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1. О ИНФОРМАТОРУ

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја
(«Сл. гласник РС» број 120/04) и Упутства за објављивање
информатора о раду државног органа («Службени гласник РС» број 57/05) Општинска
управа општине Бабушница је објавила Информатор о раду број 5.
Информатор је
израђен
на основу
података
достављених од стране
овлашћених лица организационих јединица општинске управе. Свако заинтересовано
лице које затражи има право на основу Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију која је у поседу
власти, осим у случајевима у којима је Закон другачије прописао. Ако власт
тражиоцу неосновано ускрати информацију, тражилац може да се обрати Поверенику
и да на други начин, предвиђен Законом, оствари своје право.
Информатор издаје општина Бабушница. Лица одговорна за тачност и
потпуност података су Председник општине, начелник Општинске управе општине
Бабушница и секретар Скупштине општине.
Информатор се може добити у просторијама Општине Бабушница и на веб-сајту:
www.babusnica.rs
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног
значаја је Урош Миланов, начелник Одељења за непривредне делатности и општу управу
општинске управе општине Бабушница.
Контакт подаци овлашћеног лица су:
Урош Миланов, начелник Одељења за непривредне делатности и општу управу
општинске управе општине Бабушница
ул. Ратка Павловића бр. 1., Бабушница 18330
Канцеларија број 22
Телефон: 010/385-112

2. ШЕМА ФУНКЦИОНИСАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Грађани

Скупштина
општине

Председник
општине

Општинско
веће

Начелник
Општинске
управе

Одељење за привреду и
финансије

Одељење за непривредне
делатности и општу
управу

3. ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ

Поред Закона о локалној самоуправи, обавезе и овлашћења Општине, регулисане су
Статутом општине Бабушница, Одлуком о организацији Општинске управе општине Бабушница
и Одлуком о организацији Општинског већа општине Бабушница.
У Општини се врше послови из њеног изворног делокруга и поверени послови из
оквира права и дужности Републике, утврђени Уставом, законом и Статутом.
Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и
законом:
1)
2)
3)
4)
5)

доноси програме развоја Општине и појединих делатности;
доноси просторни план Општине;
доноси урбанистичке планове;
доноси буџет и усваја завршни рачун;
утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада;
6) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и
снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у
друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија,
уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних
површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и
сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији;
7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину
накнаде за одржавање стамбених зграда;
8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у
стамбеним зградама;
9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова
уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и
коришћење грађевинског земљишта;
10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о
унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, промовише економске потенцијале
Општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде,
олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових
привредних субјеката и отварање нових радних места;
11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде
за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних
вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе
планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;

15) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији
Општине, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити
хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
16) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
17) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује
њихово функционисање;
18) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање,
даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и
физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује
нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о
правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
19) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину,
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара
услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
20) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара
услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
21) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о
њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује
о привођењу пашњака другој култури;
22) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама,
утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе
за објекте локалног значаја;
23) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним
лековитим својствима;
24) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне
таксе;
25) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време,
места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
26) управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом
очувању и увећању;
27) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних
животиња;
28) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
29) образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и
рад;
30) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;
31) доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких
могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су
суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа
помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој
територији;
32) подстиче и помаже развој задругарства;
33) организује службу правне помоћи грађанима;
34) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о
остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и
посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање
неравноправности;
35) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање;

36) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
37) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других
општих аката из надлежности Општине;
38) уређује организацију и рад мировних већа;
39) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
40) помаже рад организација и удружења грађана;
41) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план
политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и
42) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и
статутом.
Општина Бабушница преко својих органа и служби врши послове
Република.

које јој

повери

Органи Општине су Скупштина, Председник општине, Општинско веће и Општинска
управа.
Грађани учествују у вршењу послова општине преко изабраних одборника у
Скупштини општине, грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у складу са
Уставом и Законом.

4. СПИСАК ПРОПИСА
Општина Бабушница у вршењу овлашћења из својих надлежности примењује важеће
законе и друга општа акта:
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о територијалној организацији Републике Србије
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Закон о јавним набавкама
- Закон о експропријацији
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о општем управном поступку
- Закон о здравственом осигурању
- Закон о регистрацији привредних субјеката
- Закон о раду
- Закон о радним односима у државним органима
- Закон о министарствима
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
- Закон о пољопривредном земљишту
- Закон о матичним књигама
- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа
- Закон о републичким административним таксама
- Закон о избору народних посланика
- Закон о локалним изборима
- Закон о држављанству Републике Србије
- Закон о основама пензијског и инвалидског осигурања
- Закон о облигационим односима
- Закон о ванпарничном поступку
- Закон о печатима државних и других органа
- Закон о јавном дугу
- Закон о државној управи
- Закон о рачуноводству
- Закон о основама система образовања и васпитања
- Закон о порезу на доходак грађана
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
- Закон о енергетици
- Закон о превозу у друмском саобраћају
- Закон о задругама
- Закон о процени утицаја на животну средину
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
- Закон о заштити животне средине
- Закон о шумама
- Закон о туризму
- Закон о здравственој заштити
- Закон о страним улагањима
- Закон о спорту
- Закон о социјалној заштити
- Закон о јавном информисању
- Закон о водама
- Закон о заштити од пожара
- И други Закони.

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе
- Правилник о медицинским индикацијама за ортопедска и друга помагала војних инвалида
- Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених,
обрасцима за вођење евиденције о решењима о стицању и престанку држављанству и
обрсцу уверења о држављанству
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
- Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о
процени утицаја на животну средину
- Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну
средину
- Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину
- Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола
- Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним
поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину
- Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
- Статут општине Бабушница
- Одлука
о организацији Општинске управе општине Бабушница
- Одлука о оснивању библиотеке
- Одлука о одржавању чистоће и комуналном уређењу на територији општине Бабушница
- Одлука о радном времену угоститељких, трговинских и занатских објеката на територији
општине Бабушница
- Одлука
о
оснивању
Туристичке
организације
општине
Бабушница
- Одлука о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бабушница
- Одлука о месним заједницама на територији општине Бабушница
- Одлука о грађевинском земљишту
- Одлука о накнади за уређење грађевинског земљишта
- Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта
- Одлука о ауто такси превозу
- Одлука о локалним комуналним таксама
- Одлука о локалним административним таксама Бабушница
- Одлука о боравишној такси
- Одлука о сахрањивању гробљима
- Одлука о водоводу и канализацији
- Одлука о комуналној инспекцији
- Одлука о постављању монтажних објеката на јавним површинама на територији
општине Бабушница
- Одлука о обезбеђењу услуга – Помоћ у кући грађана и нормативима и стандардима за
обављање делатности
- Одлука о оснивању службе за Помоћ у кући
- Одлука о заштити грађана и матерјалних добара у случају елементарних и других већих
непогода и образовању штаба за управљање и предузимање мера у случају
елементарних и других већих непогода
- Одлука о мерама заштите од пољске шетете од пожара и другим мерама за заштиту
пољопривредног земљишта на територији општине Бабушница
- Одлука о накнадама и другим примањима одборника везаним за вршење одборничке
општинског већа и чланова радних тела Скупштине општине и Општинскеуправе
- Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине
- Одлука о прибављању непокретности
- Oдлука о овлашћеним и оспособљеним правним лицима од посебног значајаза заштиту и
спасавање у редовним делатностима и у ванредним ситуацијама
- Одлука о усвајању међуопштинског споразума о регионалној сарадњи по питању

управљања регионалним чврстим отпадом
- Одлука о давању сагласности на уговор о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Регионална депонија Пирот“
- Одлука о утврђивању оперативног плана одбране од поплава на територији општине
Бабушница за воде другог реда
- Одлука о прибављању непокретности ( Шанац)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи
- Правилник о звањима, занимањима и платама запослених и постављених лица у
општинској управи општине Бабушница
- Правилник о поступку јавне набавке мале вредности
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Бабушница
- И друга подзаконска акта.

5. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОРГАНА И СЛУЖБИ

5.1. ОРГАНИ ОПШТИНЕ:
5.1.1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада;
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије
Општине;
5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
7) доноси прописе и друге опште акте;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава
се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о
самодоприносу;
9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и
врши надзор над њиховим радом;
10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом;
11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира
заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни
дуг;
17) ) доноси одлуку о прибављању непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност
Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним
органима;1
18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним
организацијама;
24) информише јавност о свом раду;
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;

26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих
служби чији је оснивач или већински власник општина;
28) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
29) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

5.1.2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Председник општине: Саша Стаменковић
Телефон: 010/685-112
Факс: 010/685-191
Председник општине:
1)
2)
3)
4)
5)

представља и заступа Општину;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
наредбодавац је за извршење буџета;
оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама
које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица
која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
6) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи
Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
7) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком
Скупштине општине;
9) информише јавност о свом раду;
10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
11) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
12) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.
Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и
исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима
извршних органа Општине и Општинске управе.

Заменик председника: Драган Костић
Телефон: 010/685-112
Факс: 010/685-191

5.1.3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и чланови
пштинског већа. Чланови Општинског већа општине Бабушница, поред председника
општине и заменика председника општине су:

1. Љубиша Антић
2. Саша Ристић
3. Дејан Јовановић
4. Мирољуб Јовановић
5. Богдан Цветковић

Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не
донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске
управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или
одлуком које доноси Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике, односно аутономне покрајине;
7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности;
9) информише јавност о свом раду;
10) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
11) врши друге послове које утврди Скупштина општине.

5.1.4. ОПШТИНСКА УПРАВА

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и
одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника
Општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.
Општинска управа:
1) припрема нацрте прописе и друге акте које доноси Скупштина општине,
председник Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и
Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа,
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општин
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и
других општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и
поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини
општине по потреби, а најмање једном годишње.
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички
неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању
права, обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање
нњихових права и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и бавештења и
пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и
достојанство грађана.
Општинска управа образује се као јединствени орган.
У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних
управних, стручних и других послова.
Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има
завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање
пет година радног искуства у струци.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног
огласа, на пет година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске
управе.
Начелник општинске управе:
Славица Милић, дипл. правник
Телефон: 010/685-112
Факс: 010/685-191

6. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

У оквиру Општинске управе, за вршење сродних послова образују се унутрашње
организационе јединице:
1.Одељење за привреду и финансије и
2.Одељење за непривредне делатности и општу управу.

Одељење за привреду и финансије обавља послове који се односе на:
-непосредно спровођење прописа oпштине, као и републичких закона и
других прописа чије је извршавање поверено општини у областима: комуналних и
стамбених делатности, урбанизма, просторног планирања, грађевинског земљишта и
пословног простора, локалних путева, улица и других јавних објеката од општег значаја,
ванлинијски превоз путника, такси превоз, стамбено-комуналне услуге, занатство,
угоститељство и туризмам, заштиту и унапређење животне средине, заштиту у случају
елементарних и других непогода и друге привредне области од непосредног интереса за
грађане, утврђене законом или одлуком Скупштине општине;
-програме развоја делатности за које је надлежна општина и урбанистичко
планирање;
-прикупљање, обраду и анализу статистичких података који се односе на
планирање, и реализацију планова и програма;
-имовинско-правне послове, заштиту, очување и евидентирање
непокретности општине, управљање, коришћење и располагање непокретностима
општине, промет земљишта и зграда , продају станова и друго;
-припрему и реализацију Буџета и Завршног рачуна Буџета,
консолидованог рачуна трезора, управљање преузетим обавезама у оквиру
консолидованог рачуна трезора, остваривање јавних прихода Буџета, организацију
финансијске и рачуноводствене службе Буџета, коришћење буџетских средстава,
средстава самодоприноса, финансијско материјалне и књиговодствене послове Буџета,
фондове и рачуне посебних намена и друге послове из области финансијскоматеријалног пословања за потребе Општинске управе, финансијске услуге другим
органима и организацијама;
-инспекцијски надзор у области изградње објеката, комуналних
делатности, заштите животне средине у општини и превоз у друмском саобраћају;
-одређене послове из области пољопривреде, задругарства, рибарства.
шумарства и водопривреде;
-сарадњу са донаторским, развојним и другим невладиним организацијама;
-припрему нацрта одлука и других прописа, аналитичке, информативне и
друге материјале из свог делокруга, за Председника општине, Општинско веће и
Скупштину општине;
-друге стручне, административне и друге послове које му повере органи
општине и начелник Општинске управе;
Одељење за непривредне делатности и општу управу обавља послове који
се односе на:
-задовољавање потреба грађана у области образовања. здравства и
социјалне заштите, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, информисање и
остваривање надзора над законитошћу рада установа у области друштвених делатности
чији је оснивач општина, послове у вези са збрињавањем избеглица на територији
општине, борачко инвалидску заштиту и друге послове из области јавних служби;
-унапређење организације рада Општинске управе, примену закона и

других прописа у општем управном поступку, избор одборника за Скупштину општине
и општи бирачки списак, послове пријемне канцеларије - писарнице и архиве, оверу
потписа, рукописа и преписа, издавање радних књижица и вођење регистра о радним
књижицама, регистрацију уговора о запопшљавању између радника и послодаваца.
-надзор над радом месних канцеларија, вођење матичних књига,
књига држављана, решавање у управним стварима;
-вођење персоналне евиденције, послове у вези са радним односима,
коришћење биротехничких и других средстава опреме, коришћење одржавања зграда,
обезбеђење услова рада Општинске управе и других органа, превоз моторним возилима
и друге сервисне услуге, послове текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања
пословне зграде, послове умножавања материјала и друго;
-обављање послова за потребе Скупштине општине, Председника
општине и Општинског већа и њихових радних тела, послове припремања седница,
обраду аката усвојених на седницама, сређивање, евидентирање и чување изборних
аката и докумената о раду Скупштине, Општинског већа и Председника општине,
послове стручне помоћи одборничким групама, одборницима, пружање правне помоћи
грађанима, заштите имовинских права и интереса општине, протоколарне послове за
потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа,
проверу
усаглашености нормативних аката које доноси Скупштина општине, Председник
општине и Општинско веће са законом и другим прописима, аналитичке, информативне и
друге материјале из свог делокруга рада за Председника Општине, Општинско веће и
Скупштину општине.
-припрему нацрта одлука и других аката из своје надлежности.

Ради обављања појединих послова из надлежности Општинске управе
ближе месту становања грађанина, као организациони облик Општинске управе
образују се месне канцеларије.
Месне канцеларије су у саставу Одељења за непривредне делатности и
општу управу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Месне канцеларије образују се за следећа подручја:
Месна канцеларија Љуберађа за насељена места: Љуберађа, Бердуј,
Лесковица, Радињинце, Врело, Грнчар, Дол, Брестов Дол и Линово.
Месна канцеларија Велико Боњинце за насељена места: Велико Боњинце, Мало
Боњинце, Модра Стена, Мезграја, Остатовица и Завидинце.
Месна канцеларија Раков Дол за насељена места: Раков Дол,
Радосин и Црвена Јабука.
Месна канцеларија Стрелац за насељена места: Стрелац, Масуровац, Раљин,
Валниш и Студена.
Месна канцеларија Звонце за насељена места: Звонце, Берин Извор, Јасенов Дел,
Вучи Дел, Ракита, Пресека и Нашушковица.
Месна канцеларија Стол за насељена места: Стол, Вава, Кијевац и Дучевац.
Месна канцеларија Доњи Стрижевац за насељена места: Доњи Стрижевац, Горњи
Стрижевац, Горње Крњино, Доње Крњино, Војници, Радошевац, Братишевац и
Ресник.
Месна канцеларија Богдановац за насељена места: Богдановац и Штрбовац.

Месне канцеларије обављају послове према стручним упутствима и под
надзором Општинске управе из чије надлежности обављају послове.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске
управе доноси начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске
управе прописују се радна места са називима и описом послова за свако радно место,
услови за обављање послова сваког радног места, број извршилаца и распоређивање
запослених.

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС„ број 129/2007), и члана 84. и 124. Статута општине Бабушница (,,Скупштински
преглед општине Бабушница,, број 3/2008), на предлог Општинског већа општине
Бабушница, Скупштина општине Бабушница, на седници од 25.09.2008. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 1.
Овом Одлуком уређује се организација Општинске управе општине
Бабушница, делокруг и начин рада Општинске управе и друга питања од значаја за њен
рад и организацију.
Члан 2.
Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, закона,
Статута и прописа општине.
Члан 3.
Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина
општине, Председник општине и Општинско веће;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника
општине и Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима
и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у
управним стварима из надлежности општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и
других општих аката Скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини,
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине,
Председник општинe и Општинско веће.

Члан 4.
Рад Општинске управе доступан је јавности.

II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 5.
Општинска управа образује се као јединствени орган.
Члан 6.
У оквиру Општинске управе, за вршење сродних послова образују се
унутрашње организационе јединице:
1.Одељење за привреду и финансије и
2.Одељење за непривредне делатности и општу управу.

Члан 7.
Одељење за привреду и финансије обавља послове који се односе на:
-непосредно спровођење прописа oпштине, као и републичких закона и
других прописа чије је извршавање поверено општини у областима: комуналних и
стамбених делатности, урбанизма, просторног планирања, грађевинског земљишта и
пословног простора, локалних путева, улица и других јавних објеката од општег значаја,
ванлинијски превоз путника, такси превоз, стамбено-комуналне услуге, занатство,
угоститељство и туризмам, заштиту и унапређење животне средине, заштиту у случају
елементарних и других непогода и друге привредне области од непосредног интереса за
грађане, утврђене законом или одлуком Скупштине општине;
- програме развоја делатности за које је надлежна општина и урбанистичко
планирање;
-прикупљање, обраду и анализу статистичких података који се односе на
планирање и реализацију планова и програма

-имовинско-правне послове, заштиту, очување и евидентирање
непокретности општине, управљање, коришћење и располагање непокретностима
општине, промет земљишта и зграда, продају станова и друго

-припрему и реализацију Буџета и Завршног рачуна Буџета,
консолидованог рачуна трезора, управљање преузетим обавезама у оквиру
консолидованог рачуна трезора, остваривање јавних прихода Буџета, организацију
финансијске и рачуноводствене службе Буџета, коришћење буџетских средстава,
средстава самодоприноса, финансијско материјалне и књиговодствене послове Буџета,
фондове и рачуне посебних намена и друге послове из области финансијскоматеријалног пословања за потребе Општинске управе, финансијске услуге другим
органима и организацијама;
-инспекцијски надзор у области изградње објеката, комуналних
делатности, заштите животне средине у општини и превоз у друмском саобраћају;
-одређене послове из области пољопривреде, задругарства, рибарства.
шумарства и водопривреде;
-сарадњу са донаторским, развојним и другим невладиним организацијама;
-припрему нацрта одлука и других прописа, аналитичке, информативне и
друге материјале из свог делокруга, за Председника општине, Општинско веће и
Скупштину општине;
-друге стручне, административне и друге послове које му повере органи
општине и начелник Општинске управе;
Члан 8.
Одељење за непривредне делатности и општу управу обавља послове који
се односе на:
-задовољавање потреба грађана у области образовања. здравства и
социјалне заштите, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, информисање и
остваривање надзора над законитошћу рада установа у области друштвених делатности
чији је оснивач општина, послове у вези са збрињавањем избеглица на територији
општине, борачко инвалидску заштиту и друге послове из области јавних служби;
-унапређење организације рада Општинске управе, примену закона и
других прописа у општем управном поступку, избор одборника за Скупштину општине
и општи бирачки списак, послове пријемне канцеларије - писарнице и архиве, оверу
потписа, рукописа и преписа, издавање радних књижица и вођење регистра о радним
књижицама, регистрацију уговора о запопшљавању између радника и послодаваца,
надзор над радом месних канцеларија, вођење матичних књига, књига држављана,
решавање у управним стварима;
-вођење персоналне евиденције, послове у вези са радним односима,
коришћење биротехничких и других средстава опреме, коришћење одржавања зграда,
обезбеђење услова рада Општинске управе и других органа, превоз моторним возилима
и друге сервисне услуге, послове текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања
пословне зграде, послове умножавања материјала и друго;
-обављање послова за потребе Скупштине општине, Председника
општине и Општинског већа и њихових радних тела, послове припремања седница,
обраду аката усвојених на седницама, сређивање, евидентирање и чување изборних
аката и докумената о раду Скупштине, Општинског већа и Председника општине,
послове стручне помоћи одборничким групама, одборницима, пружање правне помоћи
грађанима, заштите имовинских права и интереса општине, протоколарне послове за
потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа,
проверу

усаглашености нормативних аката које доноси Скупштина општине, Председник
општине и Општинско веће са законом и другим прописима, аналитичке, информативне и
друге материјале из свог делокруга рада за Председника Општине, Општинско веће и
Скупштину општине.
-припрему нацрта одлука и других аката из своје надлежности.
Члан 9.
Ради обављања појединих послова из надлежности Општинске управе
ближе месту становања грађанина, као организациони облик Општинске управе
образују се месне канцеларије.
Члан 10.
Месне канцеларије су у саставу Одељења за непривредне делатности и
општу управу.
Члан 11.
Месне канцеларије образују се за следећа подручја:
1. Месна канцеларија Љуберађа за насељена места: Љуберађа,
Бердуј, Лесковица, Радињинце, Врело, Грнчар, Дол, Брестов Дол и Линово.
2. Месна канцеларија Велико Боњинце за насељена места: Велико
Боњинце, Мало Боњинце, Модра Стена, Мезграја, Остатовица и Завидинце.
3. Месна канцеларија Раков Дол за насељена места: Раков Дол,
Радосин и Црвена Јабука.
4. Месна канцеларија Стрелац за насељена места: Стрелац, Масуровац,
Раљин, Валниш и Студена.
5. Месна канцеларија Звонце за насељена места: Звонце, Берин Извор,
Јасенов Дел, Вучи Дел, Ракита, Пресека и Нашушковица.
6. Месна канцеларија Стол за насељена места: Стол, Вава, Кијевац и
Дучевац.
7. Месна канцеларија Доњи Стрижевац за насељена места: Доњи
Стрижевац, Горњи Стрижевац, Горње Крњино, Доње Крњино, Војници, Радошевац,
Братишевац и Ресник.
8. Месна канцеларија Богдановац за насељена места: Богдановац и
Штрбовац.
Месне канцеларије обављају послове према стручним упутствима и под
надзором Општинске управе из чије надлежности обављају послове.

III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Члан 12.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске
управе доноси начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.
Члан 13.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске
управе прописују се радна места са називима и описом послова за свако радно место,

услови за обављање послова сваког радног места, број извршилаца и распоређивање
запослених.
IV РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ
Члан 14.
Општинском управом, као јединственом службом, руководи
начелник Општинске управе.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има
завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање
пет година радног искуства у струци.
Члан 15.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног
огласа, на пет година.
Члан 16.
Начелник Општинске управе за свој рад и рад Управе одговара
Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом општине и овом
Одлуком.
Члан 17.
Начелник Општинске управе представља и заступа Општинску управу.
организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одлучује о правима.
дужностима и одговорности запослених.
Члан 18.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под
условима као начелник.
Члан 19.
Радом Одељења руководи руководилац - начелник Одељења.
За начелника Одељења може бити постављено лице са високом, односно
вишом стручном спремом, положеним испитом за рад у органима државне управе са
најмање пет година радног искуства у струци.
Члан 20.
Начелника Одељења распоређује начелник Општинске управе.
Члан 21.
Начелник одељења организује и обезбеђује законит и ефикасан рад
Одељења , стара се о правилном распореду послова и испуњавању радних дужности
запослених. За свој рад и рад Одељења, начелник Одељења одговара начелнику
Општинске управе и дужан је да се придржава његових налога и упутстава.
Члан 22.

У Општинској управи могу се поставити помоћници Председника
општине за поједине области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена
заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др.).
Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу
пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у
областима за које су постављени.
Помоћнике Председника општине поставља и разрешава Председник
општине.
У Општинској управи може бити постављено највише три помоћника
Председника општине.
Члан 23.
Постављена лица остварују права и обавезе из радног односа као и
запослени у Општинској управи.
Постављена лица, која по истеку мандата не буду поново постављена, или
која у току мандата буду разрешена, имају права утврђена законом и другим прописима.
Члан 24.
Општинска управа у обављању управног надзора може:
1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року,
2. изрећи мандатну казну,
3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или
привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка,
4. издати привремено наређење , односно забрану,
5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за
које је тај орган надлежан,
6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или
општим актом.
Члан 25.
Управни надзор Општинска управа врши преко општинских инспектора.

Члан 26.

Инспекцијске послове може обављати лице које има високу стручну
спрему одговарајућег смера, положен стручни испит за рад у органима државне управе и
најмање три године радног искуства.
Изузетно, поједине мање сложене инспекцијске послове, може обављати
лице које има вишу стручну спрему и испуњава остале услове за рад на инспекцијским
пословима.
Члан 27.
У поступку пред Општинском управом, у коме се расправља о правима,
обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном
поступку.
Члан 28.

Послове Општинске 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 прописима.

V ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ, ПРЕДУЗЕЋИМА И
УСТАНОВАМА
Члан 29.
Однос Општинске управе према Скупштини заснива се на правима и
дужностима утврђеним законом и Статутом општине.
Општинска управа је обавезна да Скупштину обавештава о вршењу
послова из свог делокруга, даје обавештења, објашњења и податке из делокруга које
обавља, а који су неопходни за рад Скупштине.
Члан 30.
Однос Општинске управе према Председнику општине и Општинском
већу, заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом општине и овом
Одлуком.
Председник Општине и Општинско веће, у спровођењу одлука и других
аката Скупштине могу Општинској управи издавати упутства и смернице за спровођење
истих.
Када у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да поједина
акта, донета ван управног поступка, нису у складу са законом или одлуком Скупштине,
Општинско веће може да их укине или поништи, уз налагање да се донесе нови акт у
складу са законом.
Уколико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт,
Општинско веће може покренути питање одговорности.
Члан З1.
Општинска управа је дужна да организује вршење одговарајућих послова и
задатака из свог делокруга на начин којим се грађанима омогућава да што лакше и у што
краћем поступку остваре своја права и извршавају обавезе, као и да им пружа помоћ у
остваривању и заштити тих права и обавеза.

Члан 32.
Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе, грађанске
иницијативе и предлоге грађана, да поступа по њима и о томе обавештава грађане.
Члан 33.
Грађанин који се уредно одазове позиву Општинске управе, а службена
радња ради које је позван није обављена, не његовом кривицом, има право на накнаду
трошкова које је имао.
О захтеву грађанина, као и о висини накнаде трошкова. одлучује начелник
Општинске управе, сходно одредбама прописа којима се одређује накнада трошкова
сведоцима у управном поступку.

Накнада трошкова исплаћује се на терет средстава за финансирање послова
Општинске управе.
Ако службена радња није обављена услед пропуста службеног лица, том
лицу се, у висини исплаћене накнаде трошкова, умањује зарада приликом прве исплате.
Члан 34.
Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима
примењују се и на односе према предузећима, установама и другим органима и
организацијама, када одлучују о њиховим правима и интересима, на основу закона и
прописа општине.

VI ЈАВНОСТ РАДА
Члан 35.
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација
средствима јавног информисања и издавањем службених информација и обезбеђивањем
услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о
свим променама које су у вези са организацијом и делокругом рада, распоредом радног
времена и друго.
Начелник Општинске управе, или лице које га замењује, дају информације
о раду Општинске управе средствима јавног информисања, а могу овластити и друго
запослено лице да то чини у име Општинске управе.
Општинска управа може ускратити давање информација, ако њихова
садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну.
О ускраћивању информација или других података о чињеницама из рада
Општинске управе одлучује начелник Општинске управе.

VII АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 36.
Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и
закључке.
Општинска управа може издавати инструкције и стручна упутства и давати
објашњења.
Члан 37.
Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других аката ради
њиховог извршавања.
Наредбом се, ради извршавања појединих одредби, одлука и других
прописа, наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај

Упутством се прописује начин рада и вршења послова Општинске управе, као и других
организација, када врше поверене послове Општинске управе у извршавању одлука и
других прописа.
Решењем се одлучује о појединачним управним и другим појединачним
стварима у складу са одлукама и другим прописима.
Обавезном инструкцијом уређују се обавезна правила о начину рада и
поступања Општинске управе, као и других организација када врше поверене послове
Општинске управе , којима се обезбеђује успешно извршавање послова.
Стручно упутство садржи правила за стручно организовање и за стручан
рад запослених у Општинској управи, када врши поверене послове.
Објашњењем се даје мишљење које се односи на примену појединих
одредби одлука и других прописа.
Члан 38.
Правилнике, наредбе, упутства и друге акте из своје надлежности доноси
начелник Општинске управе.

VIII РЕШАВАЊЕ СУКОБА НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 39.
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управe
и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине
одлучује о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе
организационих јединица Општинске управе.

решава

сукоб

надлежности

између

IX ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Члан 40.
Општинско веће решава у управном поступку у другом степену о правима и
обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга
општине.
По приговору на првостепено решење начелника Општинске управе решава
начелник Општинске управе.
X ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
Члан41.
О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.
О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник
Општинске управе.
XI КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 42.
Канцеларијско пословање органа државне управе примењује се и на
Општинску управу.

XII РАДНИ ОДНОС
Члан 43.
У радни однос у Општинској управи може бити примљено лице које, поред
општих услова утврђених законом, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме
и радне способности, утврђене законом и актом о унутрашњој систематизацији и
организацији Општинске управе.
У радни однос лице се прима на основу:
1. акта о постављењу,
2. коначне одлуке начелника Општинске управе о избору између
пријављених кандидата,
3. споразума о преузимању запосленог у складу са законом.

Члан 44.
Ради пријема у радни однос у Општинској управи објављује се оглас.
Одлуку о избору пријављених кандидата доноси начелник Општинске
управе у складу са законом.
Члан 45.
О правима, обавезама и одговорности запослених у Општинској управи
одлучује начелник Општинске управе, у складу са законом и другим прописима.
О правима, обавезама и одговорности постављених и именованих лица
одлучују органи надлежни за њихово постављење, односно именовање.
Члан 46.
Ради оспособљавања за вршење одређених послова кроз практичан рад, у
Општинској управи, могу се примати приправници у складу са законом.
Актом о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе
утврђује се број приправника.
Члан 47.
Запослени у Општинсикој управи може се распоредити у другу
организациону јединицу без његове сагласности или привремено распоредити на рад ван
седишта Општинске управе, у складу са прописима.
Решење о распоређивању запосленог из претходног става доноси начелник
Општинске управе.
Члан 48.
Запослени у Општинској управи стичу звања у складу са законом.
Члан 49.
Начелник Општинске управе, у складу са прописима, доноси решења о
висини коефицијената запослених.
Члан 50.

Запослена и постављена лица у Општинској управи дужна су да извршавају
налоге Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа , начелника
Општинске управе и руководилаца организационих јединица.
Запослени и постављена лица у Општинској управи за свој рад одговарају
материјално и дисциплински.
Запослена и постављена лица дужни су да се у току рада стручно
усавршавају.
Члан 51.
Радни однос запослених у Општинској управи и изабраних, односно
постављених лица престаје под условима и на начин утврђен Законом о радним односима
у државним органима, другим законима и актима, донетим на основу закона.
Члан 52.
Пуно радно време у Општинској управи износи 40 часова у седмици. Радна
седмица траје пет радних дана.
Распоред, почетак и завршетак радног времена у Општинској управи
утврђује начелник Општинске управе у складу са актом Општинског већа.
Члан 53.
Начин утврђивања плата, платне групе са коефицијентима и разврставање у
платне групе, као и накнаде и друга примања запослених и постављених лица у
Општинској управи, утврђују се законом, колективним уговором и другим прописима.

XIII СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 54.
Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у
Буџету општине, односно у Буџету Републике за обављање законом поверених послова.
Члан 55.
Средства за финансирање послова Општинске управе чине:
1. средства за исплату зарада запослених, изабраних, именованих и
постављених лица,
2. средства за материјалне трошкове,
3. средства за посебне намене,
4. средства за набавку и одржавање опреме,
5. средства за регресирање годишњих одмора и друге посебне накнаде и
социјалне помоћи.
Члан 56.
Општинска управа може остваривати приходе својом делатношћу, када то
не утиче на редовно обављање послова из њеног делокруга.
Приходи остварени обављањем послова из става 1. овог члана, приходи су
Буџета општине Бабушница.

Члан 57.
Средства за исплату зарада запослених, изабраних и постављених лица
обезбеђују се за:
1. зараде и накнаде зарада запослених.
2. зараде изабраних, именованих и постављених лица,
3. накнаде за нераспоређена лица за чијим је радом престала потреба.
Распоред средстава за зараде запослених врши се финансијским планом, а
коначни распоред завршним рачуном.
Члан 58.
Средства за материјалне трошкове обезбеђују се за:
1. набавку потрошног материјала, ситног инвентара, огрева, осветљења,
закупа и одржавања пословних просторија, поштанских услуга,
2. набавку стручних публикација, литературе и штампање материјала.
3. осигурање и одржавање средстава опреме,
4. путне и друге трошкове који чине лична примања, а који се Општинској
управи признају у материјалне и друге трошкове, потребне за обављање послова
Општинске управе,
Члан 59.
Средства за посебне намене обезбеђују се за:
1. одређене потребе Општинске управе у вези са пословима које врши:
накнаде сведоцима, вештацима, трошкове поступка и др.,
2. стручно оспособљавње и усавршавање запослених,
3. модернизацију рада и остале потребе.
Члан 60.
Средства опреме чине: инвентар и друге посебне ствари које Општинској
управи служе за њене потребе, а чији је век трајања дужи од једне године, ако законом
није друкчије одређено.
Средства опреме чине и новчана средства, намењена за набавку опреме.
Распоред средстава опреме врши се на основу предрачуна који доноси
начелник Општинске управе.
Члан 61.
Распоред средстава за зараде запослених, иабраних именованих и
постављених лица , материјалне трошкове, средства за посебне намене, набавку и
одржавање опреме и посебне накнаде, врши се предрачуном, а коначан распоред
завршним рачуном.
Предрачун и завршни рачун доноси начелник Општинске управе.
Члан 62.
За материјалне трошкове и трошкове посебне намене, набавку и одржавање
опреме и средстава за посебне накнаде, одговоран је начелник Општинске управе,
односно налогодавац.
Налоге и друге актЗа законито коришћење средстава за плате запослених,
изабраних и постављених лице за исплату и коришћење средстава из претходног става
потписује начелник Општинске управе или лице које он овласти.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63.
За све што није регулисано овом Одлуком, примењиваће се одредбе закона,
Статута општине и других прописа.
Члан 64.
Општинска управа усагласиће своју организацију, делокруг и начин рада са
овом Одлуком у року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 65.
Начелник Општинске управе донеће у року од 15 дана од дана
усаглашавања организације делокруга и начина рада Општинске управе са овом
Одлуком, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе.
Члан 66.
Запослени и постављена лица који остану нераспоређени, остварују своја
права и обавезе у складу са законом и другим прописима.

Члан 67.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Скупштинском прегледу општине Бабушница,,.

Број 02-76/2008-01
У Бабушници, 25.09.2008.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Златко Алексић,с.р.

7. ПОДАЦИ О ВРСТАМА И НАЧИНУ
ЧУВАЊА ИНФОРМАЦИЈА
Информације (подаци) који су примљени и настали у раду општинске
управе
Бабушница обрађују се у складу са прописима којима се уређује канцеларијско
пословање.
Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање,
евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, административно
техничко обрађивање аката, архивирање и чување архивираних предмета, излучивање
регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву, као и
праћење ефикасности и ажурности рада органа управе кроз израду извештаја .

Сви
носачи

Информације (подаци) чувају се у папирном облику, те је носилац информације папир.
информација (подаци) у папирном облику чувају се у писарници и
архивском депоу.

У архиви се чувају завршени (архивирани) предмети, евиденција о
предметима, као и остали регистратурски материјал до предаје надлежном архиву
или до његовог уништења на основу писмене сагласности Историјског архива.
Сређена и пописана архивска грађа по правилу требало би да се
предаје на чување Архиву после 30 година, рачунајући од дана настанка грађе, с тим
што овај рок може да буде и дужи (у складу са чланом 39. Закона о културним добрима,
(«Сл. гласник РС» број 71/94).
Регистратурски материјал који настаје у току рада Општинске управе дели
се на управне и остале предмете у складу са канцеларијским пословањем, при чему се
управним предметима сматрају предмети у којима се води управни поступак у
којима се решава о правима и обавезама и интересима грађана и правних лица.
Све информације (подаци, предмети) које настају у раду градских
управа, доступни су на увид грађанима и правним лицима у складу са
Законом о општем управном поступку.
За акта која су прописом одређена као државна, војна или службена тајна,
води се посебна евиденција.

8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник РС", број 120/04, 54/07)
Корисник односно тражилац информације: сваки грађанин и правно лице.
1. Поступак
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја тражилац информације може поднети писаним путем или га може
саопштити усмено на записник.
Тражилац подноси писани захтев органу власти за остваривање права
на приступ информацијама од јавног значаја.
Захтев мора садржати:
-

назив органа власти:
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА
ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА
СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА

-

име, презиме и адресу тражиоца,
што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може садржати:
- и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Писани захтев се може поднети и лично у општинском услужном центру.
Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник.
Тражилац информације од Општине може да захтева:
обавештење да ли поседује тражену информацију,
да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
да му изда копију тог документа,
да му достави копију документа поштом, факсом, електронском поштом
или на други начин.
2. Одлучивање по захтеву
Општина је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на
увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути
копију тог документа.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја
за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту
здравља становништва и животне средине, Општина мора да обавести тражиоца
о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, односно
да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако Општина није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15
дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је
да
о
томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не
може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће
тражиоца
обавестити о поседовању информације, ставити му на увид
документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију
тог документа.
3. Накнада:
-

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан
Издавање копије документа који садржи тражену информациј се
уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије

-

Код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања
Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове.
Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање
копије документа који садржи тражену информацију
су:

-

новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају
ради остваривања циљева удружења и
сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно
заштиту здравља становништва и животне средине осим у случајевима
из члана 10. став 1. Закона односно ако се ради о информацији која је
већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

4. Жалба
Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја
Р о к : 15 дана од дана достављања
решења органа власти Адреса
повереника:
Повереник за информације од јавног
значаја ул. Светозара Марковића бр. 42
11000 Б Е О Г Р А Д

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Ратка Павловића, бр. 1,
БАБУШНИЦА
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04 и 54/07), од општине Бабушница
захтевам:
- обавештење да ли поседује тражену информацију;
- увид у документ који садржи тражену информацију;
- копију документа који садржи тражену информацију.
(заокружити тражени захтев)
Достављање копије документа који садржи тражену информацију:
- поштом,
- електронском поштом,
- факсом,
- на други начин.
(заокружити изабрани начин достављања)
Овај

захтев

се

односи

на

следеће

информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке
који олакшавају проналажење тражене информације)
У Бабушници,
дана
. 20

. године
Тражилац информације

8. ПОДАЦИ О ВРСТАМА И НАЧИНУ
ЧУВАЊА ИНФОРМАЦИЈА
Информације (подаци) који су примљени и настали у раду општинске управе
Бабушница обрађују се у складу са прописима којима се уређује канцеларијско
пословање.
Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање,
евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, административно
техничко обрађивање аката, архивирање и чување архивираних предмета, излучивање
регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву, као и
праћење ефикасности и ажурности рада органа управе кроз израду извештаја .

Сви
носачи

Информације (подаци) чувају се у папирном облику, те је носилац информације папир.
информација (подаци) у папирном облику чувају се у писарници и
архивском депоу.

У архиви се чувају завршени (архивирани) предмети, евиденција о
предметима, као
и
остали регистратурски материјал до предаје надлежном
архиву или до његовог уништења на основу писмене сагласности Историјског архива.
Сређена и пописана архивска грађа по правилу требало би да се
предаје на чување Архиву после 30 година, рачунајући од дана настанка грађе, с тим
што овај рок може да буде и дужи (у складу са чланом 39. Закона о културним добрима,
(«Сл. гласник РС» број 71/94).
Регистратурски материјал који настаје у току рада Општинске управе дели
се на управне и остале предмете у складу са канцеларијским пословањем, при чему се
управним предметима сматрају предмети у којима се води управни поступак у
којима се решава о правима и обавезама и интересима грађана и правних лица.
Све информације (подаци, предмети) које настају у раду градских
управа, доступни су на увид грађанима и правним лицима у складу са
Законом о општем управном поступку.
За акта која су прописом одређена као државна, војна или службена тајна,
води се посебна евиденција.

9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник РС", број 120/04, 54/07)
Корисник односно тражилац информације: сваки грађанин и правно лице.
1. Поступак:
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја тражилац информације може поднети писаним путем или га може
саопштити усмено на записник.
Тражилац подноси писани захтев органу власти за остваривање права
на приступ информацијама од јавног значаја.
Захтев мора садржати:
-

назив органа власти:
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА
ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА
СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА

-

име, презиме и адресу тражиоца,
што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може садржати:
- и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Писани захтев се може поднети и лично у општинском услужном центру.
Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник.
Тражилац информације од Општине може да захтева:
обавештење да ли поседује тражену информацију,
да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
да му изда копију тог документа,
да му достави копију документа поштом, факсом, електронском поштом
или на други начин.
2. Одлучивање по захтеву
Општина је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на
увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути
копију тог документа.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја
за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту
здравља становништва и животне средине, Општина мора да обавести тражиоца
о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, односно
да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако Општина није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15
дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је
да
о
томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не
може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће
тражиоца
обавестити о поседовању информације, ставити му на увид
документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију
тог документа.
3. Накнада:
-

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан
Издавање копије документа који садржи тражену информациј се
уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије

-

Код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања
Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове.
Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање
копије документа који садржи тражену информацију
су:

-

новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају
ради остваривања циљева удружења и
сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно
заштиту здравља становништва и животне средине осим у случајевима
из члана 10. став 1. Закона односно ако се ради о информацији која је
већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

4. Ж а л б а
Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја
Р о к : 15 дана од дана достављања
решења органа власти Адреса
повереника:
Повереник за информације од јавног
значаја ул. Светозара Марковића бр. 42
11000 Б Е О Г Р А Д

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Ратка Павловића, бр. 1,
БАБУШНИЦА
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04 и 54/07), од општине Бабушница
захтевам:
- обавештење да ли поседује тражену информацију;
- увид у документ који садржи тражену информацију;
- копију документа који садржи тражену информацију.
(заокружити тражени захтев)
Достављање копије документа који садржи тражену информацију:
- поштом,
- електронском поштом,
- факсом,
- на други начин.
(заокружити изабрани начин достављања)
Овај

захтев

се

односи

на

следеће

информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке
који олакшавају проналажење тражене информације)
У Бабушници,
дана
. 20

. године
Тражилац информације/име и презиме
адреса
други подаци о тражиоцу
потпис

