СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА MMXIX – БРОЈ 17

БАБУШНИЦА, 20.11.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ
ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА
ПИТАЊА,ИЗБОР,ИМЕНОВАЊА И НАГРАДЕ

На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
РС'', број 129/07, 34/10- Одлука УС и 54/11) и члана 76. Пословника Скупштине
општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 8/19),
Одбор је на основу Извештаја Изборне комисије општине Бабушница и
уверења која су издата одборницима, утврдио следеће:
1. Уверења о избору одборника издала је Изборна комисија општине
Бабушница, као надлежни орган за спровођење избора за одборнике у Скупштини
општине Бабушница.
2. Подаци из уверења о избору одборника истоветни су са подацима из
Извештаја Изборне комисије општине Бабушница.
3. Предлаже се Скупштини општине Бабушница потврђивање мандата
одборницима изабраним на изборима 24. априла 2016. године и 14. маја 2016. године.
Изабрани су:
1. Са Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ(СПС)“

1. Дејан Тодоровић рођен 1982,самосталном електро монтеру, из Горчинца

У Бабушници, 13.11.2019. године

Одбор за администаративно-мандатна питања
1.Зоран Игњатовић, председник
__________________________
2. Дејан Савић, члан
________________________
3. Јоцић Далибор,члан
_______________________
4.Милица Милев
_______________________
5.Игор Тодоровић
________________________
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На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
број 129/07, 34/10- Одлука УС и 54/11) и члана 10. и 17. Пословника Скупштине
општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 08/19),
Скупштина општине Бабушница, на седници од 20.11.2019. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

Члан 1.

ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборницима Скупштине општине Бабушница
изабраним на изборима 24. априла 2016. године и 14. маја 2016. године.
Изабран je
2. Са Изборне листе „''ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ(СПС)“

1. Дејан Тодоровић рођен 1982,самостални електро монтер,из Горчинца

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у ''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.

Број: 06-123-1/2019-2
У Бабушници, 20.11.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (“Сл. Гласник РС”, број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 32. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други
закон и 47/2018), и члана 40. став 1. тачка 56. Статута општине Бабушница („Скупштински
преглед општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019 - исправка), Скупштина општине
Бабушница, на седници одржаној дана 20.11.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА У КО ДРАГИНАЦ У ЦИЉУ
ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак ради подношења Предлога Влади Републике
Србије за утврђивање јавног интереса за експропријацију непокретности – земљишта у КО
Драгинац, које обухвата делове следећих катастарских парцела: 2106, 2108, 2109, 2110, 2129,
2130, 2151, 2153, 2154/1, 2155, 2156, 2157, 2158, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247 и 2248,
сагласно Информацији о локацији, број 350-54/2019-02 од 31.10.2019. године.
Члан 2.
Покретање поступка ради подношења Предлога Влади Републике Србије за
утврђивање јавног интереса, врши се у циљу експропријације непокретности ради изградње
постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Бабушница, у складу са
Планом детаљне регулације „Постројења за пречишћавање отпадних вода Бабушница“
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 29/2016).
Члан 3.
Задужује се Општинска управа општине Бабушница, да Општинском
правобранилаштву општине Бабушница, достави сву потребну документацију за подношење
предлога Влади Републике Србије, за утврђивање јавног интереса за експропријацију
непокретности за изградњу предметног постројења.
Члан 4.
Општина Бабушница одређује се за корисника експропријације.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском
прегледу општине Бабушница”.

Број: 465-9/2019-02
У Бабушници, 20.11.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Лазаревић,с.р.
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На осову члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 63. Статута Општине
Бабушница („Скупштински преглед Општине Бабушница“ 4/2019 и 7/19-исправка), Уговора о
реализацији пројекта „Саветодавна служба за грађане у oпштини Бабушница“ (UNOPSSwissPRO-2019-Grant-003 од 03.07.2019. године), Општинско веће Општине Бабушница, на
седници одржаној 28.10.2019. године, донело је:
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ САВЕТОДАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ГРАЂАНЕ
У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ОКВИРУ СВИС ПРО ПРОГРАМА
„САВЕТОДАВНА СЛУЖБА ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА“
I Опште одредбе
Члан 1.
Пружање бесплатне саветодавне подршке грађанима врши се у склопу пројекта
„Саветодавна служба за грађане у oпштини Бабушница“ (у даљем тексту: ССГ) кроз
ангажовање дипломираног правника, на одређено време, као пружаоца бесплатне саветодавне
подршке (у даљем тексту: пружалац).
Члан 2.
Бесплатна саветодавна подршка се обававља у складу са Методологијом рада
Саветодавне службе за грађане у јединицама локалне самоуправе које су подржане од стране
Swiss PRO Програма (у даљем тексту: Програм).
Члан 3.
Овим правилником регулишу се: успостављање, организација, финансирање,
области деловања ССГ, начин пружања бесплатне саветодавне подршке, као и права и обавезе
пружаоца.
II Организација и финансирање ССГ
A) Организација
Члан 4.
Јединица локалне самоуправе образује ССГ ради пружања бесплатне
саветодавне подршке.
Члан 5.
Бесплатну саветодавну подршку при ССГ пружа дипломирани правник који је ангажован у
ССГ.
Члан 6.
Дипломирани правник ступа на рад потписивањем уговора са председником
Општине Бабушница.
Члан 7.
Пружање бесплатне саветодавне подршке ССГ организује у просторијама
Општине Бабушница и у просторијама месних заједница на територији општине Бабушница
које ће бити одређене од стране јединице локалне самоуправе као места где ће ССГ такође
пружати бесплатну саветодавну подршку.
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Б) Финансирање
Члан 8.
Рад ССГ се финансира из средстава која су предвиђена буџетом пројекта (Swiss
PRO).
Члан 9.
Поступци јавне набавке спроводе се у складу са Законом о јавним набавкама, у
складу са усвојеним буџетом пројекта.
Члан 10.
Јединица локалне самоуправе се обавезује да достави сву документацију Swiss
PRO програму ради правдања утрошених средстава.
III Делокруг рада ССГ
Члан 11.
Бесплатна саветодавна подршка која се пружа у ССГ састоји се од пружања
правних савета, пружања опште правне информације, састављања поднесака и попуњавања
формулара и не обухвата право заступања и одбране пред судом, другим државним органом,
органом јавне власти или у поступку мирног решавања спорова.
Пружање правног савета
Члан 12.
Пружање правног савета је детаљно објашњење о начину и могућности
решавања конкретне правне ствари пред судом, другим државним органом, односно органом
јавне власти или у поступку мирног решавања спора, а које се односи на право, обавезу или
интерес корисника бесплатне саветодавне подршке и заснован на закону.
Пружање опште правне информације
Члан 13.
Општа правна информација јесте информација о уређењу неке правне области,
правном положају корисника у конкретној правној ствари, субјекту и начину одлучивања о
појединачном праву, обавези или интересу заснованом на закону, пред судом или другим
државним органом односно органом јавне власти, о правилима и о висини трошкова поступка
који се не односе на поступак пред судом у конкретној правној ствари, могућности мирног
решења спора, начину извршења одлуке, о разлозима и условима за покретање управног
поступка и поступка који се покреће уставном жалбом и о условима и поступку остваривања
права на бесплатну саветодавну подршку.
Састављање поднеска
Члан 14.
Састављање поднеска је израда писмена којим се покреће поступак пред судом, другим
државним органом, односно органом јавне власти или које се подноси током већ покренутог
поступка (састављање тужбе, захтева, предлога, молбе, притужбе, приговора, поднесака, жалбе
и другог правног средства).
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Попуњавање формулара
Члан 15.
Попуњавање формулара је помоћ у уношењу података о кориснику, које
попуњава пружалац, а потписује корисник.
Члан 16.
На поступање ССГ у поступку остваривања права на бесплатну саветодавну
подршку примењује се закон којим се уређује општи управни поступак.
Решења која доноси ССГ потписује лице које води поступак и лице овлашћено
испред Општинске управе Општине Бабушница.

У раду ССГ користи се печат Општинске управе Општине Бабушница.
IV Начин пружања бесплатне саветодавне подршке
Члан 17.
Пружање бесплатне саветодавне подршке покреће се захтевом за одобравање
бесплатне саветодавне подршке који се подноси ССГ од стране тражиоца.
Члан 18.
Дипломирани правник ангажован у ССГ, коме је поднет захтев за одобравање
бесплатне саветодавне подршке, дужан је да начини увид у евиденције којима располаже и у
документацију која је поднета уз захтев и да по службеној дужности, начини увид у податке о
чињеницама неопходним за пружање бесплатне саветодавне подршке о којима се води
службена евиденција, да их прибавља и обрађује.
Члан 19.
Дипломирани правник, на основу добијених података и утврђених чињеница,
може да донесе решење о одобравању бесплатне саветодавне подршке, решење о одбијању
захтева и решење о обустави остваривања права на бесплатну саветодавну подршку.
V Права и обавезе пружаоца
Права пружаоца
Члан 20.
Пружалац има право накнаду за свој рад, право на накнаду путних трошкова као
и друга права која су уређена уговором и Програмом.
Обавезе пружаоца
Члан 21.
Пружалац је у обавези да бесплатну саветодавну подршку пружа у складу са
начелима која су предвиђена Методологијом рада ССГ.
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Члан 22.
Пружалац не сме да тражи, нити да од тражиоца, односно корисника прими
накнаду за пружање бесплатне саветодавне подршке.
Члан 23.
Пружалац је дужан да омогући свим грађанима слободан приступ
информацијама о организацији рада на пружању бесплатне саветодавне подршке у
просторијама ССГ или у другим просторијама одређеним за пружање бесплатне саветодавне
подршке од стране јединице локалне самоуправе.
Члан 24.
Пружалац чува као поверљиве податке до којих је дошао пружањем бесплатне
саветодавне подршке посебно о тражиоцу, кориснику, предмету и поступку, у свему у складу
са законом којим се уређује заштита података о личности.
Члан 25.
Пружалац је дужан да успостави и води евиденцију о пружању бесплатне
саветодавне подршке, као и да израђује месечне извештаје о свом раду и да их доставља Swiss
PRO Програму и начелнику Општинске управе.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
Скупштинском прегледу Општине Бабушница.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Број: 110-10/2019-3
Датум: 28.10.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Слађана Николић,с.р.
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Уређивачки одбор
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