Припрема документације, примопредаја радова и писање извештаја о реализацији 

пројекта Уређење дечјих игралишта на територији општине Бабушница. 

9) Попис поплављених доомаћинства од јануара месеца 2021.године, обилазак 

локација, сагледавање настале штете и сачињавање записника и извештаја; измена 

извештаја поплава, усклађивање са јавним позивом, слање решења за пријаве 

поплављених домаћинства која се надокнађују од стране Канцеларије за управљање 

јавним улагањима, слање правоснажних решења за пријаве поплављених 

домаћинства која се надокнађују од стране Канцеларије за управљање јавним 

улагањима. Израда завршног Извештаја и слање на веће за усвајање. 

10) Учествовање у својству представника Наручиоца приликом извођења радова 

следећих објеката: 

- Изградња улице Борисава Стефановића, 

- Улица Младости, 

- Улица Нушићева, 

- Стамбени прилаз у улици Саше Ивковића. 

Координација са извођачем радова и надзорним органом, припрема и контрола 

документације, проморедаја радова 

 

11) Учествовање у својству представник Наручиоца приликом извођења радова на 

изградњи следећих објеката: 

- Унапређење својства зграде у улици Саше Ивковића. 

Координација са извођачем радова и надзорним органом, припрема и контрола 

документације, писање и слање извештаја, проморедаја радова. 
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12) Програм Зимског одржавања за 2021 годину – одржавање радних састанака, 

координација, издавање одређених инструкција, праћење изведених радова, 

припрема и подношење извештаја, теренски рад, овера радних налога, преивремених 

ситуација и окончане ситуације. 

13) Програм Летњег одржавања за 2021 годину – одржавање радних састанака, 

координација, издавање одређених инструкција, праћење изведених радова, 

припрема и подношење извештаја, теренски рад, овера радних налога, преивремених 

ситуација и окончане ситуације. 

14) Контрола рада и праћење рада ЈКП Комуналац Бабушница, посећивање семинара у 

вези контрола јавних финансија, контрола кварталних извештаја о раду и 

прослеђивање на Општинском већу општина Бабушница , контрола и потписивање 

ЗИП образаца. 

15) Контрола рада и праћење рада Регионалне депоније Пирот, контрола кварталних 

извештаја о раду и прослеђивање општинском већу општина Бабушница 

16) Учествовање у својству представника Наручиоца приликом извођења радова на 

изградњи следећих објеката: 

- Текуће поправке и одржавање објекта зграде општине Бабушница – уређење 

канцеларија и хола, 

- Текуће поправке и одржавање објекта зграде општине Бабушница – замена 

унутрашње столарије, 

- Обележавање канцеларија у згради опшине Бабушница. 

Координација са извођачем радова , припрема и контрола документације, давање 

одређених инструкција, писање и слање извештаја, контрола изведених радова, овера 

грађевинских књига, привремених и окончане ситуације, проморедаја изведених радова. 

17) Учествовање у својству представника Наручиоца приликом извођења радова на 

унапређењу услова приступачности за особе са инвалидитетом. Координација са 

извођачем радова и надзорним органом, наручиоцем радова и инвеститором, 

припрема и контрола документације, писање и слање извештаја. 

18) Учествовање у исходовању решења за постављање мањег монтажног објекта у улици 

Саше Ивковића- надстрешница аутобуског стајалишта: 

- припрема документације, 

- набавка радова,  

- контрола изведених радова и примопредаја. 

19) Учествовање у припреми набавке услуга: 

- Геодетски радови (Нушићева, пијаца, центар Бабушнице) 

- Услуге вршења стручног надзора (Улице, канализација Ивице Миладиновића) 

- Израде пројектно техничке документације (пројекат уређење центра, бина и 

фонтана, стамбена зграда у С. Синђелића, пут Кијевац Стол, ул Николе Тесле, 

Михајла Пупина, Манастирска, Цара Душана, Краљевића Марка, тротоари – 

Ж.Н.Брке, Ратка Павловића, Саше Ивковића, ткачница, ОШ Братсво, гараже) 
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- Израде пројекта препарцелације са елаборатом геодетских радова ( 6 септембар, 

Сувопланинска, Д.П.Шане, Видовданска, Севничка, Мурговичка, Цара Душана, 

саобраћајница кроз индустријску зону, Краљевића Марка) 

- Израда елабората енергетске ефикасности (пијац). 

20) Учествовање у припреми јавних набавки радова: 

- Канализација у улици Ивице Миладиновића, 

- Дечје игралиште ПУ Дечја радост, 

- Уређење центра Бабушница, 

- Архива – општина Бабушница, 

- Канцеларије први спрат и свечана сала - општина Бабушница. 

21) Учествовање у исходовању употребне дозволе пијаце у Бабушници: 

- Прикључење објекта на јавну инфраструктуру 

- Припрема неопходне документације, 

- Координација са надлежним органима, 

- Набавка неопходних елабората, 

- Учествовање у координацији техничког прегледа објекта 

- Исходовање употребне дозволе. 

22) Попис намештаја  

- попис намештаја изнетих из зграде општине приликом реновирања; 

- израда записника пописаних покретних ствари изнетих из зграде општине приликом 

извођења радова на уређењу зграде. 

- Припрема извештаја за Општинско веће. 

23) Радни састанци у циљу решавања многих текућих питања на нивоу општине 

Бабушница у погледу техничке струке. 

24) Радни састанци Комисије Јавно-прватног партнерства за обављање делатности, 

одржавање путева и улица на територији општине Бабушница. 

25) Радни састанци у вези израде плана управљања отпадом. 

 

ПОСЛОВИ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ  

 

Током 2021. године треба посебно издвојити следеће активности које су биле 

предмет рада запосленог на пословима саветника за локални економски развој и пројектно 

планирање : 

 

1)  Праћење информације о конкурсима за домаће и међународне пројекте, припремање 

конкурсне документације; пружање техничке помоћи развијању пројектног 

предлога; вођење евиденција о реализованим пројектима и потписаним уговорима; 

анализирање, прикупљање и обрађивање информација и података потребних за 

израду стратешких докумената; обављање послова у вези са мониторингом и 

евалуацијом спровођења пројеката и припремање извештаја о пројектима одрживог 

економског развоја; остваривање комуникације са надлежним установама и 

институцијама на локалном, регионалном, покрајинском и републичком нивоу, 
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привредним субјектима и пословним удружењима, невладиним организацијама и 

донаторима везано за економски развој општине, и обављање других послова по 

налогу шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе. 

2) Попуњавање образаца, писање предлога пројекта и припрема потребне 

документације за следеће  Јавне позиве: 

- Јавни позив за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне 

инфраструктуре (Мера2 – Реконструкција махалског пута у махали Цинцарци у селу 

Камбелевац), Министарство привреде, 

- Јавни позив за подношење захтева ЈЛС за расподелу дела средстава -подршка развоју 

и функционисању система локалне самоуправе, Министарство државне управе и 

локалне самоуправе (Циљ1 – Дечја игралишта Лозиште, Црвени крст и Плужина); 

- Јавни позив за подношење захтева ЈЛС за расподелу дела средстава -подршка развоју 

и функционисању система локалне самоуправе, Министарство државне управе и 

локалне самоуправе (Циљ3 –набавка расвете и озвучења); 

- Јавни позив Министарствa заштите животне средине за пријаву пројекта за 

суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације 

котларница за грејање у 2021.години.–ПУ Дечја радост Бабушница; 

- Јавни позив Министарствa правде за подношење захтева  установа, удружења – ПУ 

дечја радост Бабушница, реконструкција дечјег игралишта и ограде око објекта -

Попуњавање образца захтева и припрема потребне документације, обилазак 

локације; 

- Јавни позив Министарствa државнe управe и локалнe самоуправe за пријаву пројекта 

за финансирање реализације пројеката „Јединствено управно место“ – општина 

Бабушница, формирање јединственог управног места; 

- Јавни позив за пријаву пројеката за програм подршке унапређења развоја изразито 

недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 

2021. годину, Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја 

недовољно развијених општина на територији Републике Србије; 

- Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне 

самоуправе, ЈП 2/21, Министарство рударства и енергетике; 

- Јавни позив локалним самоуправама за учешће у пројекту РеЛОаД2 за бољу 

подршку градова и општина организацијама цивилног друштва , који финансира ЕУ 

а спроводи УНДП; 

- Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања 

и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години, Министарства заштите 

животне средине РС; 

- Јавни конкурсза доделу средстава за Уклањање дивљих депонија на територији 

општине Бабушница, Министарства заштите животне средине РС; 

- Јавни позив ТИКА-Турска агенција за сарадњу и координацију; 

- Јавни позив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривредеза пријаву 

пројекта за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој 

руралне јавне инфраструктуре у 2021.години - Реконструкција махалског пута 

махала Цинцарци у МЗ Камбелевац 
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- Јавни позив Министарства за бригу о селу,за куповину минибуса за потребе превоза 

сеоског становништва на територији РС-Попуњавање образца захтева и припрема 

потребне документације, испитивање тржишта и израда плана реда вожње за 

предметни минибус; 

- Јавни позив Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије 

за доделу бесповратних средстава за унапређење родне равноправности на локалном 

нивоу у 2022. години; 

- Јавни позив Министарства за бригу о селу за доделу бесповратних средстава за 

организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“; 

- Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру 

Програма расподеле инвестиционих средстава за 2022. годину / Унапређење 

квалитета рада Предшколске установе кроз повећање хигијенских услова за боравак 

деце, којим је предвиђено уређење мокрог чвора и замена унутрашње столарије ПУ 

„Дечја Радост“ Бабушница; 

- Јавни позив Министарства државне управе и локалне самоуправе за расподелу 

средства, који се односи на пружање финансијске помоћи јединици локалне 

самоуправе у пуном или делимичном износу недостајућих средстава за завршетак 

започетих пројеката а који су од посебног значаја за локални економски развој као и 

за јединицу локалне самоуправе - Завршетак реконструкције и изградње објекта 

Пијаце у улици Ж.Н.Брке у Бабушници; 

 

Одобрена су средства за реализацију следећих пројеката: 

- Набавка расвете и озвучења за потребе манифестације "Вурдијада"/Министарство 

државне управе и локалне самоуправе/праћење реализације, писање привременог и 

завршног извештаја/ Пројекат је реализован у 2021. години.  

- реконструкција дечјег игралишта и ограде око објекта ПУ дечја радост Бабушница/ 

Министарство правде/ у току је реализација пројекта; 

- Изградња канализационе мреже у улици Ивице Миладиновића/Кабинет Министра 

за развој недовољно развијених општина/ Припрема потребне документације, 

праћење уговора о реализацији пројекта, писање периодичног извештаја/ у току је 

реализација пројекта. 

3) Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова/ 

Министарство рударства и енергетике реализација пројекта је у току; 

4) Припрема Правилника о суфинансирању мера енергетске санације; Припрема 

предлога решења о образовању Комисије; Припрема Јавног позива за учешће 

привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на 

територији општине Бабушница; израда и упућивање неопходне документације и 

дописа члановима Комисије, Привредној Комори Пирот; одржавање радних  

састанака у циљу ефикасније реализације пројекта; Отварање понуда, бодовање, 

припрема прелиминарне и коначне ранг листе привредних субјеката за спровођењ 

емера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница; 

Припрема Решења о избору привредних субјеката; израда и упућивање неопходне 

документације и дописа члановима Комисије и Привредним субјектима; припрема 

јавног позива за крајње кориснике; слање извештаја Министарству; одржавање инфо 

дана ; отварање понуда, бодовање, припрема прелиминарне и коначне ранг листе 
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крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације на територији општине 

Бабушница; Припрема појединачних Решења за крајње кориснике; Припрема 

тројних уговора; Организација, пријем грађана и подела Решења; Свечана додела 

Уговора; Припрема појединачних записника, потврда и обилазак завршених радова 

крајњих корисника; Припрема, организација и потписивање Анекса са крајњим 

корисницима; Недељни извештај о реализацији Програма ЕЕ; 

5) пројекат РеЛОаД2 за бољу подршку градова и општина организацијама цивилног 

друштва, који финансира ЕУ а спроводи УНДП/реализација пројекта до 2024/ Радни 

састанак (online) упутства о даљим корацима у циљу реализације пројекта/ 

Попуњавање упитника, слање потребне документације / Радни састанак са 

консултантом UNDP/ Припрема Решења о формирању пројектног тима;  

6) пројекат очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години, 

Министарства заштите животне срединеРС/ пројекат реализован/ праћење 

реализације пројекта, писање и слање извештаја; 

7) Уклањање дивљих депонија на територији општине Бабушница, Министарства 

заштите животне средине РС/пројекат реализован/комуникација са Министарством, 

писање и слање привременог и завршног извештаја; 

8) куповину минибуса за потребе превоза сеоског становништва на територији РС, 

Министарство за бригу о селу/ Реализација пројекта у току/ 

9) Организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“ у Звонцу/ 

Министарство за бригу о селу/ пројекат реализован/ реализација активности, писање 

и слање извештаја о реализацији; 

10) Припрема документације и писање извештаја о реализацији пројекта Уређење дечјих 

игралишта на територији општине Бабушница. 

11) Попис поплављених домаћинства од јануара месеца 2021.године, обилазак локација, 

сагледавање настале штете и сачињавање записника и извештаја; измена извештаја 

поплава, усклађивање са јавним позивом, слање решења за пријаве поплављених 

домаћинства која се надокнађују од стране Канцеларије за управљање јавним 

улагањима, слање правоснажних решења за пријаве поплављених домаћинства која 

се надокнађују од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима. 

12) Службена путовања: 

- Једнодневни скуп у Београду - побољшање услова приступачности; 

- Једнодневни семинар у Нишу -  побољшање услова приступачности; 

- дводневни семинар у Новом Саду- побољшање услова приступачности; 

- 24.11.-26.11.2021. године службени пут, обука у склопу пројекта ReLOaD2 

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану који финансира ЕУ. 

13) Радни састанак са ПУ „Дечја Радост“ Бабушница  

14) Писање пројекта у циљу уређења „Сензорне собе“ – Фондација Новак Ђоковић. 

Припрема докумантације за примопредају, примопредаја радова и коначни обрачун улице 

Борисава Стефановића. 

15) Попис намештаја  

 попис намештаја изнетих из зграде општине приликом реновирања; 

 израда записника пописаних покретних ствари изнетих из зграде општине 

приликом извођења радова на уређењу зграде. 
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Радни састанак Комисије Јавно-прватног партнерства за обављање делатности, 

одржавање путева и улица на територији општине Бабушница. 

16) Радни састанак Комисије Јавно-приватног партнерства за повећање енергетске 

ефикасности у систему јавног осветљења Општине Бабушница. 

17) Радни састанак у вези израде плана управљања отпадом. 

18) оцена и избор пројеката, припрема документације и Уговора, писање Записника, 

одговор на жалбу, провера достављених периодичних наративних и финансијских 

извештаја, обрада захтева Удружења грађана за пренамену средстава и продужетак 

трајања пројекта 

19) Презентација фирме DMV – која се бави системом за повећање безбедности 

пешачких прелаза и зоне школе. 

20) Обрада захтева за „Слободну вожњу“ ЈКП Комуналац. 

21) Провера месечног извештаја градског превоза ЈКП Комуналац. 

22) Савет за безбедност саобраћаја 

 Измена Програма коришћења средстава намењених унапређењу безбедности 

саобраћаја на путевима општине Бабушница; 

 Припрема материјала за одржавање и одржавање седнице, 

 Припрема Закључака. 

23) Подела књига „Пажљивкова правила“ за ђаке прваке и предшколце. 

 

ПОСЛОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И САОБРАЋАЈА 

Током  2021. године треба посебно издвојити следеће активности које су биле 

предмет рада запосленог на пословима саветника за уређење грађевинског земљишта и 

саобраћаја. 

Предузимане су активности на сређивању радног простора и комплетирање 

документације и попису финансијске имовине. 

Обилажене су локације са потенцијалним понуђачима за израду пројектне 

документације (стамбена зграда у улици Стевана Синђелића, постројење за пречишћавање 

отпадних вода, саобраћајница са мостом)  

Услед обилних падавина 11.01.2021. године дошло је до изливања 

водотока,плављења,и оштећења путне мреже на целој територији општине. Обиђене су 

локације – општински путеви на комлетној територији општине Бабушница. На основу 

прикупљених података са терена  урађен је Извештај о процени штете настале на 

инфраструктурним објектима и исти достављен вишим нивоима власти као и Општинском 

већу и Штабу за ванредне ситуације. На основу овог извештаја урађен је Програм хитних 

интервентних радова и склопљен је Уговор бр:40-15/2021-1 од 12.03.2021.године са 

Анексима I и  II. 

Комплетно праћење реализације овог уговора током године, изискивало је што 

чешће присуство на терену  ради квалитетнијег извођења радова и праћења количина 

изведених радова ради овере истих. 

У оквиру отклањања штета насталих на водотоцима  I  и II реда  тражена је помоћ и 

од ЈВП „Србија воде“ ВПЦ „Морава“ Ниш да преко својих извођача ускочи у помоћ 

механизацијом и матерјалом потребним за отклањање штета. Добијена је помоћ у виду 

ангажовања механизације на санирању магистралног водовода Љуберађа – Велико 

Боњинце, измештање речног корита реке Мурговице у зони махалског пута у МЗ 

Радињинце и изграђен је мокри прелаз преко реке Лужнице у Грнчару. 
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Настављени су радови на откањању недостатака уочених приликом првог прегледа 

дечијег игралишта у улици Саше Ивковић, уговор број:404-86/2019-1 од 21.06.2019.године. 

   У сарадњи са представницима ЈКП „Комуналац“ прикупљани су подаци са  терена 

око израде предлога Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији 

општине Бабушница за 2021.годину . 

Након усвајања Оперативног плана одбране од поплава водотока  II реда, склопљен 

је уговор бр:325-11/2021 од 26.07.2021.године са ЈКП „Комуналац“ из Бабушнице. Праћење 

и његова реализација  током године, такође је изискивала  изласке на терен . 

Коминицирано је са представницима ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ“Морава“ Ниш, 

представницима ХСВ Власотинце око оспособљавања цевовода водоводне мреже Љуберађа 

– Велико Боњинце и интервенције на измештању корита реке Мурговице у МЗ Радињинце. 

Контактирано је са представницима ЈВП“Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш око 

евентуалног учешћа у санацији штета на водотоцима и уклањању стабала из речног корита 

реке Лужнице. 

Издавана  су одобрења за линије „Слободне вожње“ по захтевима ЈКП „Комуналац“ 

за потребе спортских клубова и овера километраже јавног превоза путника. 

Учествовало се у припреми конкурсног матерјала код виших ниво власти. 

Учествовало се у комисији за примопредају грађевинског матерјала  интерно 

расељеним лицима (две породице). 

У сарадњи са геометрима рађена су потребна снимања на пијаци,улицама и 

путевима. 

Вршена је овера и контрола радова на текућем одржавању водоводне мреже према 

уговору број:352-62/2021-1 од 26.07.2021.године. 

Вршена је овера и контрола радова на текућем одржавању канализационе мреже 

према уговору број:352-61/2021-1 од 26.07.2021.године. 

Урађен је и прилаз до дечијег игралишта у насељу Лозиште шљунковитим 

матерјалом.Такође редовно су обилажени и контролисани радови на уређењу дечијих 

игралишта код трезора,у насељима Лозиште,Плужина и Ливађе према уговору број 404-

111/2021-1 од 17.06.2021.године .Обављен је први преглед дечијег игралишта у улици Саше 

Ивковића од стране именованог тела ЈКП „ Зеленило Београд “. 

Завршени су сви радови на уређењу терена за потребе дечијих игралишта 

КОЛИБРИ,БУБАМАРА и ЛЕПТИРИЋ. 

Обављен је први преглед од стране именованог тела Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг д.о.о. Нови Сад и добијени СЕРТИФИКАТИ О ПРВОМ 

ПРЕГЛЕДУ за сва три игралишта. 

Учествовало се у раду комисије за енергетску санацију стамбених зграда. 

Контролисани су радови на крпљењу ударних рупа на путевима и улицама у Бабушници. 

Са представницима ЈП Путеви Србије , извођачем радова обиђена је локација 

урушеног плочастог пропуста на путу Звонце – Ракита. Извршено је геодетско  снимање 

локације у зони оштећеног плочастог бетонског пропуста на путу Звонце – Ракита за 

потребе израде пројектне документације. 

Попуњавани су потребни Упитници за потребе израде Плана развоја општине 

Бабушница 2021-2028. године.  

   Предузимане су  потребне  активности  приликом  припреме  пријава за учешће на 

конкурсима код виших нивоа власти везаних за област инфрастуктуре . 

 Рађене су измене редова вожње по линијама на захтев ЈКП „Комуналац“ као и 

контрола путних налога и овера Извештаја о пређеној километражи  по месецима. 
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Конкурисано је код Министарства за заштиту животне средине у вези помоћи  за 

санацију штета и заштиту земљишта услед елементарних непогода.Одобрена су средства  

,на основу којег је склопљен уговор,број:401-304/2021-1 од 15.09.2021.године између 

општине и ЈКП“Комуналац“ Бабушница . 

Контрола  и праћење предвиђених радова уговором као и израда Завршног извештаја 

ка Министарству  је успешно завршена.То је такође изискивало рад на терену у циљу што 

квалитетнијег извођења радова и поштовања планиране динамике извођења радова.Вршен 

је преглед и контрола документације  радова  према Уговору за извођење радова из 

Програма заштите и очувања земљишта као природног ресурса. Урађен је завршни 

Извештај са пратећом документацијом  и достављен је Министарству за заштиту животне 

средине поштом и у електронском облику. 

Урађен је програм коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење 

минералних сировина на подручју општине Бабушница за 2020. и 2021.годину. 

Склопљен је Уговор са ЈКП “Комуналац“ број:401-330/2021-1 од 18.10.2021.године. 

Започети су радови на реализацији овог уговора али због неповољних  временских услова 

за извођење планираних радова исти су обустављени.  

Активно се учествовало у изради Нацрта одлуке о Програму уређења грађевинског 

земљишта на територији општине Бабушница за 2022.годину. 

Вршена је овера изведених радова по уговору о извођењу радова на реализацији 

Програма  зимског одржавања јавних путева за зимску 2021/2022. годину , за Сектор 1. 

Извршен је обилазак  предвиђених локација за остављање мешавине соли и каменог 

агрегата на општинским путевима. 

У току године решена су шест управна и 34 вануправна предмета. 

 

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

Саветник за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са 

Правилником о организацији послова и систематизацији радних места у Општинској 

управи и Општинском правобранилаштву општине Бабушница, обавља управне, стручне и 

аналитичке послове из области пољопривреде, шумарства и водопривреде и у вези с тим 

припрема решења, закључке и друга акта, израђује нацрте програма, одлука и других 

прописа, применом Закона из области пољопривреде, Закона из области  водопривреде и 

других прописа и подзаконских аката.  

По захтеву странака ради на решавању првостепених управних предмета из области 

пољопривреде, односно припрема решења о утврђивању висине накнаде за промену намене 

обрадивог пољопривредног земљишта и решења о ослобађању од обавезе плаћања накнаде 

за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта. Такође по захтеву странака ради 

на решавању првостепених управних предмета из области водопривреде, односно припрема 

решења о издавању водних услова, водних сагласности и водних дозвола. 

У току извештајног периода укупно је евидентирано 553 предмет. Од тога је преко 

Општинског услужног центра евидентирано 446 предмета, а преко скраћеног деловодника 

107 предмета.  

Преко Општинског услужног центра евидентирано је: 

-16 предмета које доноси скупштина, председник, општинско веће, 

-3 првостепена управна предмета за утврђивање висине накнаде за промену намене 

пољопривредног земљишта, 

-2 првостепена управних предмета из области заштите животне средине, 
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-4 извештаја, 

-4 упитника са припремом података,  

-2 потврде о правоснажности решења, 

-7 пријава на конкурс за куповину сеоских кућа са окућницом, 

-2 записника (надзора) водне инспекције 

-2 јавна позива за потребе програма за пољопривредно земљиште 

-2 закључка о почетној цени закупа за пољопривредно земљиште 

-1 Записник са јавног отварања писаних понуда 

-1 уговор о закупу пољопривредног земљишта 

-1 потврда да не користи подстицаје у пољопривреди, 

-222 поднета захтева на Конкурс о додели подстицајних средстава у пољопривреди за 

инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, 

-5 поднетих захтева на Конкурс о додели подстицајних средстава у пољопривреди за 

органску производњу, 

-79 поднетих захтева на Јавни позив за остваривање подстицајних средстава у 

пољопривреди за вештачко осемењавање,  

-80 Уговора додели подстицајних средстава у пољопривреди за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава,  

-4 Уговора о додели подстицајних средстава у пољопривреди за органску производњу,  

-9 захтева за издавање уверења о вођењу радње,  

 

Водоприврдеа 

 У складу са одредбама члана 55. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 

93/2012, 101/2016, 95/2018) израђен је Оперативни план за одбрану од поплава за воде II 

реда на територији општине Бабушница за 2021. годину и уз прибављено мишљење Јавног 

водопривредног предузећа, исти је усвојен од стране СО Бабушница. 

 Од стране Републичке водне инспекције извршена су два инспекцијска надзора. 

Један о доношењу и примени Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на 

територији општине Бабушница за 2021. годину и један о издавању водних аката и вођењу 

водних књига. 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

Одредбама Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 

65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018) прописана је обавеза локалне самоуправе да 

изради Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. 

Израда програма и календар активности на реализацији програма одвијају се током целе 

године. 

У изради програма учествују три комисије, Комисија за израду предлога Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Бабушница за 2021. годину, Комисија за давање мишљења на предлог Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Бабушница за 2021. годину и Комисија за спровођење поступка јавног надметања 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину. Стручну 

обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за израду 

Програма и за потребе рада Комисија, врши саветник за послове пољопривреде. 

У складу са усвојеним Програмом за 2021. годину а према подацима РГЗ Београд, 

укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини на територији оштине 

Бабушница за 2021 годину је 2803, 2234 хектара. Програмом за 2021. годину планирано је 



 

39 

 

483,3467 хектара, за давање у закуп по јавном огласу за прикупљање писаних понуда у два 

круга, кроз 696 јавна надметања. 

Одржане су две седнице Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Бабушница за 2021. годину и сачињена два записника.  

Израђен  је закључак о почетној цени закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Бабушница у првом кругу за 2021. годину. 

Припремљен је Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини за први круг. 

Припремљен је Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини за други круг. 

Израђен је закључак о почетној цени закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Бабушница у другом кругу за 2021. годину. 

Припремљена је Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта коју доноси 

Председник општине. 

Предлог Годишњег програма за 2021. годину, израђен је у апликацији „LOCALIS“ и 

апликацији „DMS“, које су намењене јединицама локалне самоуправе за израду Годишњег 

програма. Апликација „DMS“, намењена је јединицама локалне самоуправе у фази 

реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини. „DMS“ апликацији приступа се тек након израде Годишњег 

програма кроз апликацију „LOCALIS“. Целокупна фаза реализације годишњег програма 

спроводи се у „DMS“ апликацији, што подразумева креирање и штампање свих потребних 

докумената искључиво у апликацији. Приликом штампе на свакој страни документа постоји 

жиг „штампано из система Инзем“, заједно са датумом штампе. Документ се креира у ПДФ 

формату и сваки документ има унапред дефинисан модел. 

Израда и реализација годишњег програма и поступак давања у закуп, спроводи се по 

следећим корацима и то: 

1.Образовање Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта – решење доноси Општинско веће; 

2.Расписивање јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Бабушница за 2020. годину; 

3.Расписивање јавног позива за остваривање права коришћења без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бабушница за 2020. 

годину; 

4.Израда Годишњег програма у апликацији која је намењена јединицама локалне 

самоуправе; 

5.Образовање Комисије за давање мишљења на предлог Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта - решење доноси Председник 

општине; 

6.Израда мишљења и записника са седнице Комисије за давање мишљења на предлог 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;  

 7.Подношење захтева Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за 

добијање сагласности на предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта; 

 8.Доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта – одлуку доноси Скупштина општине; 

 9.Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини – одлуку доноси Скупштина општине; 
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 10.Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини за први круг – одлуку доноси Председник општине; 

 11.Подношење захтева Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за 

добијање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини за први круг; 

 12.Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини за други круг – одлуку доноси Председник општине; 

 13.Подношење захтева Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за 

добијање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини за други круг; 

14.Образовање комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини – решење доноси Општинско веће; 

15.Израда записника са јавног надметања по основу јавног огласа – израђује 

Комисија за спровођење јавног надметања; 

16.Предлог одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта – предлаже 

Комисија за спровођење јавног надметања; 

17.Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта – одлуку доноси Председник 

општине; 

18.Подношење захтева Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за 

добијање сагласности на Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини; 

19.Уговор о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини који се 

закључује између Министарства и закупца; 

У складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту, а у оквиру Годишњег 

програма израђена су два извештаја и достављена Министарству и то: Извештај о уплати 

средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 

текућу 2021. годину и Годишњи извештај о коришћењу средстава за реализацију програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за предходну 2020. годину. 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Бабушница 

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник 

РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) израђен је Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бабушница за 2021. 

годину, који је уз добијену сагласност Министарства пољопривреде усвојен од стране СО 

Бабушница. Програм подршке израђен је у апликацији – Платформи за израду програма 

подршке, намењеној јединицама локалне самоуправе за израду програма. 

У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривреде политике и политике 

руралног развоја за општину Бабушница за 2021. годину, израђен је Правилник о условима 

и начину остваривања права на мере подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Бабушница за 2021. годину, израђен је Конкурс додели 

подстицајних средстава у циљу реализације мера и инвестиција у оквиру програма подршке 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општина Бабушница за 2021. годину 

и Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко 

осемењавање крава и јуница) за 2021. годину. 

Образована је Комисија за поступак спровођења конкурса и јавног позива за  доделу 

подстицајних средстава у циљу реализације мера и инвестиција у оквиру програма подршке 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2021. годину. 
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Пријем захтева, стручну обраду аката, других материјала и административне послове за 

потребе рада Комисије, врши саветник за послове пољопривреде. 

По основу наведеног Конкурса и Јавног позива примљено је и обрађено укупно 306 

захтева са неопходном документацијом и то: 222 захтева за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства, 5 захтева за финансирање трошкова за потребе добијања 

сертификата за органску производњу и 79 захтева за остваривање подстицајних средстава 

за вештачко осемењавање.  

По завршетку Конкурса и Јавног позива, сачињена су 4 предлога комисије о 

поднетим захтевима и то: Предлог о остваривању подстицајних средстава за меру 

инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Предлог о остваривању 

подстицајних средстава за меру органска производња и 2 Предлога комисије о остваривању 

подстицајних средстава за меру директна плаћања (вештачко осемењавање). 

За Општинско веће су припремљена 4 закључка o остваривању подстицајних 

средстава у пољопривреди и то: Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру 

инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Закључак о остваривању 

подстицајних средстава за меру органска производња и 2 Закључка о остваривању 

подстицајних средстава за меру директна плаћања (вештачко осемењавање). По усвајању 

закључка од стране Општинског већа, припремљено је 80 Уговора о додели подстицајних 

средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства и 4 уговора за 

органску производњу. 

За потребе реализације Конкурса припремљена су четири Захтева за прибављање 

података из службених евиденција и то код: Полицијске станице Бабушница, Службе за 

катастар непокретности Бабушница, ЛПА Општинске управе општине Бабушница и код 

ПИО Пирот, испостава Бабушница. 

Израђен је Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Бабушница за 2020. годину уносом подата на Платформу и исти 

је у законском року достављен Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Израђен је Извештај комисије о спроведеном Конкурсу о додели подстицајних 

средстава у циљу реализације мера и инвестиција пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Бабушница за 2020. годину и исти усвојен од стране Општинског 

већа. Саставни део овог Извештаја су 97 записника за пољопривреднике који су оправдали 

новчана средства достављањем документације предвиђене уговором и 2 записника за 

пољопривреднике који нису оправдали новчана средства јер нису доставили документацију 

предвиђену уговором. 

 

Сеоске куће са окућницом 

 Обрађено је седам пријава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за 

куповину сеоске куће са окућницом, који је расписало Министарство за бригу о селу. 

Пријаве су прослеђене комисији за утврђивање испуњености услова који се односе на 

сеоску кућу са окућницом. Поднето је седам захтев Министарству финансија Пореској 

управи Пирот за процену тржишне вредности непокретности односно сеоске куће. Поднето 

је седам захтева Основном суду у Пироту за доставу података да ли је току судски поступак 

поводом нерешених имовинско – правних односа на катастарској парцели на којој је сеоска 

кућа. 

Током године пружана је помоћ пољопривредницима приликом конкурисања за 

остваривање подстицаја код Министарства пољопривреде. 
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Комисије 

Саветник за послове пољопривреде, члан је и учествује у раду 4 комисије, за које 

врши све послове, пријем захтева, стручну обраду аката, других материјала, организационе 

и административне послове за следеће комисије: 

1. Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Бабушница за 2021. годину 

2. Комисија за давање мишљења на предлог Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бабушница за 2021. годину 

3. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину 

4. Комисија за спровођење конкурса о додели подстицајних средстава у оквиру 

програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Бабушница за 2021. годину.  

Реализација активности стрелаца на противградним станицама на територији 

општине Бабушница, прати се преко овог радног места. Одбрана од града на територији 

општине Бабушница, организована је преко 5 противградних станица са 10 противградних 

стрелаца, у оквиру радарског центра „Ниш“ као део система противградне одбране 

Републичког хидрометеоролошког завода Србије и Управе за ванредне ситуације Ниш. 

 Природа послова на радном месту самосталног стручног сарадника за послове 

пољопривреде и водопривреде, је таква да се осим на решавању првостепених управних 

предмета по захтеву странака, већим делом реализује кроз остваривање различитих 

вануправних задатака, активности и програма као што се види из наведеног. 

 

Упитници и припрема података 

Попуњавање упитника за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде у вези пројекта “Подршка изради Стратегије наводњавања Републике 

Србије”. 

Попуњавање упитника Истраживање о заштити од штетног дејства вода (ВОД-3), за 

потребе Републичког завода за статистику.  

Припрема података за Државну ревизорску институцију који се односе на 

противградну заштиту општине Бабушница за 2018, 2019. и 2020. годину. 

Припрема података за Државну ревизорску институцију у вези Програма подршке 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2020. годину. 

Припрема података за потребе рада Комисије за контролу спровођења мера и 

инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Бабушница за 2019. и 2020. годину. 

 

Промена намене пољопривредног земљишта 

Решена три првостепена управна предмета за утврђивање висине накнаде за промену 

намене пољопривредног земљишта. По захтеву странаке донета три решења о утврђивању 

висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта. 

 

Заштита животне средине 

Решавање два првостепена управна предмета по захтеву предузећа за 

телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ за одлучивање о потреби процене утицаја базне 

станице мобилне телефоније, „Стрелац“ и базне станице мобилне телефоније „Пресека“, 

Написана два позива за уређење поднеска. 
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Послови за приватно предузетништво 

 Током 2021. године радник на овом радном месту обављао је и послове приватног 

предузетништва у оквиру Одсека за привреду, локални економски развој и заштиту животне 

средине. 

У складу са споразумом Агенције за привредне регистре и Општине Бабушница број: 

313-6/2021-11 од 04.08.2021. године, отворена је Општинска канцеларија број 95, за пријем, 

обраду и прослеђивање документације неопходне за регистрацију предузетника.  

 За потребе реферата за приватно предузетништво, предмети се евидентирају кроз 

скраћени деловодник. У току извештајног периода обрађено jе и евидентирано преко 

скраћеног деловодника 107 предмета. 

 Преко Општинске канцеларије, Агенцији за привредне регистре поднето је 26 

регистрационих пријава за оснивање предузетничке радње, 32 регистрационе пријаве за 

брисање предузетника, 21 регистрациона пријава за промену података предузетника, 22 

захтева за издавање извода из регистра и 2 захтева за издавање потврде из регистра. Остала 

4 предмета односе се на месечни Обрачун накнаде који припада Општинској управи у 

вредности од 5%, од износа накнаде коју за одређену врсту захтева Агенција наплаћује од 

подносиоца захтева. 

 За потребе регулисања радног стажа предузетника издато је 9 уверења о вођењу 

радњи, по члану 29. Закона о општем управном поступку. Уверења се издају за потребе 

предузетника, који су радње регистровали и одјавили у Општинској управи општине 

Бабушница до 31.12.2005. године, на основу службене евиденције органа општине. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

 

 

Предмети 

 

 

Број 

Израда докумената које доноси скупштина, председник, општинско 

веће: 

1.Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији 

општине Бабушница за 2021. годину, 

2. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за 2021. годину, 

3..Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Бабушница за 2021. годину, 

4. Правилник о условима и начину остваривања права на мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Бабушница за 2021. годину, 

5.Конкурс додели подстицајних средстава у циљу реализације мера и 

инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општина Бабушница за 2021. годину, 

6.Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у 

говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) за 2021. годину, 

7.Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру инвестиције 

у физичку имовину пољопривредних газдинстава, 

8.Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру органска 

производња,  
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9.Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру директна 

плаћа (вештачко осемењавање), 

10.Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини за I круг 

11.Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини за II круг, 

12.Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта коју доноси 

Председник општине, 

13. Решење о образовању комисије за израду предлога Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 

14. Решење о образовању комисије за давање мишљења на предлог 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта, 

15. Решење о образовању комисије за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини,  

16. Решење о образовању комисије за спровођење конкурса о додели 

подстицајних средстава у оквиру програма подршке пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2021. 

годину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Првостепени управни предмети 5 

Извештаји   4 

Упитници и припрема података 4 

Потврде о правоснажности решења 2 

Пријаве на конкурс за куповину сеоске куће са окућницом 7 

Записник (надзор) водне инспекције 2 

Јавни позиви за потребе програма за пољопривредно земљиште 2 

Закључак о почетној цени закупа за пољопривредно земљиште 2 

Записник са јавног отварања писаних понуда 1 

Уговор о закупу пољопривредног земљишта 1 

Потврде да не користи подстицаје у пољопривреди по члану 29. ЗУП-а 1 

Захтеви за остваривање подстицајних средстава у пољопривреди по 

Конкурсу за 2021. годину 

 

227 

Захтеви за остваривање подстицајних средстава у пољопривреди за 

вештачко осемењавање, по Јавном позиву за 2021. годину 

 

79 

Уговори о додели подстицајних средстава у пољопривреди за 2021. 

Годину 

 

84 

Уверења о вођењу радње по члану 29. ЗУП-а 9 

Регистрационе пријаве за АПР по скраћеном деловоднику 107 

Укупно 553 

  

ПОСЛОВИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, РУРАЛНОГ РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Током 2021. године треба посебно издвојити следеће активности које су биле 

предмет рада запосленог на пословима саветника на пословима из области пољопривреде, 

руралног развоја и заштите животне средине. 
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Саветник на пословима у области пољопривреде, руралног развоја и заштите 

животне средине у току извештајног периода обрадио је 350 предмета.  

Из области заштите животне средине 2 предмета преузета су из 2020-е године и 

окончана у 2021-ој. Обрађено је још 17 предмета. Предмети се односе на поступак 

одлучивања о потреби израде процене утицаја на животну средину; давање мишљења о 

потреби стратешке процене утицаја на животну средину; прикупљања података и 

достављања истих према захтеву или обавези Агенцији за заштиту животне средине; израду 

и објављивање на сајту локалног регистра загађивача; поступање са електронским отпадом 

и одлагање истог; достављање података о дивљим депонијама и локацијама истих на позив 

Министарства заштите животне средине.  

У области пољопривреде и руралног развоја израђен је Програм мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 

2021. годину, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који 

је усвојила Скупштина општине Бабушница. У складу са овим Програмом, израђен је 

Правилник о условима и начину остваривања права на мере подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2021. годину. 

У складу са Програмом и Правилником, расписана су два Конкурса и то: 

1. Конкурс о додели подстицајних средстава у циљу реализације мера и инвестиција 

у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Бабушница за 2021. годину и  

2. Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко 

осемењавање крава и јуница) за 2021. годину.  

 По основу Конкурса о додели подстицајних средстава у циљу реализације мера и 

инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Бабушница за 2021. годину поднето је 224 захтева. Сви захтеви су 

обрађени, извршено је бодовање, формирана ранг листа и сачињен је предлог који је уз 

образложење и нацрт Закључка прослеђен Општинском већу општине Бабушница. На 

основу закључка Општинског већа закључено је 86 уговора између Општине и носилаца 

регистрованих пољопривредних газдинстава, у 4 примерка сваки. По један примерак 

достављен је служби буџета за пренос средстава.   

 По основу Јавног позива за регресирање репродуктивног материјала у говедарству 

(вештачко осемењавање крава и јуница) за 2021. годину поднето је 48 захтева. Захтеви су 

обрађени од стране Комисије, сачињен је предлог који је уз образложење достављен 

Општинском већу, а по доношењу закључка Општинског већа служби буџета достављен је 

списак корисника за пренос средстава.  

У извештајном периоду службеник је учествовао  у испитивању интересовања код 

узгајивача стоке млечне расе за потребом ангажовања млекаре за откуп млека на територији 

општине Бабушница, попуњавао и доставио Упитнике из области пољпривреде и руралног 

развоја, сачињавао записнике о достављеној документацији  и правдању средстава за 

реализацију мера и инвестиција у оквиру Програма пољопривреде за 2020. годину. 

 Као члан Радне групе за пружање стручне помоћи пољопривредним произвођачима 

служебеник је био доступан странкама приликом подношења захтева за републичке 

субвенције 

Службеник је учествовао у поступку спровођења Јавног конкурса о додели 

бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом, који је расписало 

Министарство за бригу о селу, а у координацији са локалним самоуправама. У току трајања 

Јавног конкурса успостављена је комуникација са министарством, пружане су информације 

заинтересованим странкама као и помоћ око прикупљања документације, достављани су 
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подаци за потребе ангажовања проценитеља, обављани су сви потребни послови из 

надлежности локалне самоуправе, у вези са поменутим конкурсом. По основу овог конкурса 

поднето је 7 пријава из општине Бабушница и уз комплетну документацију  послато на 

адресу Министарства. По одлуци Комисије из надлежног министарства 3 пријаве су 

одобрене, у вези са тим а по овлашћењу председице општине службеник је присуствовао 

потписивању Уговора о реализација, у Палати Србије у Београду.  

У области туризма у извештајном периоду израђен је нацрт Одлуке о боравишној 

такси, на основу којег је донета Одлука о усвајању од стране Скупштине општине 

Бабушница. Урађен је нацрт одлуке о проглашењу Споменика природе „Стабло лужњака у 

Горчинцу“, спроведен поступак јавне расправе, сачињен записник, припремљено за 

Општинско веће на даљу надлежност.  

Као координатор, именован испред Локалне самоуправе, а у сарадњи са 

Туристичком организацијом општине Бабушница, службеник је обављао све послове 

потребне за реализацију пројекта Дигитализација туристичке понуде Републике Србије, 

који спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникације.  

Према иницијативи ТОБ и на основу Закључка Општинског већа припремљена је  

документација и поднета пријава за установљење географске ознаке ВУРДА, Заводу за 

интелектуалну својину.  

У извештајном периоду службеник је био учесник на неколико вебинара и већем 

броју састанака и обављао је послове по Решењу као члан Комисије или Радн групе и то: 

 1. Члан Конкурсне комисије за спровођење интерног конкурса, 

 2. Члан Радне групе за развој инфраструктуре и заштиту животне средине, 

 3. Члан Радне групе за пружање стручне помоћи пољопривредним произвођачима, 

 4. Члан Радне групе за израду Програма развоја туризма, 

 5. Заменик члана централне комисије за попис, 

 6. Члан Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете 

настале услед пада у шахт, пада на леду или на јавној површини.  

По Решењу број: 112-60/2021-4 од 24.11.2021. године службеник је распоређен на 

извршилачко место Послови планирања одбране и планирања заштите од елементарних 

непогода, послови безбедности и здравља на раду и послови у области туризма, почев од 

01.12.2021. године.  

На основу наведеног, у току децембра месеца 2021. године извршена је примопредаја 

дужности између лица која рукују Планом одбране и планираним мерама одбране у 

Општини Бабушница. Извршена је примопредаја за период 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 

2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. година и о томе сачињен Записник, 

оверен од стране председнице опшине.  

Службеник је присуствовао на две једнодневне обуке Регионалног центра 

Министарства одбране Ниш, у вези са пословима одбране, у Дому војске у Нишу.  

Према захтеву, припремљен је и достављен одговор Управи за обавезе одбране.  

Према захтеву, припремљен је и достављени одговори ЦМО Пирот. 

Попуњен је Упитник за израду или побољшавање Процене ризика од катастрофа, 

локални план заштите и спасавања и локални план смањења ризика од катастрофа, 

достављен Институту Јарослав Черни и одржан онлајн интервију са представницима истог.  

Извршено је прикупљање података, припрема и измена аката Општине Бабушница 

по захтеву за попуну по радној обавези. 

У извештајном периоду обављани су и друге послове по налогу Председнице 

општине, Начелнице општинске управе и шефа Одсека.  
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АДМИНИСТРАТОР МРЕЖЕ И ИНФОРМАТИКЕ 

  

У току 2021. године  Администратор мреже и информатике обављао је следеће послове: 

 

1. Администрирање и одржавање сервера и радних станица 

2. Администрирање и одржавање софтвера за финансијско књиговодство и  обрачун 

зарада 

3. Администрирање и одржавање параграф пакета прописа 

4. Администрирање и одржавање софтвера за борачко-инвалидску заштиту 

5. Администрирање Портала еУправе и информационог система Е-ЗУП 

6. Администрирање Мега информационог система 

7. Администрирање електронске поште 

8. Администрирање приступа интернету 

9. Администрирање Система обједињене процедуре 

10. Хаваријско одржавање рачунара и рачунарске опреме 

11. Одржавање система телефонске централе и телефонских линија  

12. Техничка подршка корисницима информационог система 

13. Одржавање интернет презентације општине  

14. Унапређење функционалности интернет презентације општине 

15. Ажурирање података и информација на интернет презентацији 

16. Учешће у годишњем попису основних средстава (непокретности и опреме), ситног 

инвентара ,новчаних средстава, краткорочних и дугорочних потраживања и обавеза 

органа општине Бабушница са стањем на дан 31.12.2020. године 

17. Рад са референтом за бирачки списак за изборе за чланове Савета месних заједница 

18. Учешће у набавци нове рачунарске опреме 

19. Остали послови по налогу начелника општинске управе и шефа Одсека 

 

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

У оквиру послова набавки и јавних набавки  које обављају два службеника , један 

саветник, службеник за јавне набавке и један млађи саветник на пословима спровођења 

јавних набавки, током  2021. године треба посебно издвојити следеће активности које су 

биле предмет рада запослених на пословима јавних набавки.  

У 2021. години млађи саветник на пословима спровођења јавних набавки обављао је 

послове везане за све фазе спровођење јавних набавки и то послове који се односе на 

планирање јавних набавки и набавки изузетих од примене закона, на спровођење самог 

поступка набавке и склапање уговора, као и послове у вези са реализацијом уговора о јавној 

набавци, тј. набавци изузетој од примене закона.  Такође у циљу реализације уговора на што 

ефикаснији начин свакодневно је рађено на додатним анализама и корективном деловању.  

Када је реч о планирању, односно самој припреми поступка како јавних набавки тако 

и набавки на које се закон не примењује вршено је истраживање тржишта. Истраживање 

тршишта вршено је најчешће анализом истих односно сличних набавки објављених на 

Порталу јавних набавки, а све у циљу прикупљања података за што објективнију и 

квалитетнију припрему документације за одређену набавку. Фокус је углавном био на 
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анализи цена и трошкова и анализи потребних услова неопходних за спровођење одређене 

набавке. 

У циљу спровођења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, вршена 

је припрема конкурсне документације.  

Конкурсну документација за Отворене поступке јавних набавки припремана је корак 

по корак на Порталу јавних набавки, уз убацивање одређених Образаца које су унапред 

припремани (Одлука о спровођењу поступка јавне набавке, Образац структуре понуђене 

цене, Образац трошкова припреме понуде, Опис и спецификација предмета јавне набавке, 

Модел уговора, Техничке спецификације и тако даље). Након што би поступак у 

потпуности био унет на Портал, и након провере истог вршено је његово објављивање. 

Након тога следио је период за подношење понуда. Уколико би у том периоду био примљен 

неки Захтев за појашњењима или додатним информацијама, било је потребно одговорити 

на исти, и у складу са датим одговором уколико је то потребно изменити конкурсну 

документацију.  

Наредни корак било је отварање понуда. Када је реч о отварању понуда за Отворене 

поступке јавних набавки, чије се отварање вршило на Порталу јавних набавки Портал је сам 

генерисао Записнике о отварању понуда. На основу генерисаних Записника израђиване су 

Изјаве о одсуству сукоба интереса и Белешке уз записник. Након тога је вршен преглед и 

провера података односно следила је стручна оцена понуда и уношење неопходних 

података на Портал. На основу података унетих на Портал јавних набавки током стручне 

оцене понуда, Портал би кликом на за то одређена поља генерисао Извештај о стручној 

оцени понуда, а касније на основу Извештаја и Одлуку о додели уговора или Одлуку о 

обустави поступка. Извештај и Одлука су припремани за потписивање уношењем 

потребних података. Након што је била донета Одлука о додели, пре самог склапања 

уговора, било је потребно да прође период од најмање десет дана у коме је могуће поднети 

Захтев за заштиту права, у том периоду био би припремљен Уговор за потписивање. Након 

што би прошао наведени рок од десет дана, Уговори су се заводили, потписивали и 

спремали за слање привредним субјектима који су добили посао у поступку предметне 

набавке. Након што су обављени сви административно- технички послови везани за 

закључење уговора са изабраним понуђачем, и након што је уговор закључен, остајало је да 

се учествује у праћењу његове реализације, и да се у ситуацијама када је то било потребно 

врше додатне анализе и корективно деловање. Када је то било потребно вршене су измене 

уговора кроз Анексе. Такође редовно су објављивана Обавештења о додели 

уговора/обустави поступка на Порталу јавних набавки, као и збирна обавештења за оквирне 

споразуме. 

Када је реч о спровођењу поступка набавки на које се закон не примењује, 

припремана је мање обимна документација која је најчешће обухватала Позив и Образац 

понуде. Позив и Образац понуде су у зависности од процењене вредности конкретне 

набавке објављивани на сајт општине или су слати на најмање три адресе, које смо добијали 

кроз Затеве за покретање поступка набавке. Након тога следио је доста краћи рок за 
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подношење понуда који је код набавки изузетих од примене закона најчешће био од 2 до 6 

дана. Након што би пристигле понуде, вршено је њихово отварање, вршен је преглед и 

провера достављених података, израђивана је Изјава о одсуству сукоба интереса и Извештај 

о стручној оцени понуда. Након потписивања истих, припремани су и Уговори и 

Наруџбенице са свим битним елементима уговора, a након што су Уговори закључени и 

Наруџбенице послате праћена је њихова реализација и када је то било потребно вршене су 

измене уговора кроз Анексе. 

Отворени поступци јавних набавки 

(Члан 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19)) 

Када је реч о отвореним поступцима јавних набавки, у 2021. години сви поступци 

јавних набавки спроведени на Порталу јавних набавки спровођени су испред наручиоца 

Општина Бабушница- Општинска управа. 

 План јавних набавки наручиоца Општина Бабушница- Општинска управа донет је 

12.02.2021. године, а 13.02.2021. године је објављен на Портал јавних набавки и сајту 

општине. Током године било је пет измена Плана јавних набавки, дакле шест верзија истог. 

Прва измена Плана била је  18.05.2021. године, друга измена Плана била је 27.07.2021. 

године, трећа измена Плана била је 01.12.2021. године, четврта измена плана била је 

09.12.2021. године и последња пета измена Плана била је 27.12.2021. године. План јавних 

набавки наручиоца Општина Бабушница- Општинска управа и све његове измене редовно 

су објављивани како на Порталу јавних набавки, тако и на сајту Општине Бабушница. 

Припремљена је документација и објављено је укупно 24 отворена поступка јавних 

набавки током 2021. године, у име наручиоца Општина Бабушница- Општинска управа. Од 

тих 24 поступка, 3 поступка је спроведено у циљу закључивања Оквирног споразума са 

једним привредним субјектом на временски период од годину дана, 2 оквирна споразума су 

закључена, на једном је рад у току. 

Од 24 покренута поступка, 18 поступака је завршено, док се рад на преосталих 6 

поступака наставља у 2022. години.  

Неки од покренутих поступака били су подељени у Партије, па је у 2021. години на 

основу спроведених поступака јавних набавки осим два склопљена Оквирна споразума, 

закључен још 21 уговор. 

Од 24 покренута поступка јавних набавки 9 поступака је за предмет набавке имало 

добра, 5 поступака је за предмет набавке имало радове и 10 поступака је за предмет набавке 

имало услуге. 

Преглед Отворених поступака јавних набавки са стањем на дан 31.12.2021. године 

дат је у табели испод: 

Р.БР. НАБАВКА 

ВРСТА 

ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ 

УГОВОРИ 

1 
Набавка пружања услуге "Помоћ у кући" 

старим и изнемоглим лицима 
Услуге 

Оквирни споразум и два 

уговора 
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2 

Набавка електричне енергије за потребе 

јавне расвете на територији општине 

Бабушница 

Добра Уговор 

3 

Набавка грађевинског материјала за 

завршетак или адаптацију стамбеног 

објекта за интерно расељена лица, по 

партијама 

Добра 

Партија 1 -За објекат у 

Саше Ивковића Уговор,  

Партија 2- За објекат у 

Видовданској поновљен 

поступак 

4 

Набавка канцеларијских столица, столица 

за скупштинску салу са клупама и 

канцеларијског намештаја 

Добра 

Партија 1 – Уговор 

Партија 2 – Уговор 

Партија 3 – Уговор  

5 Набавка услуге дезинсекције Услуге Уговор 

6 

Поновни поступак набавке грађевинског 

материјала за завршетак или адаптацију 

стамбеног објекта за интерно расељена 

лица, у Видовданској улици 

Добра Уговор 

7 
Набавка радова на уређењу дечјих 

игралишта у Бабушници 
Радови Уговор 

8 

Набавка пројектно техничке документације 

за путну инфраструктуру, по партијама 

Партија 1 (Тротоари- Ж.Н.Брке, С.Ивковића и 

Р.Павловића) 

Партија 2 (Улице- Михајла Пупина и 

Манастирска) 

Услуге 

Партија 1- Уговор 

Партија 2-Поновљен 

поступак 

9 
Набавка трактора са прикључним 

машинама за потребе ЈКП Комуналац 
Добра Уговор 

10 

Поновни поступак израде пројектно 

техничке документације за путну 

инфраструктуру, партије 2 и 4 

Партија 2- Михајла Пупина 

Партија 4- Манастирска 

Услуге 

Партија 2- Уговор 

Партија 4- Нема понуда, 

обустављен 

11 

Набавка радова на изградњи 

канализационе мреже у улици Ивице 

Миладиновића у Бабушници 

Радови Уговор 

12 Набавка услуге „Лични пратилац детета“ Услуге 
Оквирни споразум и 

уговор 

13 
Набавка електричне енергије за потребе 

Општинске управе 
Добра Уговор 
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14 
Набавка услуге процене вредности 

непокретности 
Услуге У току 

15 
Набавка гасног уља за потребе загревања 

зграде Општине Бабушница 
Добра Уговор 

16 
Набавка услуге израде пројеката 

препарцелације 
Услуге Уговор 

17 
Набавка услуге израде Измене и допуне 

Просторног плана општине Бабушница 
Услуге Уговор 

18 

Набавка радова на текућим поправкама и 

одржавању канцеларија у згради Општине 

Бабушница 

Радови Уговор 

19 

Набавка радова на текућим поправкама и 

одржавању Архиве у згради оптине 

Бабушница 

Радови Уговор 

20 

Набавка минибуса за потребе превоза 

сеоског становништва на територији 

општине Бабушница 

Добра У току 

21 

Набавка услуге израде пројектно техничке 

документације за улице Манастирска, 

Краљевића Марка и Цара Душана у 

Бабушници 

Услуге У току 

22 

Набавка услуге израде пројектно техничке 

документације за објекте високоградње по 

партијама 

Услуге У току 

23 

Набавка специјализованог возила – 

Камиона аутосмећара за потребе ЈКП 

Комуналац Бабушница 

Добра У току 

24 
Набавка радова на инвестиционом 

одржавању центра у Бабушници 
Радови У току 

 

Набавке изузете од примене Закона 

(Члан 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19)) 

Када је реч о набавкама испод прагова по члану 27. Закона о јавним набавкама, 

одредбе Закона о јавним набавкама није потребно примењивати, али је обавезно поштовати 

начела јавних набавки и поступати у складу са интерним Правилником о ближем уређивању 

поступка јавних набавки у органима општине Бабушница број 404-100/2020-3 од 

02.09.2020. године. 

Када је о овим набавкама реч у случајевима где је то било потребно и где је 

правилник то захтевао, спровођени су интерни поступци прикупљања понуда, вршено је  
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вредновање пристиглих понуда и бирани су најповољнији понуђачи, као што је у уводном 

делу већ наведено. 

У 2021. години спроведено је 94 поступка тзв. Набавки изузетих од примене закона 

по члану 27. Закона о јавним набавкама. 

Од 94 спроведена поступка Набавки изузетих од примене закона по члану 27. Закона 

о јавним набавкама, 86 поступака спроведено је у складу са чланом 27. став 1. тачка 1. 

Закона који се односи на набавку добара, услуга и спровођења конкурса за дизајн чија је 

процењена вредност мања од 1.000.000 динара и набавку радова чија је процењена вредност 

мања од 3.000.000 динара; и 8 поступака набавки спроведено је у складу са чланом 27. став 

1. тачка 3. који се односи на набавку друштвених и других посебних услуга из члана 75. 

Закона чија је процењена вредност мања од 15.000.000 динара када набавку спроводи јавни 

наручилац. 

Од 94 спроведена  поступка Набавки изузетих од примене закона по члану 27. Закона 

о јавним набавкама, 44 поступка за предмет набавке имало је добра, 48 поступака за предмет 

набавке имало је услуге и 2 поступка за предмет набавке имала су радове. 

За набавке изузете од примене закона закључено је око педесет Уговора и издато око 

сто Наруџбеница, са свим битним елементима уговора. 

У случајевима где је у складу са интерним Правилником о ближем уређивању 

поступка јавних набавки у органима општине Бабушница број 404-100/2020-3 од 

02.09.2020. године то било потребно, слата је документација за објављивање на сајт 

Општине. 

Општина Бабушница - Општинска управа 

Наручилац Општина Бабушница - Општинска управа имао је укупно 74 поступака 

спроведених набавки изузетих од примене закона по члану 27. Закона у 2021. години. Од 

74 спроведена поступка набавки изузетих од примене закона по члану 27. наручиоца 

Општина Бабушница- Општинска управа 68 поступака спроведено је по члану 27. став 1. 

тачка 1. и 6 поступака спроведено је по члану 27. став 1. тачка 3. Закона. Од тога 29 

поступака је за предмет набавке имало добра,  43 поступка је за предмет набавке имало 

услуге и 2 поступка су за предмет набавке имала радове. 

Општина Бабушница - Председник  

Наручилац Општина Бабушница - Председник имао је укупно 7 поступака 

спроведених набавки изузетих од примене закона по члану 27. Закона у 2021. години. И то 

свих седам по члану 27. став 1. тачка 1, Закона, од чега је 6 поступака као предмет набавке 

имало добра, док је 1 поступак као предмет набавке имао услуге. 

Општина Бабушница - Скупштина општине 

Наручилац Општина Бабушница - Скупштина општине имао је укупно 11 поступака 

спроведених набавки изузетих од примене закона по члану 27. Закона у 2021. години. И то 

9 по члану 27. став 1. тачка 1. и 2 по члану 27. став 1. тачка 3. Закона, од чега је  7 поступака 

као предмет набавке имало добра, док су 4 поступка као предмет набавке имала услуге. 
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Општина Бабушница - Правобранилац 

Наручилац Општина Бабушница - Правобранилац имао је укупно 2 поступка 

спроведених набавки изузетих од примене закона у 2021. години по члану 27. став 1. тачка 

1. Закона, и обе набавке су као предмет набавке имале добра. 

Учешће у раду Комисија у 2021. години: 1)  Комисија за попис финансијске имовине 

Општине Бабушница, 2) Комисија за попис нефинансијске имовине у сталним средствима 

и залихама Општине Бабушница именована решењем Општинског већа Општине 

Бабушница број  06-105-9/2020-3 од 30.11.2020. године, 3) Комисија која је била задужена 

за активности у спровођењу Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање 

програма/пројеката цркава и верских заједница у општини Бабушница у 2021. години, 4)  

Комисије која је била задужена за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава из 

буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за 

финансирање/суфинансирање пројеката/ програма од јавног интереса које реализују 

удружења за 2021. година, 5) Комисија за реализацију Програма енергетске санације на 

територији општине Бабушница, основане за спровођење Јавног конкурса за 

суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама 

на територији општине Бабушница за 2021. годину, 6) Комисија за подстицање пројеката 

или недостајућег дела средстава за финансирање/суфинансирање пројеката/ програма од 

јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину и 7) Комисија за реализацију 

Програма енергетске санације на територији општине Бабушница за 2021. годину. 

. 

Када је о стручном усавршавању реч у току 2021. године, млађи саветник је био 

учесник следећих обука/саветовања/семинара/вебинара: 

 шестодневне онлајн обуке у организацији Института за економску дипломатију 

(IED) под називом „Школа јавних набавки“ 

 семинар у Врњачкој бањи у организацији Института за економију и право (IEP) који 

је обухватао више тема из области јавних набавки. 

 онлајн обука у организацији Сталне конференције градова и општина (SKGO) чија 

је тема била „Јавне набавке у локалној самоуправи“ 

 дводневне радионице у Нишу, у организацији Сталне конференције градова и 

општина (SKGO) чија је тема била „Размена искустава о планирању и спровођењу 

набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује и измене уговора о јавној 

набавци“ 

 вебинар у организацији Информативно пословног центра (IPC) на тему „Планирање 

и спровођење поступака јавних набавки- Отклањање најчешћих грешака у пракси“ 

 вебинара у организацији Канцеларије за јавне набавке, који су били организовани на 

следеће теме: „Критеријуми за доделу уговора“, „Водич кроз мониторинг над 

применом прописа из области јавних набавки“, „Критеријум за доделу уговора – 

економски најповољнија понуда“, “Критеријуми за квалитативни избор привредног 

субјекта и начин доказивања испуњености критеријума”. 
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ШЕФ ОДСЕКА 

Шеф Одсека и службеник за јавне набавке контролисао је све поступке јавних 

набавки које су спроводиле комисије у поступцима јавних набавки, координисао рад 

комисија и чланова комисија, вршио комуникацију са другим одсецима, корисницима 

набавки , спољнима сарадницима и свим учесницима у самим поступцима јавних набавки.  

Током трајања поступка јавних набавки примани су и анализирани захтеви за 

појашњењима конкурсних документација, постављана питања члановима комисија, 

спољним сарадницима, пројектантима и другим стручним лицима која би учествовала у 

самој изради конкурсне документације и сумирани закључци и спремани одговори на 

конкретне захтева. На основу одговора , уколико је било потребе вршена је измена 

конкурсне документације и продужавани рокови за подношење понуда у складу са Законом 

о јавним набавкама.  

Такође, контролисани су, надгледани и вршени послови око спровођења већине  

набавки изузетих од примене Закона о јавним наавкама које су рађене за потребе 

наручилаца : Општина Бабушница – Општинска управа, Општина Бабушница – 

Председник, Општина Бабушница – Скупштина општине , Општина Бабушница – 

Општинско правобранилаштво.  

За већину јавних набавки и набавки изузетих од примене закона  које су окончане 

потписивањем уговора или издавањем наруџбеница са елементима уговора , вршено је и 

праћење реализације самих уговора а у сарадњи са финансијском службом вршена одређена 

контрола извршења . 

Током 2021 , тачније 10.маја 2021 примљен је Закључак о спровођењу ревизије број 

400- 618/2021-04/1 од 5. маја 2020. године, а касније и Закључак о допуни закључка о 

спровођењу ревизије број 400-618/2021-04/6 од 22. јула 2021. године. 

Предмет ревизије је био правилност пословања општине Бабушница, улица Ратка 

Павловића број 1, која се односи на: 1) јавне набавке и 2) расходе за запослене.  

Ревизијом је обухваћено пословање директних корисника буџета Општине 

Бабушница које се односи на:  

- јавне набавке од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године и  

- расходе за запослене од 1. јануара 2020. године до 31.12.2020. године. 

Долазак ревизорског тима на састанак са руководством општине и запосленима био 

је 01.06.2021. у просторијама општине , где је ревизорски тим упознао представнике 

општине о начину вршења ревизије , која је од тог дана трајала малтене непрекидно до 20. 

августа 2021. када су нас обавестили да су прикупили довољно податка за састављање 

Извештаја.  

Ревизија је спроведена у просторијама општине Бабушница, у Бабушници, улица 

Ратка Павловића број 1 и у просторијама Државне ревизорске институције у Нишу, ул. 

Генерала Милојка Лешјанина број 19. 

Критеријуми за оцену предмета ревизије били су: Јавне набавке код директних 

корисника буџетских средстава 1. Да ли су јавне набавке планиране, спроведене и 
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закључени уговори у складу са Законом о јавним набавкама и одговарајућим подзаконским 

и интерним актима? 2. Да ли су јавне набавке извршене у складу са закљученим уговорима? 

3. Да ли је евидентирање и извештавање о набавкама извршено у складу са прописима? 4. 

Да ли постоје набавке добара, услуга или радова за које није спроведен поступак у складу 

са Законом о јавним набавкама, а за које није прописано изузеће. 

Током поступка ревизије прегледана је целокупна документација за узоркована 15 

поступка јавних набавки од којих су већина били отворени поступци , као и целокупна 

документација у вези планирања , доношења, извршења и извештавања у вези за плановима 

јавних набавки за 2019. и 2020. годину.  

Поступци јавних набавки су детаљно анализирани почевши од плана јавних набавки 

и финасијског плана, па преко захтева за покретање поступка јавне набавке, самог поступка 

јавне набавке, доношења одлуке о избору , потписивања уговора , реализације уговора и 

извршење уговора .  

Извештај о ревизији правилности пословања општине Бабушница, у делу који се 

односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години код 

директних корисника буџетских средстава објављен је на сајту Државне ревизорске 

институције 15. децембра 2021. године. 

Координисан је и надгледан рад запослених у одсеку, вршена контрола 

документације и потписвана акта из надлежности Одсека. Учествовало се у раду 

Општинског већа када се указивала потреба за присуством и образлагањем одређених 

тачака у вези одсека, учествовало се  и у недељним колегијумима код начелнице Општинске 

управа и председнице Општине Бабушница, као и редовним радним састанцима код 

помоћника председника Општине Бабушница. 

 

II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

1) ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

У Одсеку за   финансије и локалну пореску администрацију, обављају се  послови: 

 

 доношење буџета и завршног рачуна,  

 трезора који обухватају  припрему и евидентирање захтева корисника буџета, 

финансијско планирање и управљање средствима у трезору, израду и контролу 

налога за плаћање,  праћење наменског трошења средстава и послови благајне,  

 буџетског рачуновдства и израда рачуноводствених извештаја,       

 праћења пословања јавних предузећа и контроле цена комуналних услуга; 

 утврђивања и наплате јавних прихода, пријема пореских пријава, одређивања 

висине локалних такси и накнада, доношења решења о порезу на имовину, порезу на 

катастарски приход од пољопривредне делатности и осталих пореза, пореског 

извршења, редовне и принудне наплата  
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ШЕФ ОДСЕКА 

 

Шеф одсека у овом извештајном периоду старао се о благовременом, законитом и 

правилном извршавању послова и задатака у оквиру одсека, који обухвата рад службе 

трезора и локалне пореске администрације. Обављани су послови на припреми извештаја, 

анализа и информација као и на правилној примени прописа из делокруга рада одсека. 

 Oбављани су послови из области финансија и планирања буџета, послови 

финансијског управљања и контроле, припреме упутства за израду нацрта одлуке о буџету 

општине, као и одлуке о измени и допуни одлуке о буџету. Извршавани су послови на 

изради обавештења корисницима буџета о износу одобрене апропријације, одређивање 

кварталне квоте о одобреним средствима корисницима буџета. Такође, перманентно се води 

рачуна о исправности књиговодствене документације, контроли и овери захтева за плаћање 

директних и индиректних корисника буџета. Свакодневно се прати извршење буџета и 

припремају  извештаји о извршењу буџета за Општинско веће и Скупштину општине, врши 

израда завршних рачуна за све директне кориснике буџета, као и израда консолидованог 

завршног рачуна буџета општине. 

 

ПОСЛОВИ ТРЕЗОРА И ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 

Послове службе буџета у овом извештајном периду обављало је троје запослених: 

- 2  самостална саветника  (висока стручна спрема) 

- 1 млађи саветник за буџет ( висока стручна спрема ) 

 У току 2021. године исконтирано је и прокњижено 320 извода, а обављани су и следећи 

послови: 

- пријем захтева корисника буџета, проверавање апропријација, завођење у Трезорску 

књигу, припрема захтева за пренос средстава, потписивање захтева и унос у 

Електронски сервис платног промета, 

- перманентно праћење извршења буџета и месечно слагање с корисницима, 

- тромесечно усаглашавање стања са корисницима буџета (oбразац 5), 

- пријем рачуна, завођење у књигу рачуна, обрада, потпис и унос у Електронски 

сервис платног промета  из раздела Председник општине,  Општинско веће, 

Општинска управа, Скупштина општине и Општинско правобранилаштво, 

- усаглашавање стања са добављачима – ИОС обрасци, 

- праћење Централног регистра фактура, 

- припрема Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, 

- припрема Решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве, 

- припрема Решења о преусмерењу средстава између апропријација, 

- припрема Решења о отварању апропријација, 

- припрема нацрта Одлука за отварање девизних подрачуна групе 830 и 831, 

- припрема документације за евидентирање девизних прилива и пренос средстава ино 

партнеру на пројекту, 

- припрема документације у вези са враћањем средстава Министарству финансија 

која су била дозначена за изградњу градске пијаце (враћање је вршено у више рата), 

- припрема девизних дневница, 
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- месечно усаглашавање стања са Управом за трезор и достављање образложења о 

одступањима, 

- Попуњавање извештаја о исплаћеним платама и накнадама за запослене и остала 

ангажована лица на порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања 

– месечно извештавање, 

- ПЛ извештај –месечно извештавање, 

- ЛПТ обрасци - План и извршење прихода и расхода по функционалној 

класификацији и изворима финансирања - месечно извештавање. Обрасци за школе 

(план и извршење) - месечно извештавање, 

- ЈЛС извештај - месечно извештавање, 

- извештај о учинцима – шестомесечно и годишње извештавање, 

- израда шестомесечног и деветомесечног извештаја о извршењу буџета,  

- Израда периодичних (кварталних) финансијских  извештаја о извршењу буџета за 

директне кориснике и консолидованих периодичних финансијских извештаја о 

извршењу буџета за општинску управу на порталу Министарства финансија -

Управа за трезор – севис ИСПФИ, 

- израда нацрта Одлуке о изменама и допунама одлуке о  буџету општине Бабушница 

за 2021. годину – урађена су 4 ребаланса у току године, 

- Учитавање свих промена на апропријацијама (отварање апропријација, 

преусмеравања средстава између апропријација, коришћења средстава текуће и 

сталне буџетске резерве  и ребаланса) на порталу Министарства финансија -Управа 

за трезор – севис ИСИБ АП ЈЛС, 

- Унос података у програм за евиденцију основних средстава за директне кориснике, 

- Обрачун амортизације и обрада резултата пописа кроз програм за основна средства 

и финасијско књиговодство, 

- Израда завршних рачуна директних корисника буџета и консолидованог завршног 

рачуна општинске управе за 2020. годину и учитавање на порталу Министарства 

финансија -Управа за трезор – севис ИСПФИ, , 

- Израда нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бабушница за 2020. 

годину, 

- У току 2021. године општина Бабушница је била предмет  контроле комерцијалне и 

државне ревизије. Комерцијална ревизија контролисала је правилност пословања за 

2020. годину, док су предмет контроле државне ревизије биле јавне набавке за 2019. 

и 2020. годину и расходи за запослене за 2020. годину. По налогу ревизије 

припремана је и достављана изворна документација у електронском облику и 

сачињавани тражени прегледи, табеле, извештаји. 

- Израда извештај КГИ (Комплексни годишњи извештај о корисницима буџетских 

средстава) за све директне кориснике као и други упитници Статистике, 

- Израда рачуна за рефундацију расхода за Пореску управу и рачуна за Теленор, 

- Рачуноводствено евидентирање документације која се односи на пројекте, 

- Достављање Упутства корисницима буџета за припрему финансијских планова за 

2022.годину, 

- пријем и анализа  предлога финансијских планова за 2022. годину, 

- израда нацрта Одлуке о буџету општине Бабушница за 2022. годину, 

- Обавештавање корисника о одобреним апропријацијама, 



 

58 

 

- Обавештавање корисника буџета о одобреним квотама на кварталном нивоу, 

- Достављање документације и попуњавање упитника по налозима ревизије, 

министарстава, по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја,  

- праћење, отварање и гашење рачуна, 

- Припрема и израда извештаја, нацрта, одлука праћено је прописима и упутсвима из 

области буџетског рачуноводства, 

- Обављани су и остали послови по налогу шефа одсека и начелника општинске 

управе. 

 

ПОСЛОВИ БЛАГАЈНИКА 

 

            Рад благајника ( један виши референт ) се заснива на исплати и уплату готовог новца 

као и осталих послова који се тичу рачуноводства, и то :                                                                            

-  Послови руковања готовим новцем  и хартијама од вредности, исплата накнаде  

одборницима, члановима комисија  и радних тела скупштине општине, обрачун и исплата 

путних трошкова по  путним налозима и трошкова за долазак и одлазак са посла,  

јубиларних награда, солидарних помоћи  и осталих врста примања и накнада. 

 -  Вођење благајничког дневника, исплата новца преко управе за трезор за све уплате 

и исплате преко благајне. 

 -  Обрачун плата  и боловања за запослена, постављена, изабрана  и радно ангажована 

лица у органима општине.  

 -  Издавање потврда  о исплаћеним платама и накнадама,  вођење евиденције о 

издатим потврдама, израда обрасца  М4, састављање и чување платних спискове о исплати  

зарада и других примања. 

-  Достављање статистичких података и извештаја надлежним службама (фонду 

ПИО, пореској управи, републичком заводу за статистику и др.). 

- Остали послови по налогу шефа одсека и начелника Oпштинске управе 

 

ПОСЛОВИ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

 

Локална пореска администрација коју чине 3 саветника и 1 млађи сарадник  у 2021. 

години вршила је послове на: 

              - пријему и обради података о пољопривредном, шумском и грађевинском 

земљишту, преузетих из катастра непокретности, за потребе утврђивања пореза на имовину 

физичких лица. Од катастра је преузето 406.908 података, издвојено је за опорезивање 

182.672 података, од којих је 100.619 било исправно и 82.053 који нису били исправни. 

Локална пореска администрација је вршила обраду неисправних података, упоређивање са 

другим базама података и формирање пријава за порез на имовину. Укупно је формирано 

29.165  пријава по основу података преузетих из катастра; 

- пријему и обради пријава за порез на имовину oбвезника који не воде пословне књиге. 

Укупно је формирано 1775 пријава, (примљено од странака, обрађено на основу решења о 

наслеђивању и уговора о промету непокретности примљених од јавних бележника и Судова 

– 413 решења и уговора). Донето је 9.026 решења о порезу на имовину (од којих је 22 

решења за претходне године) а укупан разрез пореза на имовину обвезника који не воде 

пословне књиге је 17.138.881,12 динара. По основу пореза на имовину обвезника који не 

воде пословне књиге је укупно наплаћено 15.133.679,61 динара. У току 2021. године је 
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вршена и одјава и измена постојећих пореских пријава (1.040 пријава код обвезника којима 

је пореска обавеза престала или измењен период за који се утврђује порез);  

 - пријему и обради пријава за порез на имовину oбвезника који воде пословне књиге. 

Поднето је 78 пријава, а укупан разрез пореза на имовину обвезника који воде пословне 

књиге је 8.781.747,33 динара. По основу пореза на имовину обвезника који воде пословне 

књиге укупно је наплаћено 13.569.873,40 динара; 

- пријему и обради пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање 

животне средине. Укупно је примљено 399 пријава. Донето је 372 решења за 2021. годину 

и 18 решења за претходне године, уз укупан разрез од 3.029.685,18 динара. По основу 

накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је наплаћено укупно 3.373.092,13 

динара; 

 - пријему и обради пријава за комуналну таксу за истицање фирме на пословном 

простору. Укупно је примљено 44 пријава. Донето је 42 решења за 2021. годину и 1 решење 

за претходне године, уз укупан разрез од 4.088.985,84 динара. По основу комуналну таксу 

за истицање фирме на пословном простору је наплаћено укупно 4.602.899,34 динара; 

- пријему и обради решења/записника, на основу којих се формирају пријаве за 

накнаду за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе. Укупно је 

формирано 13 пријава. Донето је 13 решења за 2021. годину, уз укупан разрез од 154.728,00 

динара. По основу накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге 

сврхе је наплаћено укупно 209.903,61 динара; 

- редовној наплати пореских обавеза по основу осталих јавних прихода које 

администрира локална пореска администрација, па је тако у 2021. години по основу 

самодоприноса из прихода лица која се баве самосталном делатношћу укупно наплаћено 

32.187,76 динара, по основу комуналне таксе за коришћење јавних површина у пословне 

сврхе укупно је наплаћено 14,41 динара и по основу накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта је укупно наплаћено 789.535,27 динара; 

- принудној наплати пореза, те је у 2021. години израђено 52 опомене за неплаћене 

јавне приходе, на основу којих је донето 9 решења за принудну наплату пореза. По основу 

решења о принудној наплати пореза, извршено је задужење пореских обвезника по основу 

рачуна 743924 – увећање пореског дуга у поступку принудне наплате за 7.310,42 динара. 

По основу увећања пореског дуга у поступку принудне наплате у 2021. години је укупно 

наплаћено 142.393,04 динара; 

- информисању пореских обвезника о висини, врстама и доспећу појединих пореских 

обавеза, као и о њиховим правима и дужностима у пореском поступку (вршена на дневном 

нивоу у просторијама ЛПА, као и путем телефона и mail-а). По захтеву странака вршено је 

попуњавање налога за уплату или пренос средстава; 

- изради завршног рачуна за 2020. годину (сторнирање привремених аконтација за 

2020.г, израда контролног упита стања за пренос почетног стања ЗР2021, књижење 

обрачунате камате из 2020, пренос почетног стања, пренос временских разграничења, 

пренос привремених аконтација; израда главне књиге по рачунима јавних прихода ГК 

2020, израда дневника главне књиге ДН 2020, израда годишњих финансијских извештаја 

(ГО-1, ГО-2, ГО-3/1, упоредни преглед класе 2 рачуна и  ГО-3/1, израда обрасца о 

прегледу стања на рачунима јавних прихода на 01.01.2021., израда обрасца ЕОПО, ЕЗПО, 

ЕПР и ванбилансне аналитике за  период 01.01.2020.-31.12.2020.);  

- решавању по Жалбама поднетим од стране пореских обвезника. Решавање по 

жалбама у првом степену, саслушање странака, израда Записника о учешћу странке у 

поступку, израда Закључка о уређењу поднеска (2 закључка), Решење о одбацивању жалбе 

(1 решење), достава Жалбе другостепеном органу на даље поступање -  6 жалби;     
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- изради Закључка о одбијању захтева поднетог од стране пореског обвезника - 5 

закључка;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- изради решења о преносу салда пореског дуга на наследнике/правног следбеника – 

18 решења; 

- пријему захтева за прекњижавање/повраћај погрешних уплата јавних прихода, на 

основу којих је донето 59 решења о прекњижавању/повраћају средстава; 

 

- пријему захтева за одлагање плаћања дугованог пореза на рате. Пријем и обрада 

захтева, израда Записника о усаглашеном стању дугованог пореза, израда Предлога и 

Одлуке, израда Решења о одлагању плаћања пореза – 53 решења; 

- изради решења о укидању решења о одлагању плаћања дугованог пореза по основу 

неплаћања или измирења пореског дуга – 48 решења; 

- изради решења о исправци грешке у евидентирању пореза и споредних пореских 

давања, по службеној дужности и по захтеву странке – 7 решења о исправци грешке; 

- изради решења о престанку пореске обавезе по основу застарелости права на 

наплату пореза, по службеној дужности и по захтеву странке – 46 решења; 

- изради решења о преносу салда пореског дуга у ванбилансну евидецију по основу 

брисања из прописаног регистра правних лица и предузетника – 13 решења;  

- вршењу инспекцијског надзора и пореске контроле. У 2021. године је извршено 11 

инспекцијских надзора и пореских контрола, израђено је 11 Записника и донето 11 решења 

у поступку контроле; 

- изради годишњег извештаја о раду пореске инспекције Одсека за финансије и 

локалну пореску администрацијуза 2020. годину, 

- изради предлога годишњег плана инспекцијског надзора и пореске контроле за 

2022. годину;  

- изради решења о обустави претходне мере и обустави принудне наплате – 4 

решења; 

изради Позива за странке за доставу података у поступку утврђивања јавних прихода 

– 55 позива; 

- пријему и обради дописа од стране других органа и странака – дописа; 

- достави података из службених евиденција о пореском статусу пореских 

обвезника, пореском дуговању пореских обвезника и о подацима о којима 

евиденцију води ЛПА – 19 дописа; 

- изради пореских уверења по захтеву странака или других органа – пријем и обрада 

захтева и израда уверења – 155 уверења; 

  - књижењу извода уплата локалних јавних прихода, па је у 2021. години укупно 

прокњижено: 

 36 извода по рачуну самодоприноса из прихода лица која је баве самосталном 

делатношћу, 

 289 извода  по рачуну пореза на имовину oбвезника који не воде пословне књиге, 

 70 извода по рачуну пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге, 

 198 извода  по рачуну наканаде за заштиту и унапређење животне средине 

 29 извода по рачуну накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне 

и друге сврхе, 

 104 извода по рачуну комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, 

 2 извода по рачуну комуналне таксе за коришћење јавне површине, 

 130 извода  по рачуну накнаде за коришћење грађевинског земљишта и 

 8 извод  по рачуну увећање пореског дуга у поступку принудне наплате; 
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- књижењу задужења по издатим пореским решењима, по свим облицима локалних 

јавних прихода – 8.391 решење о пореском задужењу; 

- књижењу задужења по издатим пореским решењима, по свим облицима локалних 

јавних прихода (ручна књижења – 1.191 решење о пореском задужењу; 

- књижењу Р налога на основу књиговодствених евиденција (задужења /сторна 

/исправке /отписи) - 78 Р-налога; 

- књижењу прекњижавања погрешних уплата локалних јавних прихода (интерно 

књижење) на основу Решења Одсека - 8 налога; 

- књижења решења о одлагању плаћања дугованог пореза на рате. Књижење 

увођења дуга у репрогам и књижење камате на остатак дуга у репрограму - 68 налога, 

књижење сторна решења и отписа камате – 28 налога; 

- књижења ванбилансне евиденције, књижења решења о престанку пореске обавезе 

по основу застарелости и књижење решења о преносу салда у ванбилансну евиденцију по 

основу брисања из прописаног регистра – 59 налога; 

- издавању параметара WEB корисника за приступ порталу ЛПА, по захтевим 

пореских обвезника – 17 захтева; 

- припремања аката за Општинско веће и Скупштину општине – 3 записника о 

утврђивању просечне цене квадратном метра непокретности, 1 предлог решења о 

просечним ценама непокретности за утврђивање пореза на имовину, 1 нацрт предлога 

Одлуке о зонама за утврђивање пореза на имовину, 1 нацрт предлога Одлуке о накнадама 

за коришћење јавних површима; 

- вршењу ванредног теренског инспекцијског надзора комуналне инспекције по 

овлашћењу бр. 02-41/2020 од 02.11.2020. г. – контрола противе падемијских мера Covid19 

– 52 ванредних инспекцијских надзора. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

 У току 2021.године запослени ( један саветник ) задужен за административно-

финансијске послове месних заједница урадио је сва књижења за педесет и три месне 

зајединце за текућу 2021.годину и завршне рачуне за 2020. годину до краја фебруара. 

 Током 2021. године урађени су предлози финансијских планова за све месне 

заједенице, као и  измена  усклађених  финансијских планова за све педесет и три месне 

заједнице са захтевом Општинском већу на усвајање. У складу са Изменом и допуном 

одлуке о буџету дошло до измене финансијских планова за све  месне заједнице. 

 У току 2021.године запослени на административно-финансијским пословима месних 

заједница достављао је  Општинском већу захтев за одобравање додатних финансијских 

средстава из текуће буџетске резерве за неке  месне заједнице везано за плаћање судских 

трошкова. Након одобравања додатних финансијских средстава од стране Општинског 

већа, рађена је измене финансијских планова за месне заједнице, како би могле да користе 

одобрена средства. 

 Приликом реализације финансијских планова омогућена је стручна помоћ 

председницима месне заједнице. Стручно лице преузимало је понуде од председника 

месних заједница, које су они слали понуђачима  и вршио рангирање истих. Након 

рангирања састављани су Извештаји о избору најповољније понуде понуђача и исти 

достављани председнику месне заједнице и Комисији на потпис. После избора 

најповољније понуде израђени су уговори између месне заједнице као наручиоца посла, и 
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извођача радова извршиоца посла  и исти достављани председнику месне заједнице и 

извођачу радова на потпис. Приликом реализације  уговора у сарадњи са председницима 

месних заједница прикупљана је потребна документација од стране извођача радова, као 

што су менице за добро извршење посла и остала потребна документација. Након завршетка 

посла, сачињаван је записних о примопредаји радова од стране комисије за пријем радова у 

коме су учествовали чланови представника наручиоца и извођача радова.  

 Након завршетка свих послова при комплетирању документације (захтев за плаћање, 

налог за пренос, рачун, уговор, записник о примопредаји радова, менице ) исти су 

достављани служби буџет како би се  извршило плаћање рачуна извођачу радова из буџета 

општне. 

 У току 2021. године урађени су предлози финансијских планова за 2022.годину за 

све месне заједице и све су се одазвале позиву да ураде предлог плана и програма рада за 

2022. годину.  

  Такође,  током целе 2021.године праћено је за све месне заједнице које су фактуре и 

од којих добављача регистроване на Централни регистар и вођено је  рачуна о роковима 

доспећа тј. о плаћању тих фактура. 

 Током 2021.године након спроведених избора за чланове савета месних заједница, 

дошло је до промене председника свих  месних  заједнице. Након избора преседника и 

заменика председника и осталих чланова Савета месних заједница, припремљена је  

документација за Завод за статистику око регистрације новоизабраних  председника Савета 

месних заједница, као и  документација око овере потписа новоизабраних председника 

Савета свих месних заједница . 

 Током 2021.године запослени задужен за административно-финансијске послове 

Месних заједница извршавао је послове израде путних трошкова за све раднике у општини 

Бабушница. 

 По налогу Шефа одсека бр.11-55/2021-02 од 07.04.2021.године обављао је  послове 

сређивања података преузетих од катастра у циљу формирања пореских пријава за 

земљиште у ЛПА.  Налог је био на месечном нивоу и службеник је урадио око 2100 пријава.  

 У току 2021. године одржано је низ састанака са председницима Савета месних 

заједница у вези консултација и писања дописа Општинском већу, ЈКП „Комуналац“ и 

Штабу за ванредне ситуације, за поправку путева, санацији клизишта, чишћења махалских 

путева од дрвећа, густог шибља и растиња, услед обилних падавина, као и чишћења сеоског 

гробља, стручна упутства и смернице, дописи, захтеви и молбе органима у циљу решавања 

њихових проблема зарад нормалоног финкционисања месних заједница. 

 

2) ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЗАЈЕДНИЧКЕ И 

СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

У Одсеку за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове обављају се 

следећи послови: 

- послови образовања који обухватају  рад установа предшколског и основног 

образовања, одржавање основних школа и дечјих вртића, послови  организовања 

превоза  одређених категорија ученика; 
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- послови друштвене бриге о деци  који се односе на утврђивање накнаде зараде за 

време породиљског одсуства и неге детета, родитељског додатка, дечјег додатка, 

вођење евиденције  и послови у вези са статусом деце ометене у развоју;  

- послови везани за културу, спорт и омладину, праћење стања у овим областима, 

учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката, реализација локалне 

омладинске политике;  

- здравствене заштита која обухвата  послове везане за унапређење примарне 

здравствене заштите, одржавање објеката и праћење стања у овој области;  

- послови  социјалне заштите;  

- послови борачко инвалидске заштите, под којима се подразумевају  поступци за 

признавање својства инвалида и поступци по прописима  из области борачке 

заштите, послови комесаријата за избеглице који као поверени послови обухватају 

прихват избеглих и расељених лица, обезбеђење њиховог смештаја и збрињавања;  

- послови из области радно правног статуса запослених, вођење персоналне 

евиденције; 

- послови у области одбране који обухватају израду планова одбране,  припрему за 

одбрану правних лица, мере приправности;  

- послови у вези са ванредним ситуацијама у оквиру којих је  заштита од елементарних 

и других већих непогода, заштита од пожара и поплава, функционисање цивилне 

заштите и штаба за ванредне ситуације; 

- послови  у вези са  поступањем по захтевима за давање информација од јавног 

значаја, послови везани за агенцију за борбу против корупције, заштиту података о 

личности; 

- послови услужног центра који обухватају оверу потписа, рукописа и преписа 

докумената, давање информација странкама, пријем и завођење поднесака, пријем 

поште и послови архивирања, канцеларијско пословање; 

- послови економата, одржавања парног котла и система за централно грејање, 

послови загревања,  одржавање хигијене, коришћења службених возила и послови 

обезбеђења зграде општине; 

- скупштински послови који се односе на  обављање стручних и организационих 

послова за скупштину општине, председника општине и општинско веће, њихова 

радна тела и начелника Општинске управе, као што су припремање седница, 

припремање материјала и обрада аката усвојених на седницама, чување изворних 

докумената и вођење евиденције о одржаним седницама, сачињавање одговора на 

дописе упућене председнику скупштине, председнику општине, начелнику 

Општинске управе и већу, информисање јавности о раду органа општине, протокол 

и односи са јавношћу,  вођење записника  са састанака у згради општине, уколико за 

то нису задужене остале службе и други послови. 

 

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ, СЛОБОДАН ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА, РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ И 

ОДЛУЧИВАЊА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ 

 

У извештајном периоду шеф Одсека за друштвене делатности, заједничке и 

скупштинске послове је у оквиру свог делокруга рада извештајни период испунио 
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активностима на решавању захтева за признавање права на додатак на децу и родитељски 

додатак, права на признавање накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства са 

посла ради неге и посебне неге детета, накнада осталих прихода и признавање права 

енергетски заштићеним купцима у календарској години, као и послове решавања по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, захтеваима за бесплатну 

правну помоћ и тд. 

У извештајом периоду примљено је и обрађено укупно 1670 предмета за: 

- Слободан приступ информацијама од јавног значаја   44; 

- бесплатна правна помоћ 4; 

- додатак на децу  и родитељски додатак  343; 

- новорођена деца и накнаде зараде  82 ; 

- брачни парови   21; 

- стицање статуса енергетски угроженог купца 1085; 

- Издавање потврда и изјава за остваривање права у иностранству  28; 

- остало   63 . 

Поред послова утврђених Правилником о систематизацији, обављани су послови: 

- припрема и реализација поделе дечијих ауто седишта;  

- израда јавног позива за доделу Светосавске награде; 

- организација поделе поклон пакета ученицима првог разреда основних 

школа на територији општине Бабушница;  

- организација пријема ученика код председника општине (активности око 

дечије недеље); 

- организација набавке; 

- праћење реализације услуга социјалне заштите; 

- извештавање из области социјане и дечије заштите; 

- припрема извештаја о оцењивању запослених; 

- израда нацрта Одлука и решења за потребе председника општине, 

Општинског већа и Скупштине општине; 

- Израда правилника из области социјалне заштите на локалном нивоу; 

- Послови Изборне комисије општине Бабушница; 

- Послови комисије за избор чланова савета Месних заједница; 

- Израда молби за ново запошљавање и додатно радно ангажовање; 

- Пружање стручне и техничке помоћи запосленима; 

- други послови по налогу начелника, председника општине, председника 

скупштине. 

 

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ  ДЕЧЈЕ, СОЦИЈАЛНЕ ПРИМАРНЕ  ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНСКОГ СТАНДАРДА, КУЛТУРЕ  И СПОРТА 

 

Саветник обавља аналитичко планске послове у области дечје и социјалне заштите, 

примарне задравствене заштите и друштвене бриге о јавном здрављу, у области културе и 

спорта, прати, анализира и спроводи прописе из ових области и предлаже мере за 

унапређење стања и решавање проблема у овим областима. Предлаже одговарајуће мере 

које се односе на побољшање квалитета, ефикасности и доступности услуга у области дечје, 

социјалне и здравствене заштите. 

Обавља послове у вези са радом интерресорне комисије, послове у вези са 

разврставањем деце и омладине са сметњама у развоју, послове у вези студенских, 
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ученичких и кадровских кредита, стипендија и помоћи, смештаја у студенским домовима и 

интернатима. 

У области културе учествује у изради критеријума за финансирање установа 

културе,прати, анализира и спроводи прописе из области културе и јавног информисања, 

прати рад и развој установа у области културе и предлаже мере за побољшање квалитета и 

ефикасности услуга у области културе. 

Прати стање у области физичке културе и предлаже конкретне активности за 

доследно спровођење закона о физичкој култури. Прати развој школског и омладинског 

спорта, израђује извештај из ових области и води све потребне евиденције у области спорта. 

Прати рад спортских клубова и осталих организација и планира активности у циљу 

остваривања програма развоја. Спроводи и прати локалну омладинску политику и 

спровођење стратегије за младе, координира, усмерава и даје упутства и контролише рад 

Канцеларије за младе. 

По захтеву странака, саветник ради на решавању првостепених управних предмета 

из различитих области на основу Закона о општем управном поступку, Закона о ученичком 

и студентском стандарду, Закону о основама система образовања и васпитања,Закона о 

спорту и многим другим Законима и Правилницима. 

 2021. години примљена су и обрађена 737 предмета, припремани нацрти и предлози 

јавних позива и решења и обављани други послови по налогу шефа Одсека и начелнице 

Општинске управе. 

 Примљено је 276 захтева за издавање уверења о просечним приходима по члану 

породице и обрађено у законском року;  

 Примљено је и обрађено 228 захтева за новчане помоћи ученицима и студентима са 

територије општине Бабушница, сви захтеви решени у целости;  

 Израђена су 2 нацрта Решења о образовању комисије за оцену годишњих и посебних 

програма из области спорта на територији општине Бабушница;  

 Израђен је предлог Решења о измени текса јавног позива за финансирање годишњих  

програма из области спорта;  

 Израђен је предлог Решења о образовању комисије за финансирање програма и 

пројеката цркава и верских заједница у општини Бабушница за 2021. годину;  

 Израђен је нацрт текста јавног позива за финансирање програма и пројеката цркава 

и верских заједница у општини Бабушница за 2021. годину;  

 Израђен је предлог Решења о покретању поступка за финансирање/суфинансирање 

пројеката цркава и верских заједница у општини Бабушница за 2021. годину.  

 Израђен је нацрт Решења о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката 

ради остваривања јавног интереса из области јавног информисања за 2021. годину;  

 Израђен је нацрт текста Јавног позива за суфинансирање пројеката ради остваривања 

јавног интереса из области јавног информисања за 2021. годину, са обавештењем за 

сајт и новине;  

 Израђени су уговори за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса 

из области јавног информисања за 2021. годину;  

 Одржано је 7 седница интерресорне комисије на којима је обрађено 15 захтева за 

процену потреба детета и одраслих и написана два извештаја о раду интерресорне 

комисије;  
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 Израђен је нацрт Првог јавног позива за доделу новчане помоћи ученицима и 

студентима са територије општине Бабушница за 2021. годину;  

 Израђен је предлог Правилника о измени Правилника о одборавању и финансирању 

програма из области спорта; 

  Припремљен је одговор комисији за контролу државне помоћи; 

 Поднет захтев комисији за усклађивање државне помоћи и добијено позитивно 

решење;  

 Израђен је предлог Решења о покретању поступка финансирања/суфинансирања 

удружења од стране општине Бабушница за 2021. годину;  

 Израђен је нацрт текста Јавног позива за финансирање програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана из области спорта за 2021. годину; 

 Израђен је записник са седнице за доделу Светосавске награде за 2020. годину са 

предлогом Решења;  

 Одржана је седница Савета за запошљавање и написано мишљење са седнице;  

 Израђен је предлог Решења о именовању чланова стручне комисије за медије;  

 Израђен је предлог Решења о образовању локалног савета за запошљавање;  

 Издата су 4 уверења о обављеном стручном оспособљавању;  

 Прикупљени су подаци и припремљен Анекс споразума о уређивању међусобних 

права и обавеза између Националне службе за запошљавање и општине Бабушница;  

 Вођена је евиденција о присутности и слати извештаји на месечном нивоу за лица на 

стручној пракси за 12 месеци за два лица  по програму „Моја прва плата“; 

 Извршене су регистрационе пријаве промене података о медију за медије који су 

суфинансираи од стране општине Бабушница;  

 Припремљена је документација и послат захтев за учешће у мерама активне 

политике запошљавања за 2021. годину; 

 Припремљена је документација и послат захтев за учешће у мери активне политике 

запошљавања стручна пракса за 2021. годину; 

 Израђена су 4 уговора о реализацији мере стручне праксе и 4 уговора о стручном 

оспособљавању за лица на стручном оспособљавању;  

 Израђен је уговор о реализацији мере стручне праксе између Националне службе за 

запошљавање, предсеника општине и Општинске управе;  

 Израђен је уговор о додели субвенција по основу суфинансирања мера активне 

политике запошљавања општине Бабушница за 2021. годину; 

 Израђен је уговор о спровођењу јавних радова између Националне службе за 

запошљавање, општине Бабушница и Јавних предузећа по основу суфинансирања 

мера активне политике запошљавања општине Бабушница за 2021. годину; 

 Припремљен одговор на захтев Удружења пензионера општине Бабушница;  

 Урађен и прослеђен допис Одсеку за финансије и локалну пореску администрацију  

у вези са Правилником о остваривању права из области социјалне заштите породице 

и деце и других облика материјалне помоћи; 
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 Израђен је извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту ЛАП-а за родну 

равноправност за период 2021. – 2024. године;  

 Припремљен је одговор на захтев Министарства трговине, туризма и 

телекомуникације; 

Од 01. децембра 2021. године, службеник је распоређен на извршилачко радно место 

послови управљања људским ресурсима, спречавање корупције и стручни 

административно-технички послови за потребе интерресорне комисије. 

При ивршавању послова овог радног места у извештајном периоду треба посебно 

издвојити: 

 

 Обрађен је захтев за издавање потврде о радном месту и издата потврда у законском 

року;  

 Обрађена су 2  захтева за  издавање потврде о радном искуству и издате потврде у 

законском року;  

 Обрађен је захтев за потврду о радном односу и издата потврда у законском року;  

 Обрађен је захтев за издавање потврде да није престајао радни однос због теже 

повреде радне дужности и издата потврда у законском року;  

 Обрађена су  3 захтева за коришћење плаћеног одсуства на дан крсне славе и 

написана 3 решења;  

 Обрађена су 2 захтева за коришћење плаћеног одсуства за полагање државног 

стручног испита и написана 2 решења;  

 Обрађен је захтев за плаћено одсуство услед смрти члана уже породице и написано 

решење;  

 Обрађен је захтев за солидарну помоћ за случај смрти члана уже породице и 

написано решење;  

 Урађена су 49 решења о распоређивању;  

 Обрађено  је 47 захтева за  исплату новчане помоћ запосленом у циљу 

превазилажења последица проузрокованих вирусом COVID-19 и написана 47 

решења;  

 Обрађено је 16 захтева за обезбеђивање новчане честитке деци запослених до 15 

година живота, за Нову годину и написана 16 решења;  

 Обрађена су 5 захтева за коришћење годишњег одмора и написано 5 решења;  

 Израђена су 9 Решења о праву на додатак за прековремени рад;  

 Израђена су 8 Решења о пријему у радни однос на одређено време;  

 Израђена су 6 Решења о престанку радног односа на одређено време;  

 Израђена су 2 споразума о престанку уговорених обавеза;  

 Израђена су 4 уговора о привременим и повременим пословима;  

 Израђено Решење о вршењу послова инспекцијске контроле; 

 Припремани подаци за информације од јавног значаја; 

 Вођене евиденције о присутности запослених и припремане евиденције за обрачун 

плата; 
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 Вршена електронску пријаву на обавезно социјално осигурање, промену података о 

осигурању и одјаву запослених са обавезног социјалног осигурања. 

 

ПОСЛОВИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ 

ЛИЦА, РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ, БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА 

ИНТЕРЕСА 
 

У извештајном периоду од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године упоредо са 

пословима борачко-инвалидске заштите обављани су послови у вези са избеглицама, 

послови везани за питања родне равноправности, спречавања корупције и сукоба интереса, 

као и послови у вези са бесплатним паркирањем возила инвалида на јавним 

паркиралиштима.   

Ступањем на снагу Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида 

рата и чланова њихових породица и његовом применом почев од 01.01.2021. године 

материјални и социјални положај корисника из области борачко-инвалидске заштите је 

подигнут на један виши ниво, основна права која су прописана до сада важећим прописима 

су задржана, извршено је повећање износа појединих права и прописана нека нова права. 

Такође је уведена једна нова категорија корисника, која до сада није била обухваћена 

прописима из области борачко-инвалидске заштите. У питању су припадници оружаних 

акција СФРЈ, који су вршили војне дужности или друге дужности за војне циљеве или за 

друге циљеве државне безбедности у оружаним акцијама ради одбране суверенитета, 

независности и територијалне целокупности СФРЈ у периоду од 17. августа 1990. године до 

27. априла 1992. године, а за припаднике оружаних снага СФРЈ стационираних на 

територтији Босне и Херцеговине до 19. маја 1992. године, затим су то припадници 

оружаних снага СРЈ Државне заједнице СЦГ, односно Републике Србије, који су, такође, 

вршили војне дужности у периоду после 27. априла 1992. године, као и припадници 

оружаних снага СРЈ који су вршили војне дужности и друге дужности за војне циљеве и 

циљеве државне безбедности у периоду од 24. марта1999. године па до 26. јуна 1999. године. 

За ову категоријуи корисника је у 2021. години утврђен је статус борца, донета решења о 

утврђивању статуса борца и на основу тог статуса призната одговарајућа права. У 2021.-ој 

години у складу са новим законом и Инструкцијама Министарства није вршено превођење 

права, али је спроведен поступак утврђивања чињеничног стања од утицаја  на права свих 

корисника: право на личну и породичну инвалиднину, додатак за негу, ортопедски додатак, 

право на борачки додатак, на породични додатак, право на месечно новчано примање, право 

на инвалидски додатак ратног војног инвалида у радном односу, инвалидски додатак 

незапосленог ратног војног инвалида, инвалидски додатак ратног војног инвалида који је 

навршио 65 година живота. Такође је извршено коначно усклађивање права на месечно 

новчано примање и додатак за негу за 2015, 2016. и 2017. годину по наследним решењима 

и исплата разлике по коначном усклађивању права на месечно новчано примање за 

наследнике пасивних корисника ових права. Издавана су уверења војним инвалидима и 

члановима њихових породица, донета решења о праву на посмртну помоћ и накнаду 

погребних трошкова. Вршено је редовно ажурирање прогрма и базе података јединствене 

матичне евиденције свих корисника и пренос података Министарству.   

 За војне инвалиде и кориснике породичне инвалиднине обезбеђене су картице за 

бесплатну и повлашћену вожњу уз претходно донета решења о признавању права на 

бесплатну и повлашћену вожњу. 

 У овом извештајном периоду су доношена решења о признавању права на бесплатно 

паркирање возила инвалида на јавним паркиралиштима и издаване картице за бесплатно 
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паркирање, а након тога, у прописаном року, вршен пренос података Удружењу 

паркиралишта Србије. 

 На пословима везаним за избегла, прогнана и интерно расељена лица, редовно као и 

сваке године, на захтев Комесаријата за избеглице и миграције достављени су извештаји о 

активностима и раду повереника за избеглице и миграције и Савета за миграције, 

утрошеним и оправданим средствима у 2021. години и планираним средствима за 2022. 

годину, затим извештаји о потребама избеглица и интерно расељених лица 

 Достављана су обавештења Комесаријату за избеглице и миграције РС по јавним 

позивима за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

и интерно расељених лица у грађевинском материјалу, за доделу сеоских кућа са окућницом 

и малих грантова, из буџета Републике Србије или у оквиру Регионалног стамбеног 

програма у Републици Србији. Странкама је пружана помоћ и прикупљана документација 

из Републике Хрватске. Спроведен је поступак доделе пакета помоћи у храни породицама 

избеглица и интерно расељених лица, као и поступак доделе новчане помоћи. Попуњавани 

су упитници и табеле за потребе Комесаријата, издавана уверења о статусу избеглих и 

интерно расељених лица, донето решење о престанку статуса избеглице. У 2020. години 

Комесаријат за избеглице и миграције је расписао јавни позив за доделу средстава 

намењених побољшању услова становања интерно расељених лица за избор корисника 

помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву 

доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију 

стамбеног објекта.  Одлуком комесара општини Бабушница су додељена средства за два 

пакета грађевинског материјала, за колико је и конкурисала (износ једног пакета је 

550.000,00 динара). У току 2020. године је завршена реализација једног дела пројекта. Због 

незаинтересованости понуђача грађевинског материјала и немогућности спровођења 

поступка јавне набавке до краја у 2020.години, у 2021. години је завршена комплетна 

реализација помоћи и у прописаном року извршено правдање утрошених средстава, 

достављени докази о извршењу обавезе које је општина Бабушница преузела на основу 

уговора о сарадњи на реализацији помоћи са Комесаријатом, достављен је Комесаријату 

извештај о реализацији помоћи, заједно са финансијским извештајем. На крају је за 

Комесаријат попуњена и достављена Табела са подацима о изабраним корисницима према 

обрасцу који се налази на интернет страници Комесаријата. 

  Агенцији за спречавање корупције достављани су извештаји о усвајању локалног 

антикорупцијског плана и квартални извештаји у складу с Националном стратегијом за 

борбу против корупције у Републици Србији и ревидираним Акционим планом за 

спровођење Националне стратегије и Акционим планом за Поглавље 23, обавештења о 

ступању на функцију односно о престанку функције и ступању на функцију функционера, 

који су ступили на функцију, односно којима је престала функција у току 2021. године. 

Вођена је евиденција о поклонима функционера. 

 

ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ, ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, ПОСТУПАЊА У 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА  И  БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 

 

        Послови одбране 

             

        У току 2021. године у области одбране обрађено је 104 предмета, што је укључивало 

неопходан теренски рад, комуникацију са надлежним лицима из субјеката од значаја за 

одбрану општине Бабушница, чувању њихових докумената, као и при изради и припреми 

свих неопходних пратећих прилога. 
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               Израђено је 66 докумената за потребе одбране са свим неопходним прилозима, од 

тога 1 документ Плана одбране и 1 нацрт нове Процене војних и невојних изазова, ризика 

и претњи по безбедност општине Бабушница, на чију се сагласност чека од надлежних 

органа, као и једно ажурирање планских докумената. 

               За потребе примопредаје дужности извршен је комплетан попис докумената 

одбране обрађених у претходних 11 година, извршена је комплетна припрема архиве и 

уређивањe рачунарских података и израђен Записник о примопредаји дужности са 

прегледом свих примљених и израђених докумената у претходних 11 година. 

              Урађена су 4 нацрта докумената у области одбране за потребе усвајања од стране 

надлежних Општинских органа. 

              У току 2021. године у области поступања у ванредним ситуацијама је обрађено 29 

предмета и израђено је 20 докумената.  

               Током проглашене ванредне ситуације од поплава за потребе интервенције су 

примљене,  написане и послате мејлом и другим начинима комуникације 42 пријаве и 

послата су 5 извештаја СВС Пирот и 1 Црвеном Крсту Бабушница. Трајање ове ванредне 

ситуације је захтевало 24 часовну приправност. 

             Добијена је сагласност на документ План заштите и спасавања општине Бабушница. 

             У току ванредне ситуације због обилних снежних падавина примљено је 10 пријава 

које су се односиле на чишћење путева од снега ради помоћи угроженим лицима  и поводом 

њих су обавештавани ЈКП Комуналац Бабушница, ВСЈ Бабушница, Дом здравља 

Бабушница, већник за комуналне делатности, Одељење за ванредне ситуације у Пироту, 

Полицијска станица у Бабушници, функционери, лица из Општине на терену, рођаци 

угрожених лица, председници месних заједница и пружане су повратне информације 

угроженима и њиховој родбини, телефонски и мејлом. 

           Од 18.03. до 25.03. 2021. године су израђивани и слати извештаји Одељењу за 

ванредне ситуације у Пироту 2 пута дневно о тренутној ситуацији, проходности, броју 

угрожених домаћинстава и лица, прекидима у снабдевању електричном енергијом, 

планираним активностима на прочишћењу путева за наредни дан (претежно мејлом). У вези 

са елементарним непогодама поплавама и снежним падавинама израђена су достављена 

Сектору за ванредне ситуације у Пироту и 2 извештаја о претрпљеним штетама путем мејла. 

          У току априла 2021. године 3 пријаве штете, односно захтева за хитном 

интервенцијом због оштећења путева услед клизишта су примљена телефонским путем и о 

њима је извршена забелешка, и мејлом и телефонски су обавештени ЈКП Комуналац 

Бабушница и већник задуженом за комуналне делатности. 

         У току ванредне ситуације због Корона вируса, што телефонски што непосредно 

странкама, су давана упуства о понашању, условима рада њихових фирми, односно 

одржавања парастоса и дата су им објашњења и упутства. 

         У току ванредне ситуације због мутноће воде, током њеног трајања, редовно су се 

примали и проверавали извештаји о вредностима мутноће воде од надлежних лабораторија 

ЈКП „Nаissus“ што укључује комуникацију са надлежнима из ЈКП „Nаissus“, Завода за јавно 

здравље у Пироту и ЈКП „Комуналац“ Бабушница. 

             Током јуна за потребе Сектора за ванредне ситуације у Пироту су израђена и 

достављена 3 документа/извештаја путем мејла, а 1 документ је израђен и мејлом послат 

ЈКП „Комуналац“ Бабушница. 

            Током јула приликом непогоде изазване обилним падавинама примљено је и 

прослеђено 6 пријава ЈКП Комуналцу, већнику задуженом за инфраструктуру и Сектору за 

ВС Пирот. 
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              За потребе Сектора за ВС Пирот путем мејла је израђен и упућен 1 извештај о 

последицама непогоде. 

              Обављена су 2 службена састанка са другим лицима из округа у Одељењу за 

ванредне ситуације Пирот. 

              Попуњена су 2 упитника, од тога један намењен за израду или побољшавање 

Процене ризика од катастрофа, локални план заштите и спасавање и локални план смањења 

ризика од катастрофа који је достављен Институту Јарослав Черни и одржан онлајн 

интервју са представницима истог. 

              Mејлом је договарана активност на раду за израду акустичне студије са надлежним 

правним лицем и Одељењем за ВС, и слати су мејлови и извештаји ЈКП Комуналцу и   

Одељењу за ВС у вези са полугодишњим радовима на водотоцима 2. реда. 

             Предузимани су кораци на припреми израде акустичне студије и извођењу проба 

сирена ради израде акустичне студије. 

               У току 2021. године Штаб за ванредне ситуације Бабушница је одржао 15 седница, 

и донео 29 закључкa и 2 препоруке. На основу аката Штаба даље су донете 3 председничке 

одлуке о проглашењу ванредне ситуације и 4 председничке одлуке о укидању ванредне 

ситуације. Сви записници седница штаба су редовно усвајени. На основу препорука Штаба 

донет је 1 захтев и 1 обавештење са свим неопходним прилозима и прослеђени су одређеним 

органима и телима. За потребе одговора Одељењу за ванредне ситуације у вези Припреме 

за надолазећи зимски период израђен је и достављен акт свим релевантним субјектима, 

обрађени су одговори и прослеђен је одговор Одељењу за ванредне ситуације. За потребе 

усвајања предлога Плана заштите и спасавања општине Бабушница су израђени аудио 

записи и видео презентација. 

              О свим седницама и активностима је редовно обавештавано Одељење за ванредне 

ситуације у Пироту, путем мејла и редовном поштом са свим потребним актима, у 

електронском и писаном облику. 

 

            Послови противпожарна заштита  

  

            Извршена је редовна контрола уређаја и опреме за заштиту од пожара у складу са 

роковима, о чему су достављени редовни извештаји овлашћеног правног лица.   

             У области заштите од пожара Општинска управа општине Бабушнице је имала 

редован инспекцијски надзор Одељења за ванредне ситуације у Пироту. Обрађена су 10 

документа МУП-а из Пирота, израђена 6 документа и достављена су  МУП-у из Пирота, oд 

тога једним документом је добијена сагласност на Програм основне обуке запослених у 

Општинској управи општине Бабушнице. 

          После реконструкције зграде Општине је извршено поновно преуређење средстава за 

заштиту од пожара у складу са прописима, извршено је поновно означавање средстава и 

путева у складу са прописима, учествовано је у неопходним проверама и поправкама 

инсталација и средстава са радницима овлашћеног правног лица и изврешена је редовна 

инспекција од стране службе МУП-а за заштиту од пожара. Служби МУП-а за заштиту од 

пожара је путем мејла упућено 9 докумената непосредно по обављеној инспекцији, а у вези 

са истом. 

          Изршена је редовна контрола мобилних апарата за гашење пожара на ХВП о чему је 

добијена исправа  од овлашћених лица, као и електричних инсталација. 

            Предузимане су активности на тражењу овлашћених лица за вршење неопходних 

контрола – проверу уређаја у Ех изведби.  

            Покренута је  набавка 2 мобилна апарата за гашење пожара.  
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            Извршена је основна обука 19 лица из области заштите од пожара са пратећим 

документима, обука је вршена сукцесивно у складу са пристизањем нових лица и у складу 

са роковима. 

 

           Послови безбедност на раду 

 

           У току 2021. године, у области безбедности на раду су прикупљени и послати подаци 

лица за потребе послова безбедности на раду. Многе планиране активности су привремено 

суспендоване због корона вируса. 

         Сви неопходни подаци су комплетирани и достављени мејлом за ажурирање планских 

докумената, образаца и спровођења обука. Извршен је пријем образаца број 6 евиденције о 

запосленима за безбедан и здрав рад, као и тестова за обуку и вршен је преглед образаца 

број 6, као и тестова за обуку. Променом овлашћеног и оспособљеног лица лица за послове 

безбедности на раду са новоизабраним лицима су одржана 2 састанка, извршен је преглед 

постојећих докумената и објављене су консултације о потребним активностима у наредном 

периоду. 

 

         Послови обезбеђења  

 

         Током 2021. године су вршени разговори о решењу питања опреме службе 

самозаштите и по налогу начелнице Општинске управе општине Бабушница у магацину је 

извршена контрола, сортирање и бројање резервних делова опреме службе самозаштите. 

 

ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 

             Сарадник на пословима управљања људским ресурсима обављао је у току 2021. 

године послове из области радних односа, израђивао све врсте Решења и то: о  

распоређивању на извршилачка радна места и на намештеничка радна места, о престанку 

радног односа на одређено време, o oцењивању службеника,   о исплати јубиларних награда, 

о признавању права на солидарну помоћ по разним основима,  о плаћеним одсуствима по 

разним основима, о прековременом раду, о годишњим одморима, водио персоналну 

евиденцију, водио евиденцију о искоришћеним данима годишњег одмора за раднике 

управе, издавао потврде и уверења из области радних односа,  водио персоналне   досијее 

за сваког запосленог, вршио пријаву и одјаву радника по сваком основу код ФОНДА ПИО  

и Завода за здравствено осигурање, пријављивао лица са завршеном стручном праксом и 

обавезана Решењем Општинске управе за полагање државног стручног испита, извршио 

промену старог  ПИБ-а у нови  код већег броја запослених и обављао  друге послове везане 

за каријерни развој службеника. 

             Такође је израђивао Уговоре о привременим и повременим пословима, као и 

Уговоре о раскиду Уговора о привременим и повременим пословима, а што је као и све 

напред наведено  у  опис послова службеника за људске ресурсе предвиђен правилником. 

             Службеник за људске ресурсе је у току 2021. године,  примио и обрадио укупно 221 

предмет. У наведени број предмета нису убројени предмети који спадају у процедуру  

расписивања конкурса до доношења коначних решења о пријему  у радни однос  на 

неодређено време 4 радника. 

                      

ПОСЛОВИ  ЛИКВИДАТУРЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И 

БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 
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Исплата породиљских права и права из области борачко-инвалидске заштите и 

заштите цивилних инвалида рата у 2021-ој години је вршена редовно. Странке су 

информисане о томе шта им је све потребно ради остваривања одређених права из области 

дечје заштите. 

Захтеви дечјег и родитељског додатка су обрађени, прикупљана документација по 

службеној дужности и распоређени у одговарајуће предмете. Решења су послата странкама. 

Средства од Дечје недеље су  уплаћена на подрачун-Текући наменски трансфери у ужем 

смислу од републике у корист општина. Ради остваривања права на ученичке домове, 

ученичке стипендије, студентске домове, служба је издавала уверења о приходима по 

основу дечјег додатка. 

          Средства за борачко-инвалидску заштиту и заштиту цивилних инвалида рата су 

такође исплаћивана редовно, из месеца у месец. Вршене су пријаве нових корисника и 

одјаве пасивних. О исплаћеним правима води се евиденција на Евиденционим картонима, 

за свког корисника посебно. Такође су издаване легитимације за повлашћену вожњу војним  

и цивилним инвалидима рата. Сваког месеца вршен је обрачун борачког додатка  и слат у 

Министарство. Корисницима допунског материјалног обезбеђења исплата је вршена 

редовно сваког месеца. 

 

ПОСЛОВИ  ОВЕРЕ И  ШАЛТЕРСКИ РАД 

 

У раду пријемне канцеалрије врше се поверени послови два реферата и то: 

 

1. Пријем захтева, поднесака, жалби и других аката њихово завођење и прослеђивање 

на рад унутар организационих јединица и 

2. Овера потписа, рукописа, слање и пријем поште, распоређивање и достава свих аката 

преко доставне службе 

 

Код првог реферата у 2021 години у датотеку је укупно заведено : 6479 предмета . Од 

тога по захтеву странке 1728, по службеној дужности 71 и 4680 вануправних предмета. 

Попис аката се врши код вођења бирачког списка, издавање уверење и извода из матичних 

књига, као и код предмета у локалној пореској администрацији и послова народне одбране. 

Број предмета упућених или донетих у оквиру организационих јединица је следећи: 

1. Председник општине 858  

2. Скупштина општине 333  

3. Општинско веће 686 

4. Општинска управа 1349 (од тога Одељење за локални економски развој и јавне 

набавке 107; Одсек за привреду, урбанизам комунално стамбене, имовинске и 

инспекцијске послове 386; Одсек за локални економски развој и јавне набавке 93; 

Одељење за финансије и друштвене делатности 2681; Одсек за финансије и ЛПА 

231; Одсек за друштвене делатности , заједничке и скупштинске послове 2426; Одсек 

за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија 26) 

5. Општински правобранилац 78  

 

У извештајном периоду изјављене су две жалбе на донета решења.  

Извршено је укупно 3571 разних овера потписа, преписа и рукописа.  

Пошта је слата и преузимана сваког радног дана у складу са потребама. 
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Странкама су давана сва обавештења, у већини случајева, пружана је помоћ приликом 

попуњавања образаца, изјава и других докумената. 

 

 

ПОСЛОВИ НАМЕШТЕНИКА 

 

 У извештајном периоду послове намештеника обављали су запослени у складу са 

Правилником о систематизацији и пословима које је било потребно обављати. 

Намештенички послови у 2021. години подразумевају послове економа, техничке послове, 

затим, послове возача, дактилографа, курира, вођења евиденције, као и послове одржавања 

чистоће зграде. Повећан је рад служби на одржавању чистоће зграде, услед пандемије 

вируса Ковид 19 и реновирања просторија у згради општине. 

 

3) ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ МАТИЧНИХ КЊИГА, ЛИЧНИХ СТАЊА 

ГРАЂАНА И ПОСЛОВЕ МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА 

  

У Одсеку за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних 

канцеларија, обављају се послови који се односе на:  

- вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих и књига држављана; 

- издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству; 

- унос података из матичних књига у Регистар матичних књига; 

- обраду и складиштење података, чување изворника матичне књиге; 

- вођење првостепеног управног поступак и доношење решења везано за 

лични статус грађана, о накнадном упису у матичну књигу, о исправци 

или поништају основног уписа у матичну књигу, о исправци уписа у 

књизи држављана, о промени личног имена, о дозволи за склапање брака 

преко пуномоћника, о дозволи увида у матичне књиге и др.;  

- рођење и закључење брака; 

- вођење јединственог бирачког списка који, као поверени посао, обухвата 

упис, брисање, измене, допуне и исправке по службеној дужности или на 

захтев грађана; 

- послове месних канцеларија који се односе на рад месних канцеларија на 

сеоским подручјима. 

 Општина Бабушница од 1. јануара 2015. године има једно матично подручје са 

седиштем у Бабушници, које обухвата сва 53 насељена места. Матичне књиге воде се у 

седишту матичног подручја. 

          Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. О 

личном стању грађана воде се матична књига рођених, матична књига венчаних и матична 

књига умрлих. У матичне књиге уписују се чињенице рођења, брака, смрти и друге законом 

предвиђене чињенице и промене у вези са њима. Матичне књиге, изводи из матичних књига 

и уверења која се издају на основу матичних књига јавне су исправе.  

      Матичне књиге води матичар који има заменика. За једно матично подручје 

одређује се један матичар и један или више заменика матичара. За матично подручје 

Бабушница имамо једног матичара и четири заменика.  Матичар је са звањем самостални 

саветник, два заменика су са звањем саветника, један заменик са звањем сарадник и један 

заменика са звањем виши референт. Матичар и заменици имају положен посебан стручни 

испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара. 
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         Након извршене провере Министарства државне управе и локалне самоуправе и 

пребацивања података о матичним књигама и чињеници држављанства из матичне књиге 

рођених омогућен је директан рад у Регистру матичних књига. 

          Матичне књиге воде се у електронском и папирном облику. Увођењем 

електронске базе података, грађанима је знатно олакшана процедура око добијања 

докумената. Изводи и уверења се за све грађане, без обзира где су рођени, путем електронске 

базе података, могу добити у месту боравка. Изводи се издају на домаћем обрасцу, а по 

потреби могу и на вишејезичном за употребу у иностранству. 

 Рад матичне службе у 2021. години: 

 

ред. 

број 

Врсте 

послова 

 

1 УПИС У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ РОЂЕНИХ 9 

2 УПИС У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ ВЕНЧАНИХ 31 

3 УПИС У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ УМРЛИХ 197 

4 ИЗДАТО ИЗВОДА ИЗ  МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ 839 

5 ИЗДАТО ИЗВОДА ИЗ  МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ 261 

6 ИЗДАТО ИЗВОДА ИЗ  МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ 484 

7 ИЗДАТО УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ 357 

8 ИЗДАТО УВЕРЕЊА О ЧИЊЕНИЦАМА У МАТИЧНИМ КЊИГАМА 65 

9 ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА  ( РЕШЕЊА, ЗАПИСНИЦИ ) 18 

10 ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА – РЕШЕЊА – ДУПЛИ УПИСИ 5 

10   У МАТИЧАРСКОМ ДЕЛОВОДНИКУ  извршено је и послато 

извештаја о венчању, смрти, дописа и других списа који се односе на 

лични статус грађана. 

2338 

 

11 

 

 

МЕЂУНАРОДНИ ИЗВОДИ   -МКР, МКВ, МКУ                                                                              

67 

12 УПИСАНО ПРЕСУДА О РАЗВОДУ БРАКА 50 

13 ОВЕРА ПОТПИСА, ПРЕПИСА И РУКОПИСА ( У МЕСНИМ 

КАНЦЕЛАРИЈАМА) 

99 

14 УПИСАНО ИЗВЕШТАЈА О СМРТИ У МК И РЕГИСТРУ МК 

 

 

1372 



 

76 

 

 

По члану 1. став 1.Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник Р Србије“ 

број 104/2009 и 99/2011) јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води 

јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Бирачки 

списак води министарство надлежно за послове управе. 

Део бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе  ажурира општинска, 

односно градска управа, као поверен посао. 

У поступку ажурирања дела јединственог бирачког списка за подручје општине 

Бабушница Општинска управа општине Бабушница је донела укупно 760 решења, од тога: 

163 решењa је о упису у јединствени бирачки списак (87 решења по основу стицања 

пунолетства и 74 решења по основу пријаве пребивалишта и 2 решења по основу пријема у 

држављанство); 156 решења је о промени података уписаних у јединствени бирачки списак 

(62 решења по основу промене личних података и 94 решења по основу промене 

пребивалишта тј. адресе стана), 440 решења је о брисању бирача из јединственог бирачког 

списка (326 решења  по основу смрти, 108 решења по основу одјаве пребивалишта, 2 

решења по основу брисања по службеној дужности, 3 решења по основу отпуста из 

држављанства и 1 решење о брисању по основу губитка пословне способности) и 1 решење 

упис за гласање на референдуму по месту боравишта у иностранству. 

По члану 47. став 1.Закона о националним саветима националних мањина („Сл. 

гласник Р Србије“ број 72/2009,20/2014- Одлука УС РС, 55/2014 и 47/2018) посебан бирачки 

списак је службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају 

бирачко право, а по ставу 2. посебан бирачки списак је сталан и редовно се ажурира. По 

члану 48. став 1. посебан бирачки списак води Министарство, а по ставу 3. у делу посебног 

бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе упис и промене у посебном 

бирачком списку (брисање, измене, допуне или исправке) врши општинска, односно 

градска управа, као поверен посао. 

У поступку ажурирања дела посебног бирачког списка за подручје општине 

Бабушница Општинска управа општине Бабушница је донела укупно 679 решења, од тога: 

6 решења је о упису у посебан бирачки списак (сва 6 решења  по основу пријаве 

пребивалишта); 632 решења је о промени података уписаних у посебан бирачки списак (630 

решења о промени личних података и 2 решења о промени адресе пребивалишта); 41 

15 УПИСАНО ИЗВЕШТАЈА О ВЕНЧАЊУ У МК И РЕКИСТРУ МК 176 

16 ОВЕРЕНО ПОТВРДА О ЖИВОТУ 9 

17 НАПИСАНЕ ИЗЈАВЕ О НАЦИОНАЛНОЈ ПРИПАДНОСТИ ( М. 

КАНЦЕЛАРИЈЕ) 

7 

18 ИЗДАТО УВЕРЕЊА ДА ЈЕ ЈЕДНО ТЕ ИСТО ЛИЦЕ ( МК ЗВОНЦЕ) 3 

19 ПРИМЉЕНО ЗАХТЕВА ЗА ЕНЕРГЕТСКО УГРОЖЕНЕ 

ПОТРОШАЧЕ ( МК ЗВОНЦЕ) 

40 

20 ПРЕДАТО У АРХИВУ ПРЕДМЕТА 173 

21 ИЗВРШЕНО ПРОВЕРА НЕУСАГЛАШЕНИХ ПОДАТАКА  У 

РЕГИСТРУ МАТИЧНИХ КЊИГА И У ПАПИРНОМ ОБЛИКУ 

760 уписа 

22 УНОС  И ИСПРАВКА ПОДАТАКА ЈМБГ У ЈЕДИНСТВЕНУ 

ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНИНА Р СРБИЈЕ И ЦЕНТРАЛНОМ 

РЕГИСТРУ СТАНОВНИШТВУ 

4692 уписа 

23 У ПОСТУПКУ АЖУРИРАЊА ДЕЛА ЈБС И ДЕЛА ПБС ЗА 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ДОНЕТО ЈЕ УКУПНО 

1439 решења 
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решења је о брисању бирача из посебног бирачког списка (34 решења о брисању по основу 

смрти и 7 решења по основу одјаве пребивалишта). 

На основу напред изложеног може се закључити да је у 2021. години у управној 

области бирачки списак Општинска управа општине Бабушница донела укупно 1439 

решења. 

У поступку одлучивања о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи донета 

су 2 решења. 

У оквиру Одсека за послове матичних књига, личних стања грађана и послове 

месних канцеларија образоване су месне канцеларије Звонце, Стрелац, Стол и 

Љуберађа. У њима се издају изводи и уверења из матичних књига, примају поднесци 

грађана, узимају потребне изјаве, врши овера потписа, преписа и рукописа, слање и пријем 

поште, распоређивање и достава аката. 
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ЗАКЉУЧАК  

 

 

И поред свих тешкоћа током 2021. године, коју је обележила нестабилна 

епидемиолошка ситуација изазвана вирусом COVID 19, напорима свих запослених у 

органима општине Бабушница, година је успешно завршена и обављени су сви послови, 

како из изворног делокруга, тако и поверени послови.  

У наредном периоду више пажње треба посветити побољшању квалификационе 

структуре радника, пре свега пријемом младих и школованих кадрова са високом стручном 

спремом и едукацији свих запослених, увођењу нове, савремене рачунарске опреме и 

рачунарских система како би Општинска управа постала савремена, модерна, ефикасна и 

прави сервис грађана наше општине. 
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