
СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ

БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXVI– БРОЈ 7 БАБУШНИЦА, 18.05.2017.ГОДИНА

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број: 401-92/2017-2
18.05.2017.године
Б а б у ш н и ц а

На основу  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 и13/13),

Скупштина општине Бабушница, на седници од 18.05.2017.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ЦЕНОВНИК   ЗА СЕЗОНУ  2017 НА КУПАЛИШНОМ КОМЛЕКСУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ   на одлуку о Ценовнику  за сезону  2017 на Купалишном комплексу,
који је донео Управни одбор  Туристичке организације општине Бабушница,  на седници од  08.05.2017.
године.

II

Решење доставити: Туристичкој организацији општине Бабушница, Одељењу за привреду и
финансије – Одсеку за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове
Општинске управе општине Бабушница, , архиви и објавити у „Скупштинском прегледу општине
Бабушница“.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 100 Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС, бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – 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'', бр. 3/08), Закључка Општинског већа општине Бабушница, број: 501-10/2017-3 од 23.03.2017.
године, а по претходно добијеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број:
401-00-00971/2016-09 од 06.04.2017. године, Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана
18.05.2017. године, доноси

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА

ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из буџетског
фонда за активности које се током 2017. 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 403.000,00 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 2016. године у износу од 257.301,30 динара
Укупно: 403.000,00 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...................20.000,00 динара.

У 2017. години планира се мониторинг :

- квалитета површинских вода;

- мерења у ванредним ситуацијама изазвана хемијским удесом;

- квалитета ваздуха.

За реализацију ових програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и научним
организацијама и установама у складу са позитивним прописима.
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II Подстицајни, превентивни и санациони Програми и Пројекти, као и суфинасирање
истих................120.000,00 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 опшину 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 Инвестициони Програми и Пројекти од значаја за побољшање квалитета
животне средине на територији општине Бабушница................. 243.000,00

Набавка контејнера са кочницом и флуоресцентном траком,  1,1 м³, у циљу проширења услуге одлагања
отпада.

Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу исказане потребе субјеката или посебног акта
Председника општине.

IV Образовне активности, едукација, штамање пропагандног материјала, промоција и
јачањесвести о потреби заштите животне средине, информисање и објављивање

података о стању и квалитету животне средине................. 20.000,00 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 животне средине и
обележавању значајних датума и догађаја.

- сајмови екологије;

- обележавање светског дана животне средине;

- сајмови здраве хране

- друге активности и

- ауторски хонорари или уговори о делу
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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. Према потреби штампаће се билтени, флајери, плакати.

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 Одсеку за привреду, урбанизам,
комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове општине Бабушница, које ће припремати
документацију за Општинско веће, везано за Програме и Пројекте ако су у сагласности са
предложеним Програмом коришћења средстава  за 2017. годину.

4. Стручне и административно техничке послове за реализацију програма и пројеката вршиће
Одсек за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове општине
Бабушница.

5. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Скупштинском прегледу општине
Бабушница″.

Број: 501-10/2017-2

Датум: 18.05.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Председник,

Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 36. став 1. Закона о превозу у друмском саобраћају («Службени гласник РС», број 46/95,
66/2001, 61/2005 и 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015), члана 35. и члана 39. Закона о прекршајима («Службени гласник
РС», број 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – одлука УС), члана 20. тачка 13.  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), Скупштина општине Бабушница, на седници од 18.05.2017. године, донела је

О Д Л У К  У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Члан 1.

У одлуци о ауто-такси превозу на трериторији општине Бабушница («Скупштински преглед општине
Бабушница, број 17/2013 и 96/2015), у члану 38. став 1. мења се и гласи: „Новчаном казном у фиксном износу од 50.000
динара казниће се правно лице:“

У члану 38. став 2. мења се и гласи: „За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара.“

У члану 39. став 1. мења се и гласи: „Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара казниће се за
прекршај предузетник:“

У члану 39. став 2. мења се и гласи: „ Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара, казниће се
физичко лице за прекршај из тачке 1. овог члана.“

Члан 40. мења се и гласи: „Новчаном казном у фиксном износу од 80.000 динара казниће се за прекршај
правно лице, ако за обављање такси превоза користи возило супротно одредби члана 7., став 1., тачка 3. ове одлуке“.

Члан 2.

У одлуци о ауто-такси превозу на трериторији општине Бабушница («Скупштински преглед општине
Бабушница, број 17/2013 и 96/2015) додаје се члан 40а., који гласи: „За прeкршајe из члана 38., 39. и члана 40. овe одлукe,
комунални инспeктор издајe прeкршајни налог у складу са законом.“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу општине
Бабушница“.

Број: 344-7/2017-02

У Бабушници, 18.05.2017.г.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Председник,

Дејан Лазаревић, с.р.
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РепубликаСрбија
ОПШТИНАБАБУШНИЦА
Скупштинаопштине
Број:401-101/2017-2
18.05.2017
Бабушница

На основу члана  члана 32.став 1.тачка8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 54/2011, 83/2014 – и др. Закона)члана 69 став 1 тачка 9.Закона о јавним предузећима(,,Сл.гласник РС
бр.15/16) и члана 39.  Статута  општине Бабушница  (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08,
5/08,  5/13 и 13/13).

Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 18.05.2017 године, донела је

Р  Е  Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.-
31.12.2016.ГОДИНЕ

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијски извештај о раду,Јавног комуналног предузећа''Регионална
депонија Пирот“ за 2016.годину који је усвоји Надзорни одбор  на седници одржаној дана 01.03.2017. године.

Члан 2.

Решење доставити: ЈКП “Регионална депонија Пирот, архиви и објавити у ''Скупштинскм
прегледу општине Бабушница''.

У Бабушници, 18.05.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана  члана 32.став 1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07, 54/2011, 83/2014 – и др. Закона)члана 22 став 3.Закона о јавним предузећима(,,Сл.гласник РС
бр.15/16) и члана 39.  Статута  општине Бабушница  (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08,
5/08,  5/13 и 13/13).

Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 18.05.2017. године, донела је

Р  Е  Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈКП,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ'' ПИРОТ ЗА ПЕРИОД 2017-2026.ГОДИНА

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП,,Регионална
депонија Пирот“Пирот за педиод 2017.-2026.година који је усвојиo Надзорни одбор  на седници одржаној дана
09.03.2017. године,под бројем 73.

Члан 2.

Решење доставити: ЈКП“Регионална депонија Пирот, архиви и објавити у ''Скупштинскм
прегледу општине Бабушница''.

Број: 352-16/2017-2

У Бабушници, 18.05.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,

Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана  члана 32.став 1.тачка8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07, 54/2011, 83/2014 – и др. Закона) члана 22 став 3. Закона о јавним предузећима(,,Сл.гласник
РС бр.15/16) и члана 39.  Статута  општине Бабушница  (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број
3/08, 5/08,  5/13 и 13/13).

Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 18.05.2017. године, донела је

Р  Е  Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈКП,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ'' ПИРОТ ЗА ПЕРИОД 2017-2026.ГОДИНА

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП,,Регионална депонија
Пирот“Пирот за педиод 2017.-2026. година који је усвојиo Надзорни одбор  на седници одржаној дана
09.03.2017. године,под бројем 73.

Члан 2.

Решење доставити: ЈКП “Регионална депонија Пирот, архиви и објавити у ''Скупштинскм
прегледу општине Бабушница''.

Број:352-16/2017-2

У Бабушници, 18.05.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 , 83/14-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 39. Статута општине Бабушница („Скупштински
преглед општине Бабушница“, број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13), Скупштина општине Бабушница на
седници од 18.05. 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АНЕКСА УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РЕГИОНАЛНА

ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ ПИРОТ

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Анекс уговора о организовању Јавног комуналног предузећа

„Регионална депонија Пирот“ Пирот, ради усклђивања са Законом о јавним предузећима бр. 87 од
14.03.2017. године, са изменама и то:

- У члану 3. става 1. после тачке 20. додаје се тачка 21. и гласи „Утврђује предлог за директора
ЈКП на основу предлога Комисије јединице локалне самоуправе и ранг листе са највише три
кандидата“.

Тачка 21. Постаје тачка 22. а тачка 22. постаје тачка 23.

- У истом члану, у ставу 3. после речи „Надзорни одбор“ додају се речи „ и предлог кандидата
за директора „Регионалне депоније Пирот“Пирот.

- У члану 4. став 2. мења се и гласи „Директор се именује на основу спроведеног јавног
конкурса на период од четири године, а на основу утврђеног предлога Надзорног одбора
предузећа“.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу општине
Бабушница“.

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке постоји у Закону о јавним предузећима („Службени

гласник РС“, број 15/2016) где законодавац прописује обавезу усклађивања са новим Законом о
јавним предузећима, односно прописује да Анекси уговора закључују се на начин и под условима
под којим је закључен основни уговор (члан 80. Закона).

Разлог доношења јесте поштовање позитивних правних прописа.
На основу свега напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

Број: 352-37/2017-2
У Бабушници, 18.05.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи  (''Службени гласник  РС'', број 129/07,
83/2014-други закон и 101/2016-други закон), члана 39. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед
општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13), Скупштина општине Бабушница, на седници
одржаној дана 18.05.2017. године, доноси

РЕШЕЊE

О УЧЕШЋУ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА

''ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА РОМА И ДРУГИХ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА,
ПРЕВЕНЦИЈА ИЛЕГАЛНИХ МИГРАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊЕ РЕИНТЕГРАЦИЈЕ ПОВРАТНИКА У

СРБИЈУ''

Члан 1.

ПРИХВАТА СЕ УЧЕШЋЕ Општине  Бабушница у спровођењу пројекта ''Побољшање услова
живота Рома и других маргинализованих група, превенција илегалних миграција и подстицање реинтеграције
повратника у Србију“.

Члан 2.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Бабушница, Драган Видановић, да потпише:

- Споразум о сарадњи са Екуменском хуманитарном организацијом,

- Гаранцију  о расподели финансијског учешћа Екуменске хуманитарне  организације и
општине Бабушница и

- Уговор о додели новчаних средстава,

који су саставни делови пројекта из члана 1. овог Решења.

Члан 3.

Решење објавити у ''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.

Број: 401-103/2017-2

У Бабушници, 18.05.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,

Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана  32. и 98. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07)
и члана  39. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'' број  3/08, 5/08 –
исправка, 5/13 и 13/13), Скупштина општине Бабушница,  на седници одржаној  18.05.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ

ОДНОСЕ  ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Опште одредбе

Члан 1.

Овом одлуком, у општини Бабушница као национално мешовитој општини оснива се Савет за
међунационалне односе, као самостално радно тело ( у даљем тексту: Савет), уређује се његов састав, избор и
мандат чланова, делокруг и начин рада и друга питања од знчаја за рад Савета.

Састав савета

Члан 2.

Чланове у Савету имају представници српске и свих других националних и етничких заједница
са више од 1% учешћа у укупном броју становника општине, према последњем попису становништва у
Републици Србији.

У општини Бабушница услове из става 1. овог члана  испуњавају  заједнице:

- српског народа

- бугарске националне мањине

- ромске етничке заједнице

Члан 3.

Савет чини укупно 6 чланова,  по два из сваке заједнице наведене у члану 2. ове Одлуке.

Избор и мандат чланова Савета

Члан 4.

Чланове Савета бира Скупштина општине на предлог националних савета националних
мањина.

Чланове Савета који су припадници српског народа или националних заједница које немају
националне савете, предлаже  Комисија за административна питања Скупштине општине Бабушница.
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На листи кандидата  за Савет, најмање трећина  морају бити припадници мање заступљеног
пола.

Скупштина општине  бира решењем  чланове Савета, већином гласова  укупног броја
одборника.

Члан 5.

Мандат чланова Савета траје четири године и тече од тренутка избора у Скупштини општине.

Чланови Савета могу поднети оставку или бити разрешени и пре истека мандата.

Предлог за разрешење чланова Савета  може поднети национални савет националне мањине за
члана који је представник  те националне мањине, или Комисија за административна питања, за чланове
Савета који су представници српског народа  односно националне мањине која нема национални савет.

Предлог за разрешење мора бити образложен.

Уз предлог за разрешење  члана Савета, истовремено се подноси и предлог  за именовање новог
члана.

Скупштина општине истовремено одлучује  о разрешењу и избору члана Савета.

Делокруг рада Савета

Члан 6.

Савет обавља следеће послове:

1. разматра питања остваривања националне равноправности, заштите и унапређења права
националних мањина и других заједница;

2. анализира предлоге аката  које доносе органи општине, а односе се на права  националних
заједница и даје мишљење о овим актима;

3. разматра општинске планове и програме  који су од значаја за остваривање   националне
равноправности;

4.   прати и разматра могућност за увођење образовања на мањинским језицима и анализира  да
ли постоји национална неравноправност у образовном процесу;

5. прати рад медија  и анализира њихов садржај  у погледу информисања на матерњем језику на
локалном нивоу

6.  обавља и друге послове у вези са заштитом националних и етничких заједница на територији
општине Бабушница
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Савет је овлашћен да пред Установним судом покрене поступак  за оцену установности и
законитости одлуке или другог општег акта  које доносе органи општине, ако сматра да су њиме непосредно
повређена права припадника  српског народа  и националних мањина  и етничких заједница, представљених у
Савету.

Међусобни односи са другим органима

Члан 7.

Органи општине  дужни су да  предлоге свих одлука и других општих аката који се тичу
националне равноправности, предходно доставе на мишљење Савету, који ће се изјаснити о њима у
остављеном року,  а који не може бити краћи од три дана.

Уколико се Савет не изјасни  на предлоге одлука и других аката који су му  достављени,
односно не да своје мишљење  у остављеном року,  одлуке се могу донети без мишљења Савета.

Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине  која је дужна да  се о
њима изјасни  на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.

Ради унапређења мањинских права, Савет предлаже Скупштини и другим надлежним органима
доношење одговарајућих одлука  и предузимање одговарајућих мера у областима из делокруга рада Савета.

Члан 8.

У свом раду Савет сарађује са свим организацијама  заинтересованим за заштиту и унапређење
националне равноправности  и има активну улогу  у прекограничној комуникацији и сарадњи  са  јединицама
локалне самоуправе  у другим државама, у складу са законом.

Унутрашње уређење и рад Савета

Члан 9.

Савет има председника и заменика председника који не могу бити  припадници исте
националне заједнице.

Председника и заменика  председника Савета бирају чланови Савета, на период од две године,
по принципу ротације, на предлог чланова Савета, тако да председник  односно заменик председника Савета
не могу два пута узастопце бити припадници исте националне заједнице.

Председник Савета представља Савет, сазива и руководи седницама Савета,  потписује акте
Савета и врши друге послове, у складу са законом, Статутом општине и овом Одлуком.
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Члан 10.

Савет ради у седницама.

Седница Савета се може одржати и на њој одлучивати, ако је присутно више од половине  од
укупног броја чланова Савета.

Прву седницу Савета  сазива председник Скупштине општине.

Члан 11.

Савет  доноси Пословник о свом раду, којим се детаљније уређују организација и начин рада
Савета.

Одлучивање

Члан 12.

Одлуке Савета доносе се консензусом чланова Савета.

Уколико се око неког питања  не може постићи консензус, Савет је у обавези да  по овом
питању консултује друге  релевантне органе, организације и институције.

За питања  која разматра, Савет може да тражи од органа општине  или других организација
податке и информације  од значаја за рад Савета.

Јавност рада

Члан 13.

Седнице Савета су отворене за јавност,  сем у изузетним случајевима, када чланови Савета
одлуче да је седница нејавна.

Јавност рада се обезбеђује  присуством представника медија на седницама Савета,
заинтересованих грађана, давањем саопштења, оддржавањем конференција за штампу и на друге одговарајуће
начине.

Извештај о раду

Члан 14.

Савет подноси  Скупштини општине годишњи извештај о стању у области националне
равноправности,  међунационалних односа и остваривању мањинских права на територији општине.

Саставни део извештаја су и предлози мера и одлука  за остваривање и унапређење националне
равноправности.
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Средства за рад Савета

Члан 15.

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету општине и из других извора, у складу са
Законом.

Завршне одредбе

Члан 16.

Стручне и административнотехничке послове  за потребе Савета  обављаће Општинска управа
општине Бабушница.

Члан 17.

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Скупштинском прегледу
општине Бабушница''.

Број: 02-13/2017-2

У Бабушници, 18.05.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,

Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана159. Закона о основама система образовања и васпитања Став 2. Тачка 8.
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Одлуке о финансирању набавке
уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2017/2018. годину, број 451-2983/2017-
01 (Службени гласник РС број 33/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон) и члана 39. Статута
општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008- исправка,
5/2013 и 13/13), Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној 18.05.2017. донела је:

ОДЛУКУ

о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Општине Бабушница за
школску 2017/2018. годину

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се ниво и врста образовања, разред и предмети за које ће се
финансирати набавка уџбеника, односно уџбеничких комплета за 2017/2018 годину за ученике
основних школа из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне
помоћи и ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете у породици уколико су
остала деца ван система школовања) и ученике са инвалидитетом и сметњама у развоју која
основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и то:

1. У првом циклусу основног образовања и васпитања за предмете математика, српски/матерњи
језик, свет око нас, природа и друштво, ликовна култура, музичка култура и страни језик као
обавезни предмет;

2. У другом циклусу основног образовања и васпитања за предмете математика, српски/матерњи
језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика,  биологија ликовна култура и
музичка култура.

Члан 2.

Утврђује се ниво и врста образовања, разред и предмети за које ће се финансирати
набавка уџбеника, односно уџбеничких комплета за 2017/2018 годину за ученике основних школа
из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи и ученике
који су у породици треће или свако наредно рођено дете у породици уколико су остала деца у
система школовања) и ученике са инвалидитетом и сметњама у развоју која основношколско
образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и то:
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3. У првом циклусу основног образовања и васпитања за предмете ликовна култура и музичка
култура;

4. У другом циклусу основног образовања и васпитања за предмете ликовна култура и музичка
култура.

Члан 3.

Уџбеници ће се набављати на основу избора уџбеника од стране школа са територије општине
Бабушница.

Члан 4.

Уџбеници ће се набављати у комплету (основни уџбеник са пратећим радним материјалом) за
сваког ученика са територије општине Бабушница, који испуњава напред наведене услове.

Члан 5.

Трошкови набавке уџбеника финансирају се средствима буџета општине Бабушница.

Члан 6.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу општине
Бабушница“.

Члан 7.

Одлуку доставити свим школама на територији општине Бабушница, Одељењу за финансије и
архиви.

Број: 451-4/2017-2

У Бабушници, 18.07.2017. године

Скупштина општине Бабушница

Председник скупштине

Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу чланова 54. и 66. Закона о добробити животиња ( „Службени гласник РС“ бр. 41/09), члана
46. Закона о ветеринарству ( „Службени гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10), и члана 39. Статута општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/2008,  5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013),
Скупштина општине Бабушница на седници од 18.05.2017. године, донoси
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1.  У В О Д

Стварање популације паса и мачака на улицама , јавним површинама и насељеним местима резултат је
напуштања кућних љубимаца од стране њихових власника. Сада већ бивши кућни љубимци препуштени сами себи, у
борби за голи живот, а у недостатку хране и неге, а њихово удруживање у чопоре постају велики проблем за животну
средину где се крећу. Познато је такође, да је њихово размножавање веома прогресивно, па се популација паса
луталица тиме стално увећава.

Због тога је неопходно

1.   Применити важеће одредбе Закона

2.   Стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију и обележавање паса

3.   формирати ЗОО хигијенску службу

Закон о добробити животиња, који је донешен, у складу је са европским стандардима и одређује начине
поступања са   животињама, заштиту животиња од злостављања, заштиту добробити животиња при лишавању
живота, држању, узгоју, итд. Закон у чл. 54. одређује да органи јединица локалне самоуправе дужни су да израде и
спроводе Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака према специфичностима средине.

Законом о ветеринарству, између осталог, уређује се заштита и унапређење здравља животиња, утврђују се
заразне болести животиња и мере за спречавање ширења, сузбијањa и искорењивањa заразних болести животиња и
болести које се са животиња могу пренети на људе. Уређују се и услови за држање животиња, од врсте објеката па до
храњења, хигијенско санитарних услова итд.

Терминологија:

Напуштен је сваки пас који се нађе на јавном месту без надзора власника и који није регистрован и обележен
у складу са Законом;

Луталица је пас који се нађе на јавном месту без надзора власника а исти је обележен уградњом микрочипа
или тетовираним бројем те је на основу тога могуће пронаћи његовог власника.

2. САДАШЊЕ СТАЊЕ И ОЦЕНА

Да би успешно решила питање како смањити популацију напуштених паса на савремен и хуман начин и како
држати под контролом њихово здравље, локална самоуправа је доноси Програм контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака на територији општине Бабушница. Овај акт је урађен у свему и по правилима које
прописује Светска здравствена организација (WHO) и Светско удружење за заштиту животиња (WSPA).

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине
Бабушница заснован је на начелима  законитости, хуманости, одговорности и сарадње. Све мере за спровођење
Програма   морају имати основ у законима, прописима и конвенцијама које усвоји Република Србија. Сви носиоци
овлашћења у спровођењу Програма подлежу контроли и сносе личну одговорност за свој рад. Начело сарадње
налаже нам веома важан сегмент  сарадње државних органа, ветеринара, комуналних предузећа, друштва за заштиту
животиња и грађана.

Циљеви постављени Програмом:

1. Да стабилизује и потом трајно смањи популацију на оптималан број паса

2. Да успостави трајну контролу здравља популације паса (мисли се на контролу беснила,

паразитоза, темперамента).
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Мере за спровођење Програма усмерене су у три правца:

1. Стабилизација и постепено смањење броја паса тзв. CNR програм (ухвати-стерилиши-

пусти).

2. Превентивне мере које треба да спрече настанак нове генерације паса (усмерене према власницима кућних
паса и љубимаца).

3.  Контрола и брига о здрављу популације паса луталица тј. напуштених паса.

Члан. 46 Закона о ветеринарству   предвиђа обавезу локалне самоуправе да на својој територији организује
зоохигијенску службу која обавља послове хватања и збрињавања напуштених животиња у прихватилиште за
животиње, нешкодљиво уклањање лешева и животиња са јавних површина за узгој, дресуру, излагање и промет
животиња.

Скупштина општине Бабушница је 04.12.2009. године донела „ОДЛУКУ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА
ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ  ПРЕДУЗЕЋУ,,КОМУНАЛАЦ,, БАБУШНИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ И ЗБРИЊАВАЊУ
НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА“, али како нису обезбеђени услови за
реализацију послова предвиђених овом одлуком, како у погледу неопходних људских ресурса, тако и у погледу
неопходног простора за збрињавање напуштених животиња, до решавања овог проблема, локална самоуправа ће
спроводити поступак јавне набавке за пружање ових услуга.

3.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА

3.1.   Основе за реализацију програма

Основе за реализацију програма чини:

- Законска регулатива:

1. Закон о ветеринарству («Сл.гласник Републике Србије», 91/2005, 30/2010 и 93/2012, Одлука УС РС - 3/2010)

2. Закон о добробити животиња («Сл.гласник Републике Србије», бр.41/09)

3. Одлука о поверавању послова Јавном комуналном предузећу ЈКП Комуналац Бабушница на прикупљању и
збрињавању напуштених животиња на територији општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“,
бр. 9/2009)

- Регистрација и обележавање свих паса је кључна и превентивна мера, којом је олакшан надзор над
њиховим кретањем, трговином, превозом, односно проналажењем изгубљених, напуштених и отуђених љубимаца. На
тај начин сваки пас би био евидентиран и знао би се његов власник.

(надлежност – Министарство, Општина Бабушница, и ветеринарска ординација која се брине о здрављу паса)
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- Стерилизација је најефикаснија мера којом се смањује популација паса, регулише бројност популације у
прихватилиштима, као и неконтролисана репродукција напуштених паса.

(надлежност – Министарство, Општина Бабушница и ветеринарска ординација која се брине о здрављу паса)

- Удомљавање паса из прихватилишта је најхуманији начин збрињавања напуштених животиња. Све
животиње које се дају на удомљавање морају бити вакцинисане, стерилисане и обележене.

- Образовање и информисање – циљеви образовања и информисања су упознавање власника паса,
као и грађана, са особинама и потребама паса, сопственим мотивима држања паса, законским обавезама власника
паса. Поред тога грађанство се мора упознати са елементима Програма контроле и смањења популације паса
луталица у циљу бољег разумевања права и одговорности свих учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито
обавеза власника паса. (надлежност – еколошка удружења, медији, основне и средње школе)

- Еутаназија је лишавање живота животиња на хуман начин и једна је од мера контроле и решавања ове
проблематике. Закон о добробити животиња у члану 15 одређује када се животиња може лишити живота.

- Финансирање – да би Програм у целости био реализован потребно је предвидети и обезбедити
финансијска средства за рад и функционисање прихватилишта, као и за превентивне мере здравствене заштите
(обележавање, вакцинација, стерилизација и еутаназија).

Средстава се обезбеђују из:

- буџета локалне самоуправе;

- из Министарства;

- из донација.

3.2.  Разлози за примену програма

Са једне стране, пси су животиње, за које се сматра да су човекови највећи пријатељи и људи желе да их
заштите, а са друге стране, када су угрожени (да ли због недостатка хране, неге и сл.) постају опасне по људе, посебно
децу, домаће животиње, а највећу опасност представљају као носиоци заразних болести које су заједничке и за
псе и за људе. Овај програм је настао као резултат неслагања са досадашњим начином решавања проблема паса
луталица. Циљ је хуманији и савременији приступ решавању овог проблема у складу са важећом правном регулативом.
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Основни разлози за примену Програма су:

 Социјално - безбедносни – нарушавање јавног реда и мира, и опсаност по живот и здравље људи и животиња.
 Економска оправданост – трошкови постојања прихватилишта временом ће се исплатити

– наспрам трошкова које би Локална самоуправа морала да плати у случају одштетних захтева грађана.

 Здравствени – спречава се ширење и преношење заразних болести као и болести које су заједничке људима и
животињама (зоонозе).

 Хигијенско - еколошки - спречава се растурање чврстог отпада и смећа из контејнера,
канти и депонија, избегава се прљање улица, јавних површина и дечијих игралишта.

 Естетски – лепши изглед насељених места, како за грађане тако и за туристе.
 Хумани однос према животињама – хумано поступање са животињама је мера у интересу и људи и животиња.
 Едукативни – потреба да се се створи нова клима и пропагирају разни едукативни програми намењени

подизању укупне свести грађана, нарочито деце о проблемима паса луталица.
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Тако, локална самоуправа, свесна своје одговорности и законске обавезе, када је у питању решавање  ове
проблематике, а  у циљу да  се понаша одговорно и тако утиче на смањење  и контролу бројности паса/мачака
израдила је овај Програм и потрудиће се да се исти у пракси и спроведе.

Да би Програм био успешан неопходна је сарадња надлежног Министарства, локалне самоуправе, предузећа
или организације која управља прихватилиштем, ветеринара, Удружења за заштиту животиња и грађана.

3.3.  Програм смањења популације

Програм смањења популације паса луталица неопходно је спровести у две фазе:

I фаза – је спровођење мера смањења популације паса луталица на прихватљив број здравих и
мирољубивих животиња.

Ова фаза би се одвијала у два правца, а спровођење и надзор били би паралелни:

1) Пси познатих власника

– успостављање одговорног власништва,

– обележавање паса микрочиповима и регистрација власника,

– стварање јединствене електронске базе података,

– контрола здравственог стања (вакцинација против беснила, дехелминтизација),

– контрола репродукције (подстицање власника да стерилишу своје кућне љубимце).

Ветеринарска станица, ветеринарска инспекција, локална самоуправа

2) Пси луталице

– масовно хватање и контрола репродукције стерилизацијом,

– микрочиповање (да сваки пас буде у електронској бази података),

– здравствена контрола (програм масовне вакцинације),

– одвајање здраве и доброћудне популације и вршити активно удомљавање,

– затим у првој фази овог Програма, после предходног третмана, пси који се не удоме, да се
пуштају на одређена станишта (значи постепено смањивати број места, где ће се они налазити и
кретати),

– остали пси (агресивни, неприлагодљиви итд.) после максимално 10 дана проведених
у прихватилишту морају бити лишени живота према члану 15. Закону о

добробити животиња .

Рок:  трајни задатак.

Овим мерама би допринели да кроз прихватилиште за релативно кратко време прођу сви пси луталице,
буду обележени, стерилисани и здрави, па кад се нађу на улици или другој јавној површини не би представљали велику
опасност.
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II фаза – стабилизација популације паса луталица

У овој фази ће се оформити у оквиру ЈКП Комуналац Бабушница - Зоохигијенска служба, која би се бринула о
популацији паса луталица, чији број би био у стагнацији, а са тежњом да се пси све мање налазе на одређеним
стаништима, а здрави пси до краја живота сместе у прихватилиште. Временом, део прихватилишта би био
реконструисан у пансион за трајно смештање паса, урађен зелени појас и стазе за шетање, тако да би посетиоци могли
да обиђу псе, а тиме се подиже укупна свест грађана, нарочито деце о проблемима паса луталица. Значајно би било
да се до ове фазе грађани и деца едукују, да се на јавне површине враћају само пси који су прошли третман, да
су евидентирани, стерилисани, вакцинисани и видљиво обележени  на увету или огрлицом.

Неопходно је да власници кућних љубимаца буду упознати са обавезама и правима из закона, са запрећеним
казнама за непоштовање прописа, са циљевима и мерама контроле популације кућних љубимаца, јер популација
кућних љубимаца има директан утицај на популацију напуштених који се слободно крећу на јавним површинама у
свим насељеним местима у окружењу, стварајући проблеме. Јер кад су животиње прописно обележене и
регистроване,стварају се услови за лако и брзо проналажење правог власника, који ће се много теже одлучити да
одбаци или напусти свог љубимца, ако зна да су казне значајне, као и трошкови хватања и евентуално насталих штета
од напада на људе и домаће животиње.

Локална самоуправа, кроз примену прописаних мера и доношења одговарајућих скупштинских одлука, доћи
ће до дугорочног решења по питању контроле и смањења популације напуштених паса и мачака.

3.4.  Мере и активности у наредном периоду

Да би Програм дао своје праве ефекте, потребно је под хитно направити акциони план, који ће обухватити
све до сад набројано:

1.  Масовни третман, стерилизација власничких паса

2.  Масовни третман напуштених паса

3.  Израде и усвајање неопходних  одлука локалне самоуправе

4.  Образовање и информисање грађана

5.  Континуирано образовање и заштита свих запослених на пословима зоохигијене

6.  Интензиван рад на удомљавању паса

7.  Изградња, дограђивање неопходне опреме и објеката у прихватилишту и њихово одржавање текуће и
ванредно

8.  Надстрешице и  плато за прање и дезинфекцију

9.  Израда акционог и финансијског плана, на основу истраживања популације луталица

10. Контрола и санкционисање неодговорних власника у сарадњи са локалним

(комуналним) и републичким (ветеринарским) службама-по систему «од врата до врата».

11. Обезбеђење просторије са одговарајућим условима за рад ветеринара у прихватилишту.

12. Сарадња ветеринара, предузећа које управља прихватилиштем, инспекције, локалне управе, грађана,
удружења за заштиту животиња, комуналне полиције, медија.
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У циљу обезбеђења одрживости ефеката поменутих пројеката треба извршити:

 обележавање свих паса на територији општине Бабушница
 подићи капацитете службе за хватања паса и рад у прихватилишту,
 побољшати сарадњу са удружењима за  заштиту животиња по питању реализације програма за

смањење броја напуштених животиња подићи на максимални ниво
 обезбедити сарадњу са удружењима грађана, медијима, ветеринарским и другим службама,

школама.
 Стално ажурирати одлуке  које регулишу ову област.
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4.  ФИНАСИЈСКИ ПЛАН

1. Обезбеђење простора и изградња прихватилишта;
2. трошкови ветеринарског збрињавања и здравствене контроле ухваћених животиња (лекови, вакцинација,

обележавање, лечење-по садашњем Закону потребан је уговор са ветеринарском станицом);
3. трошкови личног дохотка и накнаде за запослене раднике;
4. трошкови обуке, као и здравствене заштите запослених (превентивно вакцинисање);
5. трошкови исхране животиња у прихватилишту;
6. материјални трошкови у прихватилишту (гориво, регистрација возила, струја, вода, телефон...);
7. трошкови стерилизације и еутаназије;
8. одржавање објекта и опреме у прихватилишту;
9. набавка дезинфекционих средстава;
10. трошкови превоза и уништавања животињских лешева.

ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

1. Буџет општине Бабушица

3.  Средства из донација, фондова и сл.

5.  ЗАКЉУЧАК

Сваки неевидентирани пас или штене кога власник избаци на улицу постаје напуштени пас и представља
опасност за грађане а одговорност за последице  њихових напада на грађане и имовину пада на терет локалне
самоуправе.

Ради превазилажења наведене ситуације а у складу са позитивним законским прописима предложене су мере
чији је циљ решавање проблема паса луталица односно њихово уклањање са јавних површина, и то:

- Регистрација, обележавање и микрочиповање свих паса је кључна и превентивна мера, којом је олакшан
надзор над њиховим кретањем, трговином, превозом, односно проналажењем изгубљених, напуштених и отуђених
љубимаца. На тај начин сваки пас би био евидентиран и знао би се његов власник чиме би се повећала одговорност
власника, који своје љубимце не могу олако избацити на улицу, а неодговорни власници ће сносити све
материјалне трошкове за последице дела које направи пас (нападне особу, друге животиње...) као и трошкове
хватања и збрињавања пса у прихватилишту.

- Склањањем паса са јавних површина и смештањем у прихватилиште елиминише се опасност од уједања
грађана и плаћање одштетних захтева уједеним грађанима нестаје, а удомљавање паса из прихватилишта је
најхуманији начин збрињавања напуштених животиња.

- Стерилизацијом власничких и невласничких паса/мачака ставља се под  контролу и смањује се
бројност популације паса/мачака без њиховог убијања, које је у Србији забрањено (Закон о ветеринарству, Закон
о добробити животиња, Кривични закон)



СТРАНА 27 – БРОЈ 7 БАБУШНИЦА, 18.05.2017. ГОДИНЕ

- Еутаназија је лишавање живота животиња на хуман начин и једна је од мера контроле и решавања ове
проблематике.

- Образовање и информисање – циљеви образовања и информисања су упознавање власника паса, као и
грађана, са особинама и потребама паса, сопственим мотивима држања паса, законским обавезама власника паса.
Поред тога грађанство се мора упознати са елементима Програма контроле и смањења популације паса луталица у
циљу бољег разумевања права и одговорности свих учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито обавеза власника
паса.

Применом свих ових мера из Програма   значајнији резултати се могу очекивати за око годину дана. Све горе
наведене мере предвиђене Програмом су неопходне како би се кроз време и едукацију подигла свест о схватању
одговорности (личне и материјалне) власника сваког пса и тиме отклонио узрок проблема.

Усвајањем и реализациојом овог Програма допринеће се значајном смањену броја напуштених паса и паса
луталица на територији општине Бабушница, чиме ће се смањити и број оштећених грађана од уједа паса а што ће
се директно одразити на смањење трошкова по наведеном основу у буџету општине Бабушница.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Број: 355-32/2017

Датум: 18.05.2017.г.

БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,

Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана  46.  Закона о локалној самоуправи  (''Службени гласник РС'',
број 129/07),  а у вези са чланом 26. и 27. Закона о полицији  (''Службени гласник РС'', број
6/2016) и члана 63. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'',
број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13),  Општинско веће општине Бабушница на седници
одржаној 27.04.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ  САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет  за безбедност (у даљем тексту:Савет)  као радно тело
Општинског већа,  ради разматрања и проучавања питања везаних за превенцију безбедности
на територији општине Бабушница, које пружа стручну помоћ Општинском већу и председнику
општине у питањима  из области безбедности.

2. Задатак Савета је  да у складу са законом и Статутом општине, разматра и
проучава питања  везана за превенцију безбедности на територији општине Бабушница,
припрема и предлаже  доношење мера  за побољшање заштите и сигурности грађана општине
Бабушница, врши анализу и утврђује проблеме који најчешће утичу на безбедност грађана,
ради на изради и примени  пројеката превенције којима се делује на поједине безбедоносне
проблеме у локалној заједници.

У надлежности овог Савета  нису питања  којима се бави Општински штаб за
ванредне ситуације, а у складу са Законом о ванредним ситуацијама.

3. У циљу реализације својих задатака Савет може образовати тим састављен од
стручњака који су специјалисти  за поједине аспекте проблема безбедности .

О својим иницијативама, ставовима, предлозима и препорукама, Савет ће
обавештавати Општинско веће општине Бабушница и друга правна и физичка лица.

4. Савет има седам чланова  из реда представника локалне самоуправе,
зравствених, образовних и социјалних институција и полицијске станице  на територији
општине Бабушница.

Чланови Савета именују се посебним решењем.

5. Савет ради у седницама, на којима присуствује већина од укупног броја
чланова. Савет доноси Пословник о раду, којим ближе уређује начин рада Савета,  начин
сазивања и одржавања седница, начин информисања јавности о свом раду, као и друга питања
од значаја за рад Савета. Административно техничке послове за  потребе Савета   обавља
Општинска управа општине Бабушница.
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6. Рад Савета је јаван. Јавност рада Савета  обезбеђује се позивањем
преставника средстава јавног информисања  на седнице Савета, одржавањем конференција за
штампу, издавањем саопштења  као и на други погодан начин.

8. Ово Решење објавити у ''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.

Број: 02-7/2017-3

У Бабушници, 27.04.2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,

Драган Видановић,с.р.
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На основу члана  46.  Закона о локалној самоуправи  (''Службени гласник РС'',
број 129/07), и тачке 4. Решења о образовању Савета за безбедност,  Општинско веће општине
Бабушница на седници одржаној 27.04.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

1. У Савет за безбедност општине Бабушница, на период од четири године,
именују се:

1. Драган Видановић, председник општине, председник Савета;

2. Горан Димитријевић, заменик председника општине, заменик председника
Савета;

3.   Славиша Димитријевић, начелник Полицијске станице у Бабушници члан;

4.  Др. Миле Николић, директор Дома зравља ''Др Јован Ристић'' у Бабушници,
члан;

5. Андријана Јовановић, директорка Центра за социјални рад у Бабушници,
члан;

6.  Славица Милић, начелница Општинске управе општине Бабушница, члан;

7.  Радмила Младеновић, директорка Основне школе ''Деспот Стефан
Лазаревић''  Бабушница, члан.

2. Задаци чланова Савета  су да у складу са Решењем о оснивању Савета  за
безбедност општине Бабушница, спроводе активности  у циљу унапређења нивоа опште
безбедности на територији општине Бабушница.

3. Одређује се Јована Радовановић,  запослена у Општинској управи општине
Бабушница, да у својству секретара обавља административно стручне послове  за потребе
Савета.

4.  Ово Решење објавити у ''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.

Број: 02-7-1/2017-3

У Бабушници, 27.04.2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,

Драган Видановић,с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014) и члана 63. Статута општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/08,
5/2013 и 13/13), Одлуке о образовању Савета за популациону политику
(„Службени гласник РС“ број 107/2016) Општинско веће општине
Бабушница, на седници одржаној 24.05.2017. године донело је

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Члан 1.

Образује се Савет за демографију и популациону политику општине
Бабушница као посебно радно тело Општинског већа општине Бабушница.

Члан 2.

Савет за демографију и популациону политику се образује у следећем
саставу:
1. Слађана Николић, председник Савета
2. Тамара Стојановић, члан
3. Љубиша Савић, члан
4. Весна Марковић, члан
5. Марија Стаменковић, члан

Члан 3.

Задаци Савета за демографију и популациону политику су:
1. Разматра и предлаже мере за унапређење популационе политике на

локалном нивоу;
2. Прати стање у области популационе политике на локалном нивоу;
3. Даје иницијативе за предузимање конкретних мера у циљу ефикасног

спровођења популационе политике на локалном нивоу;
4. Иницира и подржава програме едукације, ради на едукацији запослених у

државним и другим органима у циљу промовисања популационе политике;
5. Спроводи и надограђује мере подстицаја рађања у складу са Стратегијом

Владе Републике Србије;
6. Идентификује проблеме, даје предлоге и сугестије и врши друге послове у

циљу промовисања родитељства;
7. Подстиче међусекторску сарадњу на територији општине Бабушница;
8. Разматра и друга питања од интереса за спровођење популационе политике

на локалном нивоу;
9. Подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама подстицања

Популационе политике на локалном нивоу.
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Члан 4.

Приоритети Савета за демографију и популациону политику у општини
Бабушница ће бити:

1. Ублажавање економске цене подизања и васпитавања детета;
2. Промоција репродуктивног здравља адолесцената;
3. Борба против неплодности;
4. Подстицање рађања;
5. Популациона едукација;
6. Заустављање унутрашњих миграција.

Члан 5.

Савет за демографију и популациону политику општине Бабушница обавља
послове и задатке  у складу и на начин утврђен Пословником о раду
Општинског већа општине Бабушница.

Члан 6.

Ово решење објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

Број: 02-15/2017-3
У Бабушници, 24.05.2017.године
Општинско веће општине Бабушница

Председник,
Драган Видановић,с.р.
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