СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXV – БРОЈ 5

БАБУШНИЦА,

31.03.2016.ГОДИНЕ

На основу члана 6. и 11. Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 68/15), тачке 7.и 8. Одлуке
Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВ и систему локалне
самоуправе за 2015. годину (''Службени гласник РС'', број 101/15, 114/15, 10/16 и 22/16),
и члана 39. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'',
број 3/08, 5/08- исправка, 5/13 и 13/13), Скупштина општине Бабшница, на седници
одржаној дана 31. марта 2016. године, донела је
О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У
СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе општине Бабушница, (“Скупштински преглед општине
Бабушница” број 1/2016), у члану 2. став 2. мења се и гласи:
“По организационим облицима, број запослених на неодређено време, у
2015. години је:
1. Органи општине Бабушница.....................................................41
2. Дом културе Бабушница...........................................................13
3. Народна библиотека Бабушница............................................... 3
4. Предшколска установа ''Дечја радост'' .....................................17
5. Туристичка организација општине Бабушница....................... 1
6. Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и
комунални развој општине Бабушница....................................16
7. ЈКП ''Комуналац'' Бабушница ...................................................38
што укупно чини 129 запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе
општине Бабушница.
Члан 2.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија и Министарству државне
управе и локалне самоуправе.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.
Број: 11-12/2016-2
У Бабушници, 31.03.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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БАБУШНИЦА, 31.03.2016. ГОДИНЕ

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010 и
93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и
83/2014), члана 39. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“,
број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013) и Мишљења Јавног водопривредног предузећа
„Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, број: 02-07-1142/2 од 18.03.2016.
године,
Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној 31.03.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

I
Овом одлуком утврђује се Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда, на
територији општине Бабушница за 2016. годину, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен
саставни део.
II
Оперативни план садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од
поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе
субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.

III
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда, на територији општине
Бабушница за 2016. годину, донси се уз прибављено Мишљење Јавног водопривредног
предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, број: 02-07-1142/2 од
18.03.2016. године.
IV
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда, усаглашен је са Општим планом
за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник РС“, број
23/2012) и Оперативним планом за одбрану од поплава за воде реда I за 2015. годину
(„Службени гласник РС“, број 9/2016).
V
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда, на територији општине
Бабушница за 2016. годину, доставити: Министарству унутрашњих послова, Сектору за
ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације, Пирот.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу
општине Бабушница“.

Број: 325-8/2016-2
У Бабушници, 31.03.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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БАБУШНИЦА, 31.03.2016. ГОДИНЕ

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“ број 62/2006, 65/2008- др. закон, 41/2009 и 112/2015), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014) и члана 39. Статута
општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/2008,
5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013) и уз сагласност Министарства пољопривреде и
заштите животне средине Републике Србије број: 320-11-02091/2016-14 од 21.03.2016.
године,
Скупштина општине Бабушница на седници одржаној 31.03.2016. године
донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за територију општине Бабушница за 2016. годину

I
Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за територију општине Бабушница за 2016. годину.

II
Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територију општине Бабушница за 2016. годину.

III
Ову Одлуку објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

Број: 320-18/2016-2
У Бабушници, 31.03.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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БАБУШНИЦА, 31.03.2016. ГОДИНЕ

На основу члана 20. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), чланова 186-194. Закона о привредним
друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана
39. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број
3/2008 и 5/2013), Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној 31.03.2016.
године, доноси следећу

ОДЛУКУ
Члан 1.
Општина Бабушница ИСТУПА из Регионалне развојне агенције „Југ“
д.о.о. Ниш, као њен суоснивач и члан, из оправданих разлога.
Члан 2.
.
Општина Бабушница свој удео у Друштву, који износи 4,54% основног
капитала Друштва и састоји се од новчаног улога укупне вредности од 25 евра у
динарској противвредности по средњем курсу НБС, нуди Друштву без накнаде, под
условима прописаним Законом.
Члан 3.
Општина Бабушница прихвата обавезе које има према друштву по основу
неизмирене чланарине.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Бабушница да, у име општине
Бабушница, поднесе захтев за иступање из Друштва и предузме све неопходне
активности у вези иступања из РРА“Југ“д.о.о. Ниш и раскидања постојећих уговора са
Друштвом.
Члан 5.
Ову одлуку доставити Регионалној развојној агенцији „Југ“ д.о.о. Ниш,
Председнику општине Бабушница и објавити у „Скупштинском прегледу општине
Бабушница“.
Број: 016-7/2016-2
У Бабушници, 31.03.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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БАБУШНИЦА, 31.03.2016. ГОДИНЕ

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник
РС„, бр. 135-04, 36/09, 36/09-др. закон и 72/09-др. Закон, 43/2011 -одлука УС и
14/2016), члана 6. и 7. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне
средине Општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, бр.
9/09) и члана 39. Статута Општине Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 3/08), по претходно добивеној сагласности Министарства
надлежног за послове заштите животне средине, број 401-00-00524/2016-09, од
16.03.2016. године, Скупштина општине Ба б уш н ица , на седници одржаној дана
31.03.2016. године доноси
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења
средстава из буџетског фонда за активности које се током 2016. године,
планирају у области заштите и унапређења животне средине.
2. За реализацију Програма планирају се средства у буџетском Фонду за заштиту
животне средине општине Бабушница, у укупном износу од 1.703.000,00 динара
и то приходи од:
- посебне накнаде за заштиту животне средине општине
Бабушница,
накнаде за загађивање животне средине по основу члана 85.
Закона о заштити животне средине и
- нереализована средтва Фонда из 2015. године у износу од 822.937,00
динара
Укупно: 1.703.000,00 динара
Средства из тачке 2 овог Програма користиће се за:
I Програме и Пројекте праћења стања животне средине (мониторинг),
на територији општине Бабушница у складу са чланом 69. Закона о заштити
животне средине - стални и развојни, у износу од 53.000,00 динара.
У 2016. години планира се мониторинг :
- квалитета површинских вода;
- мерења и у ванредним ситуацијама изазвана хемијским удесом;
- пројекат „Еколошка валоризације (вредновања) подручја општине
Бабушница“ (еколошка карта општине Бабушница – прва фаза);
- пројекат „Карта ризика од удеса опасних материја на територији
општине Бабушница“;
( израда
локалног
регистра
извора
загађивања животне средине).
За реализацију ових програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и
научним организацијама и установама у складу са позитивним прописима.
У износ предложених средстава су и преостале обавезе за програме из
претходне године.
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II Подстицајни, превентивни и санациони Програми и Пројекти, као и
суфинасирање истих 250.000,00 динара
Пројекти и Програми који се односе на:
-

пројекте санације и рекултивације сметлишта и депонија, уређења
јавних површина, управљање отпадом, управљање енергијом,
развој научног истраживања као и друге пројекте од интереса за
град и реализују се на територији општине.
- остале превентивне и подстицајне програме и пројекте, за
чијом се реализацијом укаже потреба;
- пројекте израде катастра и унапређења зеленила на територији
општине Бабушница
Ови програми и пројекти биће реализовани у сарадњи са другим субјектима
система заштите животне средине.
III Програми или пројекти заштите и развоја заштићених природних
добара на територији општине Бабушница: 50.000,00 динара.
У 2016. години реализоваће се програми или пројекти заштите и
развоја заштићених добара, вршити надзор над реализацијом активности из
усвојених Програма или пројеката у складу са финансијским могућностима.
Разматраће се и нови предлози, за заштиту природних добара и у складу са
интересом општине водити поступак за њихово стављање под заштиту.
IV Инвестициони Програми и Пројекти од значаја за
побољшање квалитета животне средине на територији општине
Бабушница
(суфинасирање
у куповини опреме за заштиту животне
средине, опремање локација за сеоске мини депоније и др.) 1.200.000,00
динара.
Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу исказане потребе субјеката
или на основу јавног конкурса или посебног акта Председника општине.
V
Образовне
активности,
едукација,
штамање
пропагандног
материјала, промоција и јачањесвести потреби заштите
животне
средине
50.000,00 динара.

У циљу подизања нивоа образовања, јачање свести и
популаризације заштите животне средине-надлежни орган одељења за заштиту
животне средине, ће опредељеним средствима самостално или у сарадњи са
другим
субјектима
организовати
или
учествовати
у предавањима,
семинарима,трибинама, скуповима,
манифестацијама из области заштите и унапређења живот
- сајмови екологије;
- обележавање светског дана животне средине;
- сајмови здраве хране
- друге активности и
- ауторски хонорари или уговори о делу
VI Пројекти који се односе на научно – истраживачки рад у области заштите
животне средине 50.000,00 динара.
Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса за које постоји
потреба и интерес да се реализују на територији општине Бабушница.
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VII Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне
средине 50.000,00 динара
У
циљу
редовног,
благовременог,
потпуног
и
објективног
обавештавања јавности о стању животне средине, радиће се на обавештавању
јавности о стању животне средине путем средстава јавног информисања.

1. Финасирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће
се у зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџетском
фонду за заштиту животне средине општине Бабушница.
Уколико се приходи не остварују у планираном износу Председник општине
одређује приоритетне активности на предлог Општинског Већа.
2. Општина ће финансирати пројекте на основу уговора или споразума о
финасирању. Одобрење за финасирање сваког појединачног програма или пројекта
одобрава Председник општине на предлог Општинског Већа.
3. Пријаве пројеката за финансирање достављаће се Одељењу за
привреду и финансије, које
ће припремати документацију за Општинско веће,
везано за Програме и Пројекте ако су у сагласности са предложеним
Програмом коришћења средстава за 2016. годину.
4. Општина ће као наручилац израде програма или пројекта за финансирање
по потреби расписивати и јавни позив за финансирање и суфинансирање Програма и
Пројеката.
5. Стручне и административно техничке послове за реализацију програма
и пројеката вршиће Одељење за привреду и финансије .
6. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
″Скупштинском прегледу општине Бабушница″.

Број: 501-13/2016-2
У Бабушници, 31.03.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Председник,
Дејан Лазаревић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број: 401-63/2016-2
31.03.2016.године
Бабушница
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана
39. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08. 5/13
и 13/13),
Скупштина општине Бабушница, на седници од 31.03.2016.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''КОМУНАЛАЦ'' БАБУШНИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
на Програм Јавног
комуналног предузећа
''Комуналац'' Бабушница за коришћење субвенција из буџета општине Бабушница за 2016.
годину, број 224 од 21.03.2016. године, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Комуналац'' Бабушница на седници од 21.03.2016. године.

II

Програм Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Бабушница за коришћење
субвенција из буџета општине Бабушница за 2016. годину, број 224 од 21.03.2016. године
прилог је овом Решењу.
III
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије – Одсеку за привреду,
урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове, Одсеку за финансије,
локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Бабушница,
Јавном комуналном предузећу ''Комуналац'' Бабушница, архиви и објавити у ''Скупштинском
прегледу општине Бабушница''.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11,55/13 и 35/15-аутентично тумачење), члана
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 39.
Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број
3/08,5/13 и 13/13),
Скупштина општине Бабушница, на седници 31.03.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ИЗ ЉУБЕРАЂЕ
Члан 1.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора основне школе „Светозар
Марковић“ из Љуберађе и то:
Представници родитеља
1. Маја Крстић из Радињинца
2. Валентина Живковић из Љуберађе

Члан 2.
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора основне школе „Светозар
Марковић“ из Љуберађе и то:
Представници родитеља
1. Слађана Јовановић из Горчинца
2. Живана Тодоровић из Врела
Члан 3.
Решење доставити: Основној школи „Светозар Марковић“ из Љуберађе,
разрешеним и именованим члановима Школског одбора, архиви и објавити у
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.

Број:61-3/2016-2
У Бабушници, 31.03.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,
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На основу члана 20. става 1. тачке 19. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07), члана 15. става 1. тачке 4, члана 33. става 1. тачке 5. и члана
42. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/2011,
93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
(„Службени гласник РС“, број 98/10) и члана 15. тачка 20. Статута општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/08, 5/13, 13/13), Предлога
Сектора за ванредне ситуације – Одељења за ванредне ситуације у Пироту 09/24/3 бр.
82-37.3/2013 од 25.02.2016.године, Скупштина општине Бабушница, на седници
одржаној 31.03.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

I - ПОСТАВЉА се за начелника Општинског штаба за ванредне ситуације за
територију општине Бабушница:

-Полицијски службеник Саша Ристић, запошљен у ВСО у Бабушници.

II - Ово Решење објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

Број: 02-13/2016-2
У Бабушници, 31.03. 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Дејан Лазаревић,с.р.
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