СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА MMXX – БРОЈ 30

БАБУШНИЦА, 30.12.2020.ГОДИНЕ

На основу члана 92. Закона о буџетском систему( „Службени гласник РС“ број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,
103/2015 , 99/2016,113/2017 ,95/2018,31/2019,72/2019,149/2020) и члана 40. Статута општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/2019, 7/19-исправка),
Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
Ангажује се ревизор за завршни рачун буџета општине Бабушница за 2020.
годину.
Члан 2.
Завршни рачун буџета општине Бабушница за 2020. годину садржи извештај
екстерне ревизије.

Члан 3.
Ова Одлука је саставни део Завршног рачуна буџета општине Бабушица за 2020.
годину.
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Скупштинском
прегледу општине Бабушница“.

Број: 400-110/2020-2
У Бабушници, 30.12.2020.година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Далибор Јоцић,с.р.
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На основу члана 94. и 95. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник
РС',' бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13-одлука УС, 132/14,145/14 , 83/18 ,31/19, 37/19 – др. закон и 9/2020 ), члана
47. став 3. Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања
грађевинског земљишта (''Сл. гласник РС'', бр.27/15), члана 32. став 1., тачка 4. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.
закон и 47/2018)
и члана 40. став 1., тачка 21. Статута општине Бабушница
(''Скупштински преглед'' брoj: 4/19 и 7/19 - исправка), Скупштина општине Бабушница,
на седници одржаној дана 30.12.2020. годинe, донeла је
ОДЛ УКУ
О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се годишњи програм уређивања грађевинског земљишта
на територији општине Бабушница у 2021. години (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Просторни обухват Програма је територија општине Бабушница.
Временски обухват Програма је календарска и буџетска 2021. година.
Члан 3.
Програм обухвата радове на уређивању грађевинског земљишта и то: радове на
припремању земљишта и радове на опремању земљишта.
Припремање земљишта обухвата прибављање земљишта, припремне радове,
истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и
техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање,
уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене.
Члан 4.
Финансирање
уређивања
грађевинског
земљишта
обезбеђује
се
из
средства остварених од:
1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
2) закупнине за грађевинско земљиште;
3) отуђења или размене грађевинског земљишта;
4) претварања права закупа у право својине, у складу са Законом о планирању и
изградњи;
5) накнаде за коришћење јавних добара;
6) самодопириноса;
7) донација;
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8) средстава физичких и правних лица по основу уговора о заједничком
припремању односно опремању грађевинског земљишта;
9) буџета општине;
10) других изворa прихода у складу са Законом и Статутом.
Члан 5.
За остваривање Програма планирана се средства у Буџету Oпштине Бабушница
за 2021. годину у укупном износу од 70.693.078,00 динара. Средства за Адаптацију и
енергетску санацију Средње школе, изградњу спортске хале и санацију и адаптацију
Магистралног водовода Љуберађа-Велико Боњинце (III фаза) у износу 346.340.000,00
динара планирају се у Буџету Републике Србије код Канцеларије за управљање јавним
улагањима. Средтсва у износу од 2.580.246,00 динара за уређење хола Дома културе
обезбеђена су од донације Европске уније а средства за изградњу дечијих игралишта у
износу од 2.100.000,00 динара обезбеђена су из донације Народне Републике Кине.
Остатак средства у износу од 103.997.530,00 динара која нису планирана у Буџету
Општине Бабушница за 2021. годину општина Бабушница ће настојати да обезбеди из
средстава Републике Србије или осталих донатора.
Члан 6.
Средства из члана 5. ове Одлуке распоређују се на:
1.Припремање грађевинског земљишта
2.Опремање грађевинског земљишта
А. ПРИПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА
Члан 7.
А.1.Радови на прибављању земљишта
А.1.1.Решавање имовинско правних односа:
Локације на којима ће се решавати имовинско-правни односи:
- Улице: Манастирскa, Михајла Пупина, Цара Душана, 6.Септембар,
Видовданска, Сувопланинска, Севничка, Душана Петровића Шане,
Мурговичка, саобраћајница са мостом кроз индустријску зону и
Постројење за пречишћавање отпадних вода.
Опредељени
износ
средстава
имовинско-правних односа:

потребних

за

решавање

1.500.000,00дин

А.1.2.Набавка станова и просторија друге намене које треба обезбедити за
потребе расељавања корисника објеката предвиђених за рушење - није предвиђена.
А.1.3.Исељавање корисника из објеката предвиђених за рушење- није предвиђено.
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Члан 8.
А.2.Припремни радови
А.2.1. Израда планске документације
-Измена и допуна Просторног плана општине Бабушница
Процењени
износ средстава потребних за израду планске
1.500.000,00 дин
документације.
А.2.1.Урбанистички планови и урбанистичко-техничка
документација:
-Пројекти препарцелације за потребе експропријације зељишта и
елабората геодетских радова за спровођење пројкта препарцелације у
улицама Цара Душана и Краљевића Марка, саобраћајница са мостом
кроз индустријску зону, простора у централном делу Бабушнице (старо
игралиште), 6. Септембар, Видовданска, Сувопланинска, Севничка,
Душана Петровића Шане, Мурговичка.
Процењени износ средстава потребних за израду урбанистичких
1 .000.000,00дин
планова и урбанистичко-техничке документације.
А.2.2.Геодетске и друге подлоге:
-Извођење геодетских радова и израда геодетских елабората за
израду техничке документације и за упис објеката у катастар
непокретности.
Процењени износ трошкова за геодетске радове и елаборате
1.100.000,00дин
*Израда геодетских подлога за Планове детаљне регулације, предвиђа се у оквиру
израде Плана.
А.2.3.Техничка документација:
-техничка документација за пројекте изведеног објекта, сепарата и
елабората (пројекат изведеног објекта за улице Бошка Бухе, Синише
Младеновића, Вука Караџића, Борисава Стефановића и осталих
објеката који се изграде у 2021. години),
-потребна документација за озакоњење мостова,
-техничка документациjа за изградњу, реконструкцију и санацију
објеката: улица Манастирскa, Михајла Пупина, Цара Душана,
Сувопланинска, Севничка, Душана Петровића Шане, Мурговичка,
Никола Тесла, тротоари у улицама Живојна Николића Брке и Ратка
Павловића са атмосферском канализацијом, проширење бине на летњој
позорници, изградња канализационе мреже у селу Извор, Изградња
свлачионице на простору комплекса спортских терена као и изградња
гаража за потребе Општине Бабушница, енергетска санација објекта
Дома здравља и завршетак станова у стамбеној згради у улици Стевана
Синђелића.
Општински пут:
-Звонце - Ракита,Стол-Кијевац, Ропот - Штрбовац
Процењени износ трошкова за пројектно планирање

5 .867.000,00 дин
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А.2.4.Инжењерско-техничка испитивања и подлоге које из таквих испитивања
треба да се обезбеде - за потребе израде Планова детаљне регулације и за потребе
израде техничке документације вршиће се у склопу израде Планова или у склопу
техничке документације.
Б) КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА
Члан 9.
Сви комунални системи, односни њихови делови у Програму разврстани су:
1) према начину коришћења услуга и
2) према функционалном рангу одговарајућих делова комуналних система.
Према начину коришћења услуга које пружају, комунални објекти су:
1) објекти индивидуалне комуналне потрошње и
2) објекти заједничке комуналне потрошње.
Објектима индивидуалне комуналне потрошње сматрају се они системи
комуналне инфраструктуре или њихови делови чији се непосредни корисници
идентификују односно код којих се мери обим услуга које пружају појединим
корисницима.
У објекте заједничке потрошње спадају они комунални системи или њихови
делови чије се коришћење посебно не мери и који служе свим сталним или
повременим корисницима земљишта.
Према функционалном рангу, комунални објекти, односно њихови делови,
сврставају се, у смислу овог Програма, као:
1) магистрална мрежа
2) примарна мрежа и
3) секундарна мрежа
Статус магистралне мреже имају објекти и радови који су од непосредног
утицаја на укупан капацитет и функције одговарајућег комуналног система и самим тим
имају значај за јединицу локалне самоуправе у целини.
Ранг примарне мреже добијају објекти и радови који опслужују два или више
стамбених блокова (постојећих или планираних) или ужих просторних целина друге
имовине и значајни су само за одређени део територије јединице локалне самоуправе.
Секундарној мрежи припадају они делови комуналних система који опслужују
два или више објеката (зграда) у једном стамбеном блоку или ужој просторној целини
друге намене и значајни су само за тај стамбени блок и ужу просторну целину.
Радови на изградњи прикључака не спадају у радове на уређивању грађевинског
земљишта.
Члан 10.
Б.1.Системи водоснабдевања
Б.1.1. Објекти за основни развод воде
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1. Санација и адаптација водоводне мреже
Функционални ранг: локална мрежа.
Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње
Локација: у складу са потребама Јавно комуналног предузећа „Комуналац“
Основне карактеристике: /
Обим радова: санација водовода
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:
2. Водовод Љуберађа-Велико Боњинце (III фаза)
Функционални ранг: магистрална мрежа.
Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње
Локација: Месна заједница Љуберађа-Месна заједница Грнчар
Основне карактеристике: главни цевовод.
Обим радова: санација и адаптација 6.883 м водоводне мреже.
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови адаптације и санације:

600.000.00 дин
0.00 дин

0.00 дин
69.840.000,00дин

3. Текуће поправке и одржавање водоводне мреже
Функционални ранг: локална мрежа
Начин коришћења: објекти
Локација: Месна заједница Драгинац
Основне карактеристике: израда пројектно техничке документације
главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода и
студије процене утицаја на животну средину
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови текућих поправки и одржавања:

/
1.150.000.00 дин

Члан 11.
Б.2.Системи канализације
Б.2.1.Систем за одвођење отпадних вода у насељу Бабушница
1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
Функционални ранг: постројење за пречишћавање отпадних вода
Начин коришћења: објекти
Локација: Месна заједница Драгинац
Основне карактеристике: израда пројектно техничке документације
главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода и
студије процене утицаја на животну средину
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:

901.000,00 дин
0.00 дин
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2. Изградња фекалне канализације у улици Ивице Миладиновића
Функционални ранг: локална мрежа
Начин коришћења: објекти
Локација: Улица Ивице Миладиновић
Основне карактеристике: изградња секундарне канализационе мреже
фекалне канализације.
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:

0.00 дин
7.815.290.00 дин

3. Санација и адаптација канализационе мреже
Функционални ранг: локална мрежа.
Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње
Локација: у складу са потребама Јавно комуналног предузећа „Комуналац“
Основне карактеристике: /
Обим радова: санација и адаптација канализационе мреже.
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:

600.000,00 дин
0,00 дин

4.Текуће поправке и одржавање канализационе мреже
Функционални ранг: локална мрежа.
Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње
Локација: у складу са потребама Јавно комуналног предузећа „Комуналац“
Основне карактеристике: /
Обим радова: санација и адаптација канализационе мреже.
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови текућих поправки и одржавања:

Б.2.2.Систем за одвођење атмосферских вода у насељу Бабушница
Одводњавање атмосферских вода, односно изградња атмосферске
канализације је садржана кроз изградњу саобраћајних површинаулица: Борисава Стефановића, Нушећева улица и Стамбени прилаз у
улици Саше Ивковића.
Члан 12.
Б.3.Саобраћајне површине

дин
1.250 000.00дин
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Б.3.1.Коловозне површине
1. улица Борисава Стефановића
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционалне карактеристике: примарна мрежа.
Положај: Улица Борислава Стефановића.
Обим радова:реконструкција коловоза и тротоара у ул. Борислава
Стефановића у дужини од 468 м, изградња атмосферске канализације и
фекалне канализације;
Трошкови изградње:
2. Стамбени прилаз у улици Саше Ивковића
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционалне карактеристике: примарна мрежа.
Положај: Улица Стамбени прилаз у улици Саше Ивковића
Обим радова: изградња

20.934.707,00 дин

Трошкови изградње:
3. Нушићева улица
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционалне карактеристике: примарна мрежа.
Положај: Нушићева улица
Обим радова: изградња, дужина 80 м

3.453.000.00 дин

Трошкови изградње:
4. улица Младости
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционалне карактеристике: примарна мрежа.
Положај: улица Младости
Обим радова: изградња, дужина 233,14м
Трошкови изградње:
5. Некатегорисани пут, село Камбелевац, махала Цинцарци
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционалне карактеристике: примарна мрежа.
Положај: село Камбелевац, махала Цинцарци, дужина 1.206,73м
Обим радова: реконструкција некатегорисаног пута

3.591.298,00дин

11.770.995.00 дин

Трошкови изградње:
16.182.240,00 дин
6.Изградња улица: Михајла Пупина, Видовданска, 6.септембар,
Сувопланинска, Севничка, Душана Петровића Шанета, Мурговичка.
Трошкови изградње:

80.000 000.00 дин

Б.3.2. Саобраћајна сигнализација-нису предвиђени радови.

/

Б.3.3. Мирујуће површине – нису предвиђени радови.

/
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Б.3.4.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња
Функционални ранг: примарна мрежа
Положај: насеље Бабушница
Обим радова:Изградња тротоара је предвиђена кроз изградњу
саобраћајница.Бициклистичке стазе нису планиране.
Б.3.5. Опрема слободних површина

/

1.Парковска површина са спортским теренима и
дечијем игралиштем у центру Бабушнице
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционални ранг: примарна мрежа.
Положај: Парковска површина са спортским теренима и дечјем
игралиштем у центру Бабушнице.
Обим радова: завршетак изградње.
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:
2. Дечје игралиште у насељу Лозиште, ПлужинаРашина Бара и Ливађе (код објекта Црвеног Крста)
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционални ранг: примарна мрежа.
Положај: Парковска површина са спортским теренима и дечијем
игралиштем у насељу Лозиште.
Обим радова: изградња.
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:

0.00 дин
3.200.000,00 дин

дин
2.100.000,00 дин

Б.4 Специфични радови на комуналном опремању земљишта
Б.4.1. Адаптација и енергетска санација Средње школе у Бабушници
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња
Функционални ранг: примарна мрежа
Положај: насеље Бабушница, улица Омладинских бригада бб
Обим радова: израда пројектно техничке документације
Трошкови пројектног планирања и стручни надзор
Трошкови изградње:

1.250 000.00 дин
118.500.000,00дин

Б.4.2. Завршетак изградње спортске хале
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња
Функционални ранг: примарна мрежа
Положај: насеље Бабушница, улица Сувопланинска
Обим радова: Завршетак радова на изградњи спортске хале у Бабушници.
Трошкови пројектног планирања и стручни надзор:
Трошкови изградње:

1.250.000,00 дин
158.000.000,00дин
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Б.4.3. Радови на уређењу ентеријера хола и реконструкција хола објекта
Дома културе
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња
Функционални ранг: примарна мрежа
Положај: насеље Бабушница, улица Саше Ивковића број 1
Обим радова: Завршетак радова на уређењу ентеријера хола објекта Дома
културе
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:

0,00 дин
8.355.324,00 дин

Б.4.4. Уређење фасада на стамбеним зградама
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња
Функционални ранг: примарна мрежа
Положај: насеље Бабушница
Обим радова: енергетска санација зграда
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:

0,00 дин
4.000.000,00 дин

В. ПОЈЕДИНАЧНИ ПРИКАЗ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПРЕМА КАРАКТЕРИСТИЧНИМ НАМЕНАМА ЗЕМЉИШТА
Члан 13.
В.1.Локације за изградњу објеката комуналне и линијске инфраструктуре
В.2.Локације намењене за изградњу објеката јавне намене
В.3.Локације намењене за уређивање земљишта
В.4.Локације за стамбену изградњу
В.5.Локација за изградњу индустријских и других производних објеката

218.088.530,00 дин
5.300.000,00дин
8.467.000,00 дин
5.500.000,00 дин
/

В.6.Локација за изградњу пословних, угоститељских, трговинских и
/
сличних објеката
В.7. Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, 288.355.324,00 дин
здравство, социјална заштита)
/
В.8.Локација за изградњу објеката мале привреде и занатства
В.9.Значајнији комунални објекти који се реализују као самостални
/
подухвати
/
В.10.Специфични објекти комуналне опреме (гробље, депонија…)
В.11.Локације на којима се земљиште уређује за потребе постојећих
/
објеката (''мале акције у МЗ'')
Г. ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ПРЕМА
КАРАКТЕРИСТИЧНИМ
ОСНОВАМА
Члан 14.
Према карактеристичним наменама земљишта, односно објеката за чије потребе
се уређује земљиште, радови на уређивању земљишта груписани су на
карактеристичне групе локација.
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Површина земљишта која се прибавља
Број, капацитет и намене објеката чије се рушење предвиђа
Број нових станова које треба обезбедити за потребе расељавања
Укупна висина трошкова
Г.2.Радови на комуналном опремању земљишта према начину
коришћења
Г.2.1.Индивидуална потрошња
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
Г.2.2.Заједничка потрошња
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност специфичних радова на комуналном опремању
земљишта
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
Г.3.Радови
на
комуналном
опремању
земљишта
према
функционалном рангу
Г.3.1.Магистрална мрежа
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
Укупна вредност специфичних радова на комуналном опремању земљишта
Г.3.2.Примарна мрежа
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
Г.3.3.Секундарна мрежа
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина

50 ара
/
/
1.500.000,00 дин
Динара

1.750.000,00 дин
1.850.000,00 дин
0,00
0,00
0,00
0,00
69.840.000,00 дин
10.566.290,00 дин
0,00
0,0
126.932.240,00 дин
291.355.324,00 дин
5.300.000,00 дин
Динара

69.840.000,00 дин
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750.000,00 дин
1.850.000,00 дин
0,00
0,00
126.932.240,00дин
5.300.000,00 дин
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Д. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА
Члан 15.
Општи услови за финансирање радова на уређивању
Финансијски план Програма заснован је и у складу је са Одлуком о Буџету општине
Бабушница за 2020. годину.
Критеријуми на основу којих су изабрани појединачни пројекти јесу:
-завршетак и стављање у функцију започетих објеката;
-континуитет у изградњи и капиталном одржавању комуналних објеката
магистралног и примарног ранга;
-уговорене обавезе са корисницима грађевинског земљишта;
-уговорене обавезе са донаторима;
-спремност пројеката за реализацију;
Члан 16.
Расположиви извори финансирања
За Програм у целини, у Буџету општине Бабушница за 2021. годину,одређени су
износи прихода и примања:
1.
2.
3.
4.

Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
Финансијска помоћ ЕУ
Донација НР Кине
Укупно:

70.693.078.00 динара
450.337.530,00 динара
2.580.246,00 динара
2.100.000,00динара
525.710.854,00 динара

Е. МЕРЕ ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Члан 17.
Е.1.Организација извршења програма:
Основни носилац организације извршења програма је Општинска управа.
Ванредни извештаји сачињавају се по потреби, на захтев Општинског већа.
Скупштина општине разматра годишњи извештај о реализацији Програма, који
јој подноси Председник општине.
Члан 18.
Е.2.Посебни услови за реализацију програма:
Праћење кретања износа прихода од доприноса за уређивање грађевинског
земљишта коју плаћају инвеститори врши Општинска управа, преко надлежних
Служби.
У случају измењених сазнања о обиму, структури и вредности радова на
појединим локацијама, радови ће се извршити без претходне измене или допуне
Програма под условом да вредност радова буде у оквиру износа одређеног за ту намену
у буџету општине Бабушница за 2021. годину.
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Општинско веће општине Бабушница, на предлог председника општине
утврдиће приоритете у извршавању радова предвиђених у Програму.
Члан 19.
Е.3.Услови за измене и допуне програма:
Радови на уређивању грађевинског земљишта, који нису обухваћени Програмом,
могу се уврстити у Програм на основу Одлуке Општинског већа под условом да се
обезбеде средства финансирања из других извора (средства из донација, субвенција и
сл.) и под условом да ти радови не утичу на извршење радова утврђених Програмом.
Измене у структури, вредности и условима финансирања предвиђених радова
које су у оквиру вредности одговарајућих позиција у буџету општине Бабушница за
2021. годину не условљавају измену и допуну Програма.
У случају измене Одлуке о буџету општине за 2021. годину, а која се односи на
измене на позицијама из којих се финансирају радови на уређивању грађевинског
земљишта, истовремено са приступањем изради Одлуке о измени Одлуке о буџету се
приступа изради Одлуке о измени Програма.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском
прегледу општине Бабушница“.
Број: 418-2/2020-2
У Бабушници, 30.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Далибор Јоцић,с.р.
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На основу члана 32. Став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана
40. став 1, тачка 20. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“
број 4/19 и 7/19-исправка) и члана 12. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
(„Сл. гласник Републике Србије“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), Скупштина Општине
Бабушница на седници одржаној 30.12.2020. године донела је

ОДЛУКУ
о покретању поступка за реализацију јавно приватног партнерства
за обављање комулане делатности, одржавање путева и улица на територији Општине
Бабушница
Члан 1.
Општина Бабушница, у својству јавног тела покреће поступак за реализацију јавноприватног партнерства за обављање комулане делатности, одржавање путева и улица на
територији Општине Бабушница.
Члан 2.
Општинско веће Општине Бабушница ће својим актом образовати у складу са Законом
о јавно-приватном партнерству и концесијама, Пројектни тим јавног тела-Општине Бабушница
који ће предузети радње на припреми и реализацији јавно-приватног партнерства за обављање
комулане делатности, одржавање путева и улица на територији Општине Бабушница.
Актом Општинског већа Општине Бабушница из става 1. овог члана ће се прецизно
дефинисати смернице и задаци Пројектног тима као и рокови за израду Предлога пројекта
јавно-приватног партнерства.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу
Општине Бабушница“.

Број: 352-63/2020-2
У Бабушница,30.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Далибор Јоцић,с.р.

СТРАНА 15 - БРОЈ 30

БАБУШНИЦА,

30.12.2020. ГОДИНЕ

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/18), члана 5 и 6. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/19), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018 ), као и члана 40.
Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/19 и 7/19исправка), а у складу са Закључком Општинског већа општине Бабушница, број 023—5/2020-3
од 07.12.2020. године
Скупштина општине Бабушница на седници од 30.12.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ИЗ БАБУШНИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Члан 1.
У Одлуци о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ из Бабушнице са Законом о јавним предузећима („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 26/2020), иза члана 2. додаје се члан 3. који гласи:
„ ЈКП „Комуналац“ Бабушница наставиће да обавља делатност управљање јавним путевима
(општински путеви и улице); одржавање улица и путева - извођење радова којима се
обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност
улица, путева, тргова, платоа и сл до окончања поступка за реализацију јавно-приватног
партнерства за обављање делатности управљање јавним путевима.
Плаћање за обављање ове делатности вршиће се према начину, поступку и динамици
исплате за исти период претходне године, а на основу приложене финансијске документације.
ЈКП „Комуналац“ Бабушница ће извршити измену Програма пословања за 2021. годину
у складу са изменом и допуном Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ из Бабушнице са Законом о јавним предузећима“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Скупштинском
прегледу општине Бабушница“.

Број: 352-64/2020-2
У Бабушници, 30.12.2020.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Далибор Јоцић,с.р.

СТРАНА 16 - БРОЈ 30

БАБУШНИЦА,

30.12.2020. ГОДИНЕ

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) и члана
40. став 1. тачка 38. и 56. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019-исправка), Скупштина општине Бабушница,
на седници одржаној дана 30.12.2020. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА У ЦИЉУ
ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ 6. СЕПТЕМБАР У НАСЕЉУ БАБУШНИЦА

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за
експропријацију непокретности – земљишта, које обухвата улицу: 6. Септембар у КО
Сурачево, сагласно Информацији о локацији број 350-57/2020-02 од 30.11.2020.године
издатој од стране Одсека за
урбанизам, комунално стамбене, имовинске и
инспекцијске послове, Одељења за привреду и финансије, Општинска управе општине
Бабушница,
Члан 2.
Покретање поступка утврђивања јавног интереса, врши се у циљу
експропријације непокретности ради изградње улице 6. Септембар, у складу са Планом
генералне регулације Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број
4/2014 и 9/2017).
Члан 3.
Задужује се овлашћени представник општине Бабушница да са свом потребном
документацијом поднесе предлог Влади Републике Србије за утврђивање јавног
интереса за експропријацију непокретности за изградњу предметне улице.
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: 465-9/2020-2
У Бабушници, 30.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Далибор Јоцић,с.р.

СТРАНА 17 - БРОЈ 30

БАБУШНИЦА,

30.12.2020. ГОДИНЕ

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) и члана
40. став 1. тачка 38. и 56. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019-исправка), Скупштина општине Бабушница,
на седници одржаној дана 30.12.2020. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА У ЦИЉУ
ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ ДУШАНА ПЕТРОВИЋА ШАНЕТА У НАСЕЉУ
БАБУШНИЦА
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за
експропријацију непокретности – земљишта, које обухвата улицу: Душана Петровића
Шанета у КО Сурачево, сагласно Информацији о локацији број 350-54/2020-02 од
19.11.2020.године издатој од стране Одсека за урбанизам, комунално стамбене,
имовинске и инспекцијске послове, Одељења за привреду и финансије, Општинска
управе општине Бабушница,
Члан 2.
Покретање поступка утврђивања јавног интереса, врши се у циљу
експропријације непокретности ради изградње улице Душана Петровића Шанета, у
складу са Планом генералне регулације Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 4/2014 и 9/2017).
Члан 3.
Задужује се овлашћени представник општине Бабушница да са свом потребном
документацијом поднесе предлог Влади Републике Србије за утврђивање јавног
интереса за експропријацију непокретности за изградњу предметне улице.
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: 465-6/2020-2
У Бабушници, 30.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Далибор Јоцић,с.р.

СТРАНА 18 - БРОЈ 30

БАБУШНИЦА,

30.12.2020. ГОДИНЕ

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) и члана
40. став 1. тачка 38. и 56. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019-исправка), Скупштина општине Бабушница,
на седници одржаној дана 30.12.2020. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА У ЦИЉУ
ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ МУРГОВИЧКЕ У НАСЕЉУ БАБУШНИЦА

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за
експропријацију непокретности – земљишта, које обухвата улицу: Мурговичка и то од
улице Сувопланинске до кп.бр. 365/1 КО Бабушница у КО Бабушница, сагласно
Информацији о локацији број 350-56/2020-02 од 30.11.2020.године издатој од стране
Одсека за урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове,
Одељења за привреду и финансије, Општинска управе општине Бабушница,
Члан 2.
Покретање поступка утврђивања јавног интереса, врши се у циљу
експропријације непокретности ради изградње улице Мурговичке и то од улице
Сувопланинске до кп.бр. 365/1 КО Бабушница, у складу са Планом генералне
регулације Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/2014 и
9/2017).
Члан 3.
Задужује се овлашћени представник општине Бабушница да са свом потребном
документацијом поднесе предлог Влади Републике Србије за утврђивање јавног
интереса за експропријацију непокретности за изградњу предметне улице.
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: 465-8/2020-2
У Бабушници, 30.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Далибор Јоцић,с.р.

СТРАНА 19 - БРОЈ 30

БАБУШНИЦА,

30.12.2020. ГОДИНЕ

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) и члана
40. став 1. тачка 38. и 56. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019-исправка), Скупштина општине Бабушница,
на седници одржаној дана 30.12.2020. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА У ЦИЉУ
ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ СЕВНИЧКЕ У НАСЕЉУ БАБУШНИЦА
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за
експропријацију непокретности – земљишта, које обухвата улицу: Севничка у КО
Сурачево, сагласно Информацији о локацији број 350-59/2020-02 од 11.12.2020.године
издатој од стране Одсека за
урбанизам, комунално стамбене, имовинске и
инспекцијске послове, Одељења за привреду и финансије, Општинска управе општине
Бабушница,
Члан 2.
Покретање поступка утврђивања јавног интереса, врши се у циљу
експропријације непокретности ради изградње улице Севничка у КО Сурачево, у
складу са Планом генералне регулације Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 4/2014 и 9/2017).
Члан 3.
Задужује се овлашћени представник општине Бабушница да са свом потребном
документацијом поднесе предлог Влади Републике Србије за утврђивање јавног
интереса за експропријацију непокретности за изградњу предметне улице.
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: 465-10/2020-2
У Бабушници, 30.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Далибор Јоцић,с.р.

СТРАНА 20

- БРОЈ 30

БАБУШНИЦА,

30.12.2020. ГОДИНЕ

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) и члана
40. став 1. тачка 38. и 56. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019-исправка), Скупштина општине Бабушница,
на седници одржаној дана 30.12.2020. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА У ЦИЉУ
ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ СУВОПЛАНИНСКЕ У НАСЕЉУ БАБУШНИЦА

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за
експропријацију непокретности – земљишта, које обухвата улицу: Сувопланинска у КО
Бабушница, сагласно Информацији о локацији број 350-55/2020-02 од
19.11.2020.године издатој од стране Одсека за урбанизам, комунално стамбене,
имовинске и инспекцијске послове, Одељења за привреду и финансије, Општинска
управе општине Бабушница,
Члан 2.
Покретање поступка утврђивања јавног интереса, врши се у циљу
експропријације непокретности ради изградње улице Сувопланинске, у складу са
Планом генералне регулације Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 4/2014 и 9/2017).
Члан 3.
Задужује се овлашћени представник општине Бабушница да са свом потребном
документацијом поднесе предлог Влади Републике Србије за утврђивање јавног
интереса за експропријацију непокретности за изградњу предметне улице.
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: 465-7/2020-2
У Бабушници, 30.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Далибор Јоцић,с.р.

СТРАНА 21 - БРОЈ 30

БАБУШНИЦА,

30.12.2020. ГОДИНЕ

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) и члана
40. став 1. тачка 38. и 56. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019-исправка), Скупштина општине Бабушница,
на седници одржаној дана 30.12.2020. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ
ВИДОВДАНСКЕ У НАСЕЉУ БАБУШНИЦА

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за
експропријацију непокретности – земљишта, које обухвата улицу: Видовданска у КО
Бабушница, сагласно Информацији о локацији број 350-53/2020-02 од
19.11.2020.године издатој од стране Одсека за урбанизам, комунално стамбене,
имовинске и инспекцијске послове, Одељења за привреду и финансије, Општинска
управе општине Бабушница,
Члан 2.
Покретање поступка утврђивања јавног интереса, врши се у циљу
експропријације непокретности ради изградње улице Видовданске, у складу са Планом
генералне регулације Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број
4/2014 и 9/2017).
Члан 3.
Задужује се овлашћени представник општине Бабушница да са свом потребном
документацијом поднесе предлог Влади Републике Србије за утврђивање јавног
интереса за експропријацију непокретности за изградњу предметне улице.

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: 465-5/2020-2
У Бабушници, 30.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Далибор Јоцић,с.р.

СТРАНА 22 - БРОЈ 30
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Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број: 06-127-1-2020-2
30.12.2020.године
Б аб ушн ица

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07) и члана 40. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед
општине Бабушница'', број 4/19 и7/19-исправка), Скупштина општине Бабушница, на
седници од 30.12.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА У КОМУНАЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ“ ИЗ БАБУШНИЦЕ ЗА 2021 ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
на ценовник услуга у комуналним
делатностима ЈКП ,,Комуналац“ из Бабушнице, број 1287/3, који је донео Надзорни
одбор ЈКП ''Комуналац'' из Бабушнице, на седници од 10.12.2020. године

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу ''Комуналац''
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,
Далибор Јоцић,с.р.

СТРАНА 23 - БРОЈ 30
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 40. Статута општине
Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 4/19 и 7/19-исправка),
Скупштина општине Бабушница, на седници 30.12.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ДЕЧЈА РАДОСТ'' ИЗ БАБУШНИЦЕ
Члан 1.
РАЗРЕШАВЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе
''Дечја Радост'' из Бабушнице и то:
Представник локалне самоуправе
1.Миловановић Александра из Сурачево
Представник Васпитно-образовног већа
1.2 Јовановића Душица ,васпитач из Бабушнице
Члан 2.
ИМЕНУЈУ СЕ за чланови Управног одбора Предшколске установе ''Дечја
Радост'' из Бабушнице и то:
Представник локалне самоуправе
1.Катарина Мијалковић из Бабушнице
Преставник Васпитно-образовног већа
1.2 Илић Бранкица,Васпитач из Бабушница
Члан 3.

Решење доставити: Предшколској установи ''Дечја Радост'' из Бабушнице,
разрешеном и именованом члану Управног одбора и архиви и
објавити у
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.

Број:02-51/2020-2
У Бабушници,30.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Далибор Јоцић,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/2014, 101/2016, 47/2018) и члана 40. Статута општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/19 и 7/19),
Скупштина општине Бабушница, на седници од 30.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА'' ПИРОТ ИЗ ПИРОТА

КОНСТАТУЈЕ СЕ, да је Владану Савићу из Доњег Стрижевца, престала
дужност члана Надзорног одбора јавног комуналног предузећа ,,Регионална депонија
Пирот“ због избора новог члана Надзорног одбора Слободана Ђурића из Драгинца.

Обр азло жење

Скупштина општине Бабушница на седници од 30.12.2020.године.
именовала је за члана Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа ''Регионална
депонија'' Пирот из Пирота, Слободана Ђурића из Драгинца.
На истој седници Скупштине општине Бабушница од 30.12.2020. године
константован је престанак дужности Владану Савићу из Доњег Стрижевца, на месту
члана Надзорног одбора ЈКП ''Регионална депонија'' Пирот из Пирота.
На основу свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву
Решења.
Ово Решење је коначно.
Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор
пред Управним суду у Београду, у року од 30 дана, од дана пријема Решења.
Решење доставити: Владану Савићу из Доњег Стрижевца, ЈКП
''Регионална депонији'' Пирот из Пирота, Општинској управи општине Бабушница,
архиви и објавити у Скупштинском прегледу општине Бабушница.

Број:06-128-1/2020-2
У Бабушници, 30.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Далибор Јоцић,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/2014, 101/2016, 47/2018) и члана 40. Статута општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/19 и 7/19),
Скупштина општине Бабушница, на седници од 30.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ'' ПИРОТ

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ СЛОБОДАН ЂУРИЋ, из Драгинца, за члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа ''Регионална депонија Пирот'' Пирот.

Члан 2.
Ово Решење доставити: Јавном комуналном предузећу ''Регионална депонија
Пирот '' Пирот, Слободану Ђурићу из Драгинца, архиви и објавити у ''Скупштинском
прегледу општине Бабушница''.

Број:06-128/2020-2
У Бабушници, 30.12.2020.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Далибор Јоцић,с.р.

СТРАНА 26
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БАБУШНИЦА,
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