СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXVIII– БРОЈ 4

БАБУШНИЦА, 12.03.2018.ГОДИНЕ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р
Србије“ број 129/07), чл. 39. и члана 15. Статута Општине Бабушница („Скупштински
преглед општине Бабушница“ 3/2008, 5/2013 и 13/2013), Скупштина oпштине
Бабушница на седници одржаној дана 12.03.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Локални антикорупцијски план општине Бабушница за период
2018.-2020.године.

2. Локални антикорупцијски план општине Бабушница за период 2018.-2020. је
саставни део ове Одлуке.
3.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу
општине Бабушница“.

Број:016-7/2018-2
У Бабушници,12.03.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 2 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

На основу члана 76. Закона о приватизацији (“Службени гласник РС”, број
83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-аутентично тумачење), члана 60. а у вези са чланом 6.
Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 62/2006,
47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016-други закон и 96/2017-усклађени дин. изн.), чланова
20. и 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007,
83/2014-други закон и 101/2016-други закон.), Закључка Владе РС 05 број 0237344/2017-1 од 04.08.2017. године и члана 15. став 1. тачка 26. и члана 39. Статута
општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008исправка, 5/2013 и 13/2013), Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној
12.03.2018. године, доноси

ОДЛУКУ О ОТПИСУ ПОРЕСКОГ ДУГА
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД

Члан 1.
Овом одлуком отписују се потраживања општине Бабушница, настала по основу
неизмирених изворних јавних прихода (пореза на имовину обвезника који воде
пословне књиге и накнаде за коришћење грађевинског земљишта), према привредном
друштву „ГАЛЕНИКА“ а.д. Београд, ПИБ: 100001038, закључно са стањем дуга на дан
31.12.2016. године у износу главног дуга од 1.111.712,50 динара са припадајућом
каматом обрачунатом до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 2.
Отпис потраживања из члана 1. ове Одлуке, спроводи се се као мера реализације
Закључка Владе РС 05 бр. 023-7344/2017-1 од 04.08.2017. године.
Члан 3.
Одлуку објавити у Скупштинском прегледу општине Бабушница“ и доставити
Одсеку за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Скупштинском
прегледу општине Бабушница”.

Број: 436-4/2018-2
У Бабушници, 12.03.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Лазаревић,с.р.
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БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

На основу члана 2. став 3. тачка 8, члана 4. став 1. и члана 9. став 3. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11 и 104/2016), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 39.
Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број
3/2008, 5/2013 и 13/2013), Скупштина општине Бабушница, на седници од 12.03.2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ,,КОМУНАЛАЦ,, БАБУШНИЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА
Члан 1.

Поверавају се Јавном комуналном предузећу,, Комуналац ,,Бабушница,, послови
обезбеђивања јавног осветљења на територији општине Бабушница.
Члан 2.

Под јавним осветљењем подразумева се систем објеката, уређаја и инсталација
за осветљавање површина јавне намене, као и декоративно осветљење површина јавне
намене. Под површинама јавне намене, у смислу ове одлуке, подразумевају се улице,
тргови, пешачке површине поред стамбених, пословно-стамбених и других објеката,
јавна паркиралишта, паркови, јавне зелене површине, бициклистичке стазе, спортски
објекти и друге површине на којима је планским актом предвиђена изградња јавне
расвете.
Члан 3.

Обезбеђивање јавног осветљења обухвата послове одржавања, адаптације и
унапређења објеката и инсталација јавног осветљења, којима се осветљавају
саобраћајне и друге површине јавне намене.
Члан 4.

Обављање послова из члана 3. ове одлуке, као и послова декоративног
осветљења, осветљeња објеката и амбијенталних целина, на територији општине
Бабушница поверава се Јавном комуналном предузећу,, Комуналац ,,Бабушница,, (у даљем
тексту: Комуналац).
Комуналац је дужан да прибавља, монтира, демонтира, одржава и складишти
уређаје за обезбеђивање јавног осветљења.
Комуналац је дужан да послове из члана 3. ове одлуке обавља у складу са
законом, као и да објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења, одржава у стању
функционалне оспособљености ради трајног и континуираног обезбеђивања јавног
осветљења (замена светлећих тела и других дотрајалих или оштећених елемената,
чишћење, антикорозивну заштиту, чишћење стубова и заштитних облога светлећих
тела и др.)
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Комуналац предлаже мере и активности на проширењу и изградњи јавног
осветљења.
Члан 5.

Послове обезбеђивања јавног осветљења, као и послове декоративног
осветљења, осветљења објеката и амбијенталних целина, Комуналац обавља према
годишњем Програму обезбеђивања јавног осветљења који је саставни део годишњег
Програма пословања који доноси најкасније до 1. децембра текуће године за наредну
годину, а на који сагласност даје Скупштина општине. Годишњи Програм
обезбеђивања јавног осветљења садржи врсту, обим, начин и динамику радова и
послова на одржавању, адаптацији и унапређењу објеката и инсталација јавног
осветљења.
Члан 6.

Средства за обављање и развој делатности односно обављење послова из члана
3. и 4. ове одлуке обезбеђују се из прихода буџета општине, наменских средстава
других нивоа власти, као и из других извора у складу са законом, а на основу годишњег
Програма пословања и финансијског плана Комуналца, и то за следеће намене:
1. одржавања, адаптације, санације и реконструкције објеката, уређаја и инсталација
јавног осветљења,
2. трошкове осигурања објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења.
3. трошкове декоративног осветљења (прибављања, монтирања, демонтирања,
одржавања и складиштења уређаја за декоративно осветљење и др.)
4. остале трошкове предвиђене годишњим Програмом пословања.
Члан 7.

Редовно снабдевање електричном енергијом ради обезбеђивања јавног
осветљења, регулише се посебним Уговором о испоруци електричне енергије који
Општина Бабушница, у складу са законом, закључује са надлежним предузећем –
испоручиоцем електричне енергије. Уговором из става 1. овог члана, ближе се уређује
начин испоруке електричне енергије, рокови плаћања као и друга питања од значаја за
функционисање јавног осветљења.
Члан 8.

1.
2.
3.
4.

Забрањено је:
уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који начин објеката, уређаја и
инсталација јавног осветљења;
неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења;
неовлшћено постављање рекламних паноа на објекте јавног осветљења;
причвршћивање ствари и лепљење плаката на објекте јавног осветљења.
Члан 9.

О спровођењу ове одлуке стара се Општинска управа општине Бабушница.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши комунална
инспекција.
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Члан 10.

Новчаном казном од 5.000 динара до 75.000 динара, казниће се за прекршај
одговорно лице Комуналца ако:
1. не поступа у складу са чланом 4. став 2. ове одлуке;
2. не поступа у складу са чланом 5. став 1. ове одлуке;

Члан 11.

Новчаном казном од 50.000 динара до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај
правно лице ако: поступа супротно забранама из члана 9. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 5.000 динара до 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 10.000 динара до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном у
износу од 5.000 динара до 75.000 динара.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Скупштинском
прегледу општине Бабушница.

Број: 312-3/2018-02
У Бабушници, 12.03.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу чл. 2., чл. 61. став 7. и чл. 64. Закона о становању и одржавању зграда
("Службени гласник Републике Србије", бр. 104/16), а у складу са Правилником о
критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне
самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде
(“Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/17) и чланом 39. Статута општине
Бабушница ("Скупштински преглед општине Бабушница,, број 3/2008 , 5/2013 и
13/2013), Скупштина општине Бабушница на седници одржаној дана 12.03.2018.
године, донела је:

Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо
одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним
и стамбено-пословним зградама на територији општине Бабушница
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова
стамбених и стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег, као и
инвестиционог одржавања зграда које се налазе на територији општине Бабушница, као
и утврђивање накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда у случају
постављања принудног управника од стране локалне самоуправе као вид принудне
мере.
Под принудном управом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се
постављање професионалног управника у стамбеним зградама од стране локалне
самоуправе као вид принудне мере у случају да зграда у законском року није изабрала
своје органе управљања, и у случају истека или престанка мандата управника, уколико
у прописаном року не буде изабран нови управник.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
I ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
Члан 2.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде су:
1) просечна нето зарада у општини Бабушница за претходну годину (Цз), која
према подацима Републичког завода за статистику износи 37.760,00 динара
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2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине
износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде (Кјлс),
који се утврђује у минималној вредности од 1,3
3) коефицијент старости зграде (Кс), где је за зграде старости до 10 година
утврђен коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен
коефицијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент
0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен коефицијент 1.
4) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без
лифта (Кл), где је за зграде без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са
лифтом је утврђен коефицијент 1,3.
На основу претходно наведених критеријума утврђују се минимални износи
месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру
стана или пословног простора, на следећи начин:

тако да минимални износи месечног издвајање на име трошкова инвестиционог
одржавања по квадратном метру за зграде без лифта и за зграде са лифтом износе:

Старост зграде

за зграде без лифта

за зграде са лифтом

до 10 година старости

2,0 динара

2,6 динара

од 10 до 20 година старости

2,9 динара

3,8 динара

од 20 до 30 година старости

3,9 динара

5,1 динара

преко 30 година старости

4,9 динара

6,4 динара

Члан 3.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за
гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део су:
1) просечна нето зарада у општини Бабушница за претходну годину (Цз) која
према подацима Републичког завода за статистику износи 37.760,00 динара
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине
износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде (Кјлс),
који износи 1,3
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3) коефицијент старости зграде (Кс), где је за зграде старости до 10 година
утврђен коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен
коефицијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент
0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен коефицијент 1.
4) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места (Кг), где је за гаражу
утврђен коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој
гаражи је утврђен коефицијент 0,4.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи
месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру
гараже, гаражног бокса и гаражног места у заједничкој гаражи на следећи начин:

тако да минимални износи месечног издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања по квадратном метру гараже, гаражног бокса и гаражног места у
заједничкој гаражи, у зависности од старости зграде износе:
старост зграде

гаража

до 10 година старости
од 10 до 20 година
старости
од 20 до 30 година
старости

1,2 динара

гаражни бокс или место у
заједничкој гаражи
0,8 динара

1,8 динара

1,2 динара

2,4 динара

1,6 динара

3,0 динара

2,0 динара

преко 30 година старости

На основу критеријума за утврђивање минималног износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, које се плаћа за гаражу
утврђује се и висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграде, које се плаћа за самостални део зграде.
II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

Члан 4.
Минимална висина износа трошкова за текуће одржавање зграде представља
месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки посебан део зграде, а трошкови
за одржавање земљишта за редовну употребу укључени су у износ трошкова текућег
одржавања зграде.
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Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име
трошкова текућег одржавања за стан и пословни простор, као посебан део зграде (Цто)
су:
1) просечна нето зарада у општини Бабушница за претходну годину (Цз), која
према подацима Републичког завода за статистику износи 37.760,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине
износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде (Кјлс),
који износи 6;
3) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без
лифта (Кл), где је за зграде без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са
лифтом је утврђен коефицијент 1,3.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи
месечног издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за сваки
посебан део зграде на следећи начин:

тако да минимални износи месечног издвајања на име трошкова текућег одржавања у
апсолутном износу за сваки посебан део зграде износе:
за зграде са лифтом
294,5 динара

за зграде без лифта
226,6 динара

Члан 5.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име
трошкова текућег одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу,
гаражни бокс и гаражно место као посебни део су:
1) просечна нето зарада у општини Бабушница (Цз) за претходну годину која
према подацима Републичког завода за статистику износи 37.760,00 динара
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине
износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде (Кјлс),
који износи 6;
3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места (Кг), где је за гаражу
утврђен коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој
гаражи је утврђен коефицијент 0,4.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи
месечног издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за
гаражу, гаражни бокс или гаражно место у заједничкој гаражи на следећи начин:
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тако да минимални износи месечног издвајања на име трошкова текућег одржавања у
апсолутном износу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место у заједничкој гаражи
износе:

за гаражни бокс или место у
заједничкој гаражи
90,6 динара

за гаражу
135,9 динара

III НАКНАДА ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА

Члан 6.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова
плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника се утврђује
применом следећих критеријума:
1) просечна нето зарада у општини Бабушница за претходну годину (Цз) која
према подацима Републичког завода за статистику износи 37.760,00 динара
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине
износа издвајања на име трошкова за рад принудно постављеног
професионалног управника (Кјлс), који износи 8;
3) коефицијент посебног дела зграде (Кпд) који зависи од укупног броја
посебних делова зграде, за зграде које имају до 8 посебних делова, утврђен је
коефицијент 0,5; за згаде које имају од 8 до 30 посебних делова, утврђен је
коефицијент 0,6; за зграде које имају преко 30 посебних делова, утврђен је
коефицијент 0,7.
На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа
накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у
апсолутном износу на месечном нивоу за сваки посебан део зграде (Цу), на следећи
начин:

тако да висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног
професионалног управника у апсолутном износу на месечном нивоу у зависности од
броја посебних делова зграде износи:

Број посебних делова зграде
до 8 посебних делова
од 8 до 30 посебних делова
преко 30 посебних делова

Износ накнаде за рад принудног управника
151,0 динара
181,2 динара
211,5 динара
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Члан 7.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних
боксова и гаражних места плаћају у случају принудно постављеног професионалног
управника се утврђује применом следећих критеријума:
1) просечна нето зарада у општини Бабушница за претходну годину (Цз) која
према подацима Републичког завода за статистику износи 37.760,00 динара
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине
износа издвајања на име трошкова за рад принудно постављеног
професионалног управника (Кјлс), који износи 8;
3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места (Кг), где је за гаражу и
гаражни бокс утврђен коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој
гаражи утврђени коефицијент је 0,2.
На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде
за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у
апсолутном износу на месечном нивоу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место
као посебан део зграде на следећи начин:

тако да висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног
професионалног управника у апсолутном износу на месечном нивоу за гаражу,
гаражни бокс или гаражно место као посебан део зграде износи:

за гаражу
30,2 динара

за гаражно место у заједничкој гаражи
60,4 динара

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Скупштинском
прегледу општине Бабушница''.

Број: 36-1/2018-02_
У Бабушници, 12.03.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС,, број
72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,98/13, 132/14 и
145/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007)
и члана 39. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број
3/2008, 5/2013 и 13/2013), Скупштина општине Бабушница, на седници од 12.03.2018.
године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ
ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним и другим површинама
на територији општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број
20/2015 и 5/2017), мењају се чланови 30, 31, 32, 34, 36, 37, 45, 46, 47, 49, 57, 59, 61, 73 и 74.
Члан 2.
Члан 30. мења се и гласи:
„Површина јавне намене може се привремено заузети ради обезбеђења градилишта
или постављања градилишних скела у циљу изградње, реконструкције или одржавања
објеката, на основу решења Општинске управе.
За прибављање решења из става 1. овог члана, уз захтев је потребно приложити :
-грађевинску дозволу или Решење којим се одобрава извођење радова на објекту,
-шему организације или скицу заузимања са планираним обимом заузете јавне
површине,
-услове ЈКП „Комуналац“ Бабушница за заузимање јавне површине, услове за враћање
у првобитно стање.
Након доношења решења из става 1. овог члана, исто се доставља Локалној пореској
администрацији Општинске управе општине Бабушница ради наплате комуналне таксе.“
Члан 3.
Члан 31. мења се и гласи:
„Површина јавне намене се може привремено заузети ради депоновања грађевинског
материјала, огрева и других сличних предмета и ствари, под условом да подносилац захтева
нема могућности да исте смести у оквиру своје парцеле.
Надлежни орган Општинске управе може решењем одобрити привремено заузимање
јавне површине у смислу овог члана, уколико подносилац захтева приложи услове ЈКП
„Комуналац“ Бабушница за заузимање јавне површине и враћање у првобитно стање.“
Члан 4.
Члан 32. мења се и гласи:
„Киоск се може поставити на јавној површини, а у складу са условима утврђеним овом
одлуком и Планом локација за киоске на јавним површинама.
План локација за киоске на јавним површинама садржи:
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1.урбанистичко техничке услове са графичким приказима који, поред осталог одређују
површину сваке поједине локације за киоск, место за постављање киоска са условима за
прикључење на инфраструктуру (у даљем тексту: локација за киоск),
2.делатности које се могу обављати у киоску на одређеној локацији,
3.тип и величини киоска који се може поставити на свакој појединој локацији,
4.посебно одређене резервне локације за измештање киоска, ако због извођење радова
на јавним површинама, постављени киоск мора да се уклони.
План локације за киоске на јавним површинама доноси Општинско веће општине
Бабушница. Одлука о доношењу Плана објављује се у „Скупштинском прегледу општине
Бабушница ″.
Стручне послове израде Плана локација за киоске обављаће Општинска управа
општине Бабушница, преко организације овлашћене за обављање те врсте послова и иста је
дужна да од надлежних јавних и других предузећа прибави сву потребну документацију за
израду плана.
Изузетно, локације за постављање киоска у сеоским насељима и другим подручјима
града за која план није донет, може одредити Општинско веће општине Бабушница, на
захтев заинтересованог лица, а по појединачно израђеним урбанистичко техничким
условима.“
Члан 5.
Члан 34. мења се и гласи:
„Оглас за давање локације јавним надметањем прикупљањем понуда расписује
Општинскo веће општине Бабушница.
Оглас се објављује у средствима информисања на сајту Општине Бабушница и на
огласној табли органа општине Бабушница.“
Члан 6.
Члан 36. мења се и гласи:
„Локација за киоск, тип, површина и делатност која се може обављати у киоску,
одређују се у складу са Планом локације за киоске на јавним површинама.
Локација за киоск се даје за време до пет година.
Почетни износ накнаде и гарантни износ утврђује Општинскo веће општине
Бабушница.
Обавезна садржина понуде, односно пријаве је:
1. име и адреса, односно назив и седиште учесника огласа,
2. назнака локације за киоск за који се подноси понуда, односно пријава,
3. доказ о уплаћеном гарантном износу,
4. понуђени износ накнаде.“
Члан 7.
Члан 37. мења се и гласи:
„Поступак по огласу спроводи комисија коју образује Општинскo веће општине
Бабушница.“
Члан 8.
Члан 45. мења се и гласи:
„На основу предлога комисије Општинскo веће општине Бабушница доноси решење о
давању локације за киоск.
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Решење Општинског већа општине Бабушница о давању локације за киоск коначно је.“

Члан 9.
Члан 46. мења се и гласи:
„Учесник огласа коме је коначним решењем дата локација за киоск, дужан је да у року
од осам дана од дана пријема решења закључи уговор о коришћењу локације са Општином
Бабушница.
Уговор о коришћењу локације садржи: уговорне стране, датум и место закључења
уговора, податке о локацији, време коришћења локације, висину накнаде за коришћење
локације, рок и начин њеног плаћања, средства обезбеђења плаћања, обавезе и права лица
које је добило локацију да поднесе захтев за одобрење за постављање киоска, одредбе о
случајевима за раскид уговора.“
Члан 10.
Члан 47. мења се и гласи:
„Уколико лице које је добило локацију, у прописаном року не закључи уговор, губи
право на локацију за киоск и право на повраћај гарантног износа.
У случају из става 1. овог члана, Општинскo веће општине Бабушница може донети
решење о давању локације за киоск следећем учеснику огласа према утврђеном редоследу
понуда, или расписати нови оглас.“
Члан 11.
Члан 49. мења се и гласи:
„Локацију за киоск Општинскo веће општине Бабушница може дати непосредно
погодбом када ни после два узастопна јавна оглашавања локација није дата.“
Члан 12.
Члан 57. мења се и гласи:
„Локација за киоск и одобрње за постављање киоска могу привремено престати да важе
ако се изводе неопходни радови на санацији, реконструкцији, одржавању и изградњи
комуналне инфраструктуре, или саме јавне површине.
У споразуму са лицем коме привремено престаје да важи право на локацију и
одобрење, Општинско веће општине Бабушница одредиће нову привремену локацију а
Општинска урпава општине Бабушница издати одобрење.
Трошкове измештања киоска сносиће инвеститор радова на јавној површини.
У колико корисник локације не уклони киоск са локације по истеку рока закупа
комунална инспекција наложиће решењем уклањање киоска.“
Члан 13.
Члан 59. мења се и гласи:
„Уз захтев за издавање Решења из предходног члана ове Одлуке за постављање
киоска, балон хала и зимских башта инвеститор је дужан да приложи :
-ситуациони приказ у погодној размери,
-идејни пројекат, односно проспект произвођача са потребном документацијом
којом се гарантује безбедност и стабилност,
-уговор са Председником општине Бабушница о давању локације за киоск односно
доказ о одговарајућем праву на земљишту,
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-доказ о плаћеној административној такси,
-услове ЈКП Комуналац Бабушница у зависности од врсте објекта који се поставља,
-сагласност електродистрибутивне организације за прикључак на електроенергетску
мрежу,
-сагласност ЈКП ,,Комуналац,, за прикључак на

водоводну и канализациону

мрежу.“
Члан 14.
Члан 61. мења се и гласи:
„ Уз захтев за издавање решења о одобрењу за постављање привремених објеката
осим објеката из члана 59. ове Одлуке прилаже се :
-ситуациони приказ локације са предложеном диспозицијом објекта у односу на
објекте комуналне инфраструктуре и друге постојеће објекте, на геодетској подлози са
техничким описом радова и предмером и предрачуном,
-доказ о плаћеној административној такси,
-услове ЈКП Комуналац Бабушница за постављање у зависности од врсте објекта
који се поставља.“
Члан 15.
Члан 73. мења се и гласи:
„О додељеним локацијама и о издатим одобрењима за постављање киоска и других
мањих монтажних објеката Општинска управа општине Бабушница води посебан регистар.
Свако издато одобрење доставља се комуналној инспекцији и инспекцији заштите
животне средине.“
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу
општине Бабушница“.

Број: 352-22/2018-2
У Бабушници, 12.03.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу чланa 97. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 39. став 1.
тачка 15. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница “
број 3/2008, 5/2013 и 13/2013), Скупштина општине Бабушница на седници од
12.03.2018. године донела је :
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(Скупштински преглед општине Бабушница број 2/2015), у члану 2. став 5. мења се и
гласи :
„Обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши
Општинска управа општине Бабушница.“
Члан 2.
У члану 4. став 1. мења се и гласи :
„Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на
основу обрачуна доприноса који врши Општинска управа општине Бабушница.“
Члан 3.
Члан 10. мања се и гласи :
„Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на основу
достављене техничке документације, односно извода из пројекта за грађевинску
дозволу, сепарата пројекта за грађевинску дозволу која се мења, идејног пројекта и
друге документације прописане важећим Законом о планирању и изградњи и
подзаконским актима“.
Члан 4.
Члану 11. додаје се алинеја 5. која гласи :
„- када се при извођењу радова на постојећем објекту не повећава корисна
површина исте намене или не врши промена намене у намену са већим коефицијентом
за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта“.
Члан 5.
У члану 15. став 2. бришу се речи : „односно ЈП Дирекције“
Члан 6.
У члану 18. став 3. мења се и гласи :
„Усклађивање преосталог износа дуга вршиће се у складу са растом цена на
мало за сваку рату посебно, на основу обрачуна који ће Општинска управа општине
Бабушница, одељење за привреду и финансије, Одсек за финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке доставити инвеститору заједно са фактуром најкасније
8 дана пре дана доспелости рате за плаћање“.

СТРАНА 17 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

Члан 7.
У члану 20. став 2. мења се и гласи :
„Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном
грађевинском земљишту подноси Општини Бабушница предлог о финансирању
припремања, односно опремања грађевинског земљишта.“
Члан 8.
Члан 21. мења се и глси :
„Општинска управа након разматрања предлога лица из става 2. члана 20. ове
Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању,
односно опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског земљишта.
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
- податке о локацији односно зони,
- податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће
инфраструктуре,
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
- динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
- обавезу јединице локалне самоуправе као инвеститора за прибављање
локацијске, грађевинске и употребне дозволе
- обавезу Општине Бабушница да обезбеди стручни надзор у току извођења
радова
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно
финансирању израде техничке документације и стручне контроле техничке
документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и других
трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и
рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и обавезу предаје изграђених објеката
комуналне инфраструктуре и других објеката јавне намене у својину јединице
локалне самоуправе, као и грађевинског земљишта планом предвиђеног за јавне
намене;
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању
припремања, односно опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за
износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.“
Члан 9.
Члан 22. мања се и гласи :
„Ако власник грађевинског земљишта прихвати Елаборат из претходног члана,
Општинска управа Елаборат о заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, односно
опремању грађевинског земљишта, доставља Скупштини општине Бабушница на
одлучивање.
Одлука, Скупштине општине Бабушница, о прихватању Елабората о
заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта садржи и
овлашћење за закључивање уговора којим се ближе уређују односи настали поводом
прихватања Елабората.
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Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:
- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског
земљишта;
- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу јединице локалне самоуправе као инвеститора за прибављање локацијске,
грађевинске и употребне дозволе
- обавезу Општине Бабушница да обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању
израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу
радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем
грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и
других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне
самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта
- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу
инфраструктурних објеката
- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.“
Члан 10.
Члан 23. мања се и гласи :
„Уговор из члана 22. ове Одлуке Општина Бабушница са власником земљишта
закључује у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Скупштине општине Бабушница
о прихватању Елабората о заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта.“
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Скупштинском
прегледу општине Бабушница''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Број: 418-1/2018-2
Бабушница, 12.03.2018.год.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број: 022-3/2018-2
12.03.2018.године
Бабушница

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 12.03.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду
Бабушница за 2017. годину, број 39/2018, од 14.02.2018. године.

Дома културе општине

II
Извештај о раду Дома културе општине Бабушница за 2017. годину, број
39/2018од 14.02.2018. године, прилог је овом Решењу.

III

Решење доставити: Дому културе општине Бабушница, архиви и објавити у
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број:022-3/2018-2
12.03.2018.године
Бабушница

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 12.03.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Туристичке организације општине
Бабушница за 2017. годину, број 24/3, од 27.02.2018. године.

II

Извештај о раду Туристичке организације општине
годину, број 24/3 од 27.02.2018. године, прилог је овом Решењу.

Бабушница за 2017.

III

Решење доставити: Туристичка организација општине Бабушница, архиви и
објавити у ''Скупштинском прегледу општине Бабушница''

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број:332-1/2018-2
12.03.2018.године
Бабушница

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 12.03.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Туристичке организације
општине Бабушница за 2018. годину, број 3/3, од 11.01.2018. године.

II
План рада Туристичке организације општине Бабушница за 2018. годину, број
3/3 од 11.01.2018. године, прилог је овом Решењу.
III

Решење доставити: Туристичкој организацији општине Бабушница, архиви и
објавити у ''Скупштинском прегледу општине Бабушница''

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 22 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број:400-134/2017-2
12.03.2018.године
Бабушница

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 12.03.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
БАБУШНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Црвеног крста Бабушница за
2018. годину, број 28/17, од 08.12.2017. године.

II

Решење доставити: Црвеном крсту општине Бабушница, архиви и објавити у
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 23 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број: 87-10/2018-2
12.03.2018.године
Бабушница

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 12.03.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ПЛАН
рада општинског штаба за ванредне
ситуације општине Бабушница за 2018. годину, број 06-18-4/2018-1, од 02.03.2018. године.

II

Решење доставити:Општинском штабу за ванредне ситуације општине
Бабушница, архиви и објавити у ''Скупштинском прегледу општине Бабушница''

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 24 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скушпштина општине
Број: 031-12/2018-2
12.03.2018. године
Бабушница

На основу члана 32. став 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени
лист РС'', број 129/07 и 83/2014- др. Закона), члана 39. став 27. Статута општине
Бабушница ''Скупштински преглед општине Бабушница'', број
3/08, 3/13 и 5/13) и члана 34. став 6. Пословника Скупштине општине Бабушница, на
седници 12.03.2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ извештај о раду Општинске управе општине Бабушница за
2017. годину, број 031-12/2018-4 од 20.02.2018. године.
Члан 2.
Закључак доставити: Општинској управи општине Бабушница, архиви и
објавити у ''Скупштинском прегледу'' општине Бабушница.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 25 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скушпштина општине
Број: 022-1/2017-2
12.03.2017. године
Бабушница

На основу члана 32. став 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени
лист РС'', број 129/07 и 83/2014- др. Закона), члана 39. став 27. Статута општине
Бабушница ''Скупштински преглед општине Бабушница'', број
3/08, 3/13 и 5/13) и члана 34. став 6. Пословника Скупштине општине Бабушница, на
седници 12.03.2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ извештај о раду Црвеног крста општине Бабушница за 2017.
годину, број 5 од 14.02.2018. године.

Члан 2.

Закључак доставити: Црвеном крсту општине Бабушница, архиви и
објавити у ''Скупштинском прегледу'' општине Бабушница.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 26 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скушпштина општине
Број022-2/2018-2
12.03.2018. године
Бабушница

На основу члана 32. став 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени
лист РС'', број 129/07 и 83/2014- др. Закона), члана 39. став 27. Статута општине
Бабушница ''Скупштински преглед општине Бабушница'', број
3/08, 3/13 и 5/13) и члана 34. став 6. Пословника Скупштине општине Бабушница, на
седници 12.03.2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ извештај о раду Народне Библиотеке општине Бабушница
за 2017. годину, број 20/2018/ од 14.02.2018. године.
Члан 2.
Закључак доставити:Народној Библиотеци општине Бабушница, архиви и
објавити у ''Скупштинском прегледу'' општине Бабушница.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 27 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скушпштина општине
Број: 87-11/2018-2
12.03.2018. године
Бабушница

На основу члана 32. став 20.. Закона о локалној самоуправи (''Службени
лист РС'', број 129/07 и 83/2014- др. Закона), члана 39. став 27. Статута општине
Бабушница ''Скупштински преглед општине Бабушница'', број
3/08, 3/13 и 5/13) и члана 34. став 6. Пословника Скупштине општине Бабушница, на
седници 12.03.2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Бабушница за 2017. годину, број 06-18-2/2018-1 од 02.03.2018. године.
Члан 2.

Закључак доставити: Општинском Штабу за ванредне ситуације
општине Бабушница, архиви и објавити у ''Скупштинском прегледу'' општине
Бабушница.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 28 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број: 401-51/2018-2
12.03.2018. године
Бабушница

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, 5/08исправка, 5/13 и 13/13) и члана 34. Став 6. Пословника Скупштине општине
Бабушница, на седници одржаној дана 12.03.2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ НАРАТИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
ЕКУМЕНСКЕ ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ НОВОГ САДА

Члан 1.

Усваја се годишњи наративни и финансијски извештај за пројекат
„Побољшање услова живота Рома и других маргинализованих група, превенција
илегалних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију“ за 2017.
годину, број 401-40/2018 од 01.03.2018. године.

Члан 2.

Закључак доставити: Одељењу за привреду и финансије, Екуменској
хуманитарној организацији и Архиви.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 29 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(''Службени гласник РС'', број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- одлука УС, 55/2014,
96/2015-др.закон и 9/2016-Одлука УС), члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 63. Статута општине
Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабуншица'', број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13)
и члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Бабушница (''Скупштински преглед
општине Бабушница'', број 4/08 и 2/14), Општинско веће општине Бабушница, на
седници одржаној 22.02.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Члан 1.
У Решењу о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине
Бабушница, број 02-59/2012-3 од 23.07.2012. године мења се члан 2 и гласи:
„Савет има председника и четири члана.
У Савет из члана 1. овог Решења именују се:
1. Слађана Николић , председница општине-председник Савета
2. Јована Радовановић-секретар за административне послове
3. Миодраг Костић, испред ЈКП“Комуналац“Бабушница-члан
4. Славиша Димитријевић, испред Полицијске станице у Бабушници-члан
5. Др Миле Николић, испред Дома здравља“Др.Јован Ристић“у Бабушници-члан
6. Радмила Младеновић, испред Основне школе“Деспот Стефан Лазаревић-члан
У раду Савета могу да учествују и представници других заинтересованих
субјеката.“
Члан 2.
У осталим деловима Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на
путевима општине Бабушница, број 02-59/2012-3 од 23.07.2012. године остаје
непромењено.
Решење доставити: председнику, секретару и члановима Савета за
безбедност саобраћаја на путевима општине Бабушница, архиви и објавити у
„Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

Број: 02-4/2018-3
У Бабушници, 22.02.2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Горан Димитријевић,с.р.

СТРАНА 30 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 и 101/16-др.закон), члана 63. Статута општине Бабушница
(''Скупштински преглед општине Бабуншица'', број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13), члана 3.
Одлуке о Општинском већу општине Бабушница (''Скупштински преглед општине
Бабушница'', број 4/08 и 2/14) и тачке 4. Решења о образовању Савета за безбедност
општине Бабушница,
Општинско веће општине Бабушница, на седници одржаној 22.02.2018. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Члан 1.
У Савет за безбедност општине Бабушница, на период од четири године,
именују се:
1. Слађана Николић , председница 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 здравља“др Јован Ристић“у
Бабушници-члан

5.

Јулијана Стојановић, в.д.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

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.

СТРАНА 31 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ

Члан 3.

Одређује се Јована Радовановић, запослена у Општинској управи општине
Бабушница, да у својству секретара обавља административно стручне послове за
потребе Савета.
Члан 4.
Овим Решењем замењује се Решење Општинског већа број 02-7-1/2017-3 од
27.04.2017. године.
Решење доставити: председнику, заменику и члановима Савета, архиви и
објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

Број: 02-3/2018-3
У Бабушници, 22.02.2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Горан Димитријевић,с.р.

СТРАНА 32 – БРОЈ 4

БАБУШНИЦА,

12.03.2018.ГОДИНЕ
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