СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНИ
БАБУШНИЦА
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БАБУШНИЦА, 23.03.2022.ГОДИНЕ

На основу члана 46. става 1. тачке 8) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016- други закон, 47/2018 и
111/2021- други закон), члана 63. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“, број 4/19 и 7/19- исправка) и члана 34. Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити општине Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 36/21) и иницијативе Центра за социјални рад општине Бабушница
број 551-1/2022-3 од 21.03.2022. године, Општинско веће општине Бабушница на
седници одржаној 23.03.2022. године доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
о условима и начину остваривања права на бесплатан оброк на територији општине
Бабушница
Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања права на бесплатан оброк на
територији општине Бабушница број 110-33/2021-3 од 06.12.2021. године
Мења се члан 5. и гласи:
Право на бесплатан оброк имају:
 Корисници новчане социјалне помоћи;
 Корисници туђе неге и помоћи;
 Лица која се нађу у стању социјалне потребе;
 Лица са више од 60 година живота која су у стању социјалне потребе, без
прихода или чији укупни приходи не прелазе минимални ниво социјалне
сигурности;
 Лица и породице који се тренутно нађу у стању социјалне потребе, корисници
постпеналне заштите, с тим да ово право користе најдуже до 60 дана у
континуитету;
 Самохрана старачка домаћинства;
 Породице особа са инвалидитетом и тешко оболелих лица (листа тежих болести
се утврђује према прописима из области здравственог осигурања).
Мења се члан 20. и гласи:
 Бесплатан оброк може се делити корисницима и у виду сувог оброка, односно
пакета хране- намирница, уколико Општинско веће посебним актом то предвиди
за одређени период;
 Центар за социјални рад општине Бабушница утврђује право на пакет храненамирница на основу евиденције корисника социјалне помоћи и туђе неге и
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помоћи које се већ воде у Центру за социјали рад и списак ових корисника
доставља локалној самоуправи;
За лица која се не налазе у систему социјалне заштите Центар за социјални рад
доноси упут на основу њиховог захтева и пратеће документације којом се
доказује да се лице налази у стању социјалне потребе. Центар за социјални рад
цениће документацију у сваком конкретном случају и листу ових корисника
доставиће локалној самоуправи;
Садржину и количину пакета одређује Општинско веће у складу са потребама
корисника, процењеног броја корисника и расположивих средстава у Буџету;
Поступак утврђивања права на пакет хране- намирница спроводи Центар за
социјални рад у Бабушници;
Приликом спровођења поступка доделе пакета хране- намирница, корисници су
дужни да се уредно легитимишу, поштују кућни ред и распоред доставе пакета,
обавештавају Центар о свим променама од значаја за коришћење права и не
злоупотребљавају право на било који други начин.
У осталом делу, Правилник остаје непромењен.
Члан 2.

Овај Правилник о имени правилника ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Скупштинском прегледу општине Бабушница.

Број:110-14/2022-3
У Бабушници, дана 23.03.2022. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Ивана Стојичић, с.р.
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На основу члана 8. става 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, 9/2016- одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018- др. закон, 87/2018,
23/2019 и 128/2020- др. закон), члана 63. Статута општине Бабушница („Скупштински
преглед општине Бабушница“, број 4/2019 и 7/2019- исправка), члана 3. Одлуке о
Општинском већу општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“,
број 15/2019), а у складу са Правилником о раду савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 8/2020), Општинско
веће општине Бабушница, на седници одржаној 23.03.2022. године, доноси:
ПРАВИЛНИК
О РАДУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Уводне одредбе
Члан 1.
Овим правилником уређује се организација Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница (у даљем тексту: Савет),
начин рада, делокруг рада, праћење рада Савета и финансирање безбедности
саобраћаја.
Члан 2.
Општинско веће општине Бабушница оснива Савет ради обављања послова из
области безбедности саобраћаја на путевима који су у надлежности јединице локалне
самоуправе.
У раду Савета учествују чланови утврђени Решењем о оснивању Савета за
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница, као и
представници органа, институција и других заинтересованих субјеката који делују у
систему безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница.
Организација рада Савета
Члан 3.
У раду Савета учествују председник, заменик, секретар и чланови Савета, а ради
квалитетнијег рада Савета могу учествовати и представници заинтересованих лица
задужених за унапређење безбедности саобраћаја на путевима када се разматрају
питања из њихове надлежности.
Чланови Савета могу предложити Председнику Савета лица која могу да
учествују у раду на одређеној седници.
Предложена лица могу да учествују искључиво по позиву Председника Савета и
немају право гласа.
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Делокруг рада
Члан 4.
Послови Савета:
1) Предлаже годишњи Програм коришћења средстава намењених унапређењу
безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница;
2) Припрема Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју општине
Бабушница најмање двапут годишње за потребе Општинског већа које исти
подноси Скупштини.
Члан 5.
Савет ради у седницама које сазива председник Савета по потреби или на захтев
једне трећине чланова Савета, а најмање једном у три месеца.
Председник Савета сазива седницу писаним путем, са обавештењем о датуму,
месту и времену одржавања седнице, предлогом дневног реда, записником са
претходне седнице.
У случају одсутности председника Савета, седницу сазива заменик председника
Савета или други члан Савета који има писмено овлашћење председника Савета.
Седницом председава председник Савета, кога у случају одсутности замењује
заменик председника Савета.
Чланови Савета дужни су да редовно присуствују седницама Савета.
Савет може да ради када седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Савет одлучује већином гласова свих присутних чланова савета.
Члан 6.
У одређеним случајевима може се сазвати хитна седница Савета, за разматрање
појединих питања уколико за то постоје оправдани разлози, односно ако би одлагање
седнице могло изазвати штетне последице по рад Савета и безбедност учесника у
саобраћају на путевима општине Ббаушница.
Хитна седница се може сазвати и телефонским путем.
Члан 7.
Председник Савета позив за седницу доставља по правилу три радна дана пре
одржавања седнице.
Предлог дневног реда садржи тачке дневног реда по којима ће се вршити
расправа на седници Савета.
Записник са седнице утврђује председник Савета најкасније три дана пре
одржавања наредне седнице.
Изузетно, за хитне седнице Савета није обавезно достављање материјала за
дневни ред који је предложен и записника са претходне седнице.
Члан 8.
Седницом преседава председник Савета, кога у случају одсуства мења заменик
председника.
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Председник отвара и води седницу Савета, након што установи да седници
присуствује већина од укупног броја чланова Савета.
Пре почетка рада Савета утврђује се дневни ред на предлог председника и
осталих чланова Савета.
Уколико нема примедби на предлог дневног реда или на предлог за измену и
допуну дневног реда Председник Савета позива чланове да се изјасне о предложеном и
констатује да је предложени дневни ред усвојен.
Члан 9.
На седници Савета води се записник о току рада и донетим закључцима.
Након усвајања дневног реда седница се одвија према усвојеним тачкама
дневног реда.
Прва тачка дневног реда је предвиђена за усвајање записника са претходне
седнице Савета.
Записник садржи основне податке о раду седнице место и време одржавања
седнице, евиденцију о присутности чланова Савета, евиденцију о осталим присутним
лицима, информацију о отварању седнице и утврђивању кворума за рад Савета, податке
о тачкама двеног реда о којима се расправљало на седници, дискусијама по тачкама
дневног реда, закључку седнице, предлозима тачака дневног реда за наредну седницу и
евентуалним предлозима лица која нису чланови Савета за присуство на наредној
седници.
Чланови Савета имају право да ставе примедбе на записник са седнице.
Уколико нема примедби на предложени записник, чланови се изјашњавају и
председник констатује да је предложени записник усвојен.
Записник потписују Председник Савета и секретар Савета.
Члан 10.
На седници Савета се одлучују јавним гласањем, а одлука се сматра донетом ако
се за њено усвајање изјасни већина присутних чланова.
Акта која доноси Савет потписује председник Савета.
Члан 11.
Чланство у Савету престаје: разрешењем, оставком и истеком мандата.
Члан 12.
Председника и секретара Савета разрешава Општинско веће на предлог најмање
једне трећине чланова Општинског већа, а чланове Савета разрешава општинско веће
на образложени предлог Председника Савета.
Истовремено са предлогом за разрешење овлашћени предлагач подноси предлог
за избор новог председника, секретара или члана Савета. Општинско веће истовремено
доноси решење о разрешењу и именовању.
Председнику, секретару или члану Савета који је разрешен престаје дужност
даном доношења решења.
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Члан 13.
У случају подношења оставке од стране председника, секретара или члана
Савета, истом престаје дужност даном одржавања седнице Општинског већа на којој је
константовано подношење оставке. О поднетој оставци не отвара се претрес нити се
одлучује.
На истој седници на предлог овлашћеног предлагача именује се нови
председник, секретар или члан Савета. Општинско веће истовремено доноси решење о
разрешењу и именовању.
Члан 14.
Председник Савета, бира се из локалне самоуправе и то: Председник општине
или Начелник општинске управе.
Секретар Савета бира се из локалне самоуправе.
За чланове Савета бирају се представници: Министарства унутрашњих послова
(саобраћајна полиција), просветног сектора, здравственог сектора, јавних предузећа
итд.
Начин рада и радне групе
Члан 15.
Савет може образовати радне групе за поједине области рада, а посебно радну
групу за:
- Унапређење саобраћајног образовања и васпитања,
- Унапређење безбедности путева и улица у општини,
- Техничко регулисање саобраћаја,
- Заштиту рањивих учесника у саобраћају,
- Превентивно-промотивне активности у безбедности саобраћаја и
- Развојно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја на путевима.
Савет може образовати и друге радне групе.
Савет о образовању, саставу и задацима радне групе доноси посебан закључак.
Радне групе се формирају решењем Општинског већа, у складу са законом.
Члан 16.
Радна група има најмање три члана, од којих је један председник радне групе.
Председника и чланове радне групе именује Савет на својој седници.
Председник радне групе се именује из редова чланова Савета, а чланови могу
поред чланова Савета бити и нека друга стручна лица.
Члан 17.
Председник радне групе подноси писмени извештај секретару савета, а усмени
извештај на седници Савета. Чланови радне групе такође могу да учествују у изношењу
усменог извештаја.
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Писмени извештај садржи одговоре радне групе на питања за која је радна група
формирана.
Члан 18.
За реализацију појединих стручних послова Савет може, у складу са законом,
ангажовати правно или физичко лице које је материјално и стручно оспособљено за
обављање тих послова.
Члан 19.
Савет се стара о:
1) Унапређењу саобраћајног васпитања и образовања,
2) Унапређењу саобраћајне инфраструктуре са становишта унапређења
безбедности саобраћаја на шутевима,
3) Техничком опремању јединица саобраћајне полиције и других органа
надлежних за послове безбедности саобраћаја,
4) Превентивно-промотивним активностима из области безбедности саобраћаја,
5) Научно-истраживачком раду у области безбедности саобраћаја.
Поред неведених послова, Савет обавља и следеће послове:
1. Разматра питања из области безбедности саобраћаја,
2. Предлаже мере за унапређење безбедности саобраћаја на општинским путевима
и улицама,
3. Даје мишљење о одлукама и другим актима којима се уређује област саобраћаја
на подручју општине Бабушница,
4. Сарађује са републичким, регионалним и локалним телима за безбедност
саобраћаја на путевима,
5. Подстиче и остварује сарадњу локалних органа и организација које се баве
пословима безбедности саобраћаја,
6. Даје мишљења и предлоге о мерама за техничко уређење саобраћаја на
територији општине Бабушница а пре свега за техничко регулисање саобраћаја и
паркирање.
7. Врши и друге послове од интереса за безбедност саобраћаја на путевима.
Финансирање безбедности саобраћаја
Члан 20.
Средства за финансирање рада Савета обезбеђују се у складу са чланом 17.
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, 9/2016- одлука УС,
24/2018, 41/2018, 41/2018- др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020- др. закон).
Средства из става 1. овог члана користе се према Програму коришћења
средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја на путевима општине
Бабушница.
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Завршне одредбе
Члан 21.
Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Савета
обављаће секретар Савета.

Члан 22.
На питања која нису регулисана овим Правилником примењују се одредбе
Пословника општинског већа општине Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 7/2021, 28/2021 и 42/2021).
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

Број: 110-15/2022-2
У Бабушници, дана 23.03.2022. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА
Ивана Стојичић, с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинско веће
Број: 553-23-1/2021-3
23.03.2022.године
БАБУШНИЦА

По извршеном сравњавању са изворником текста, утврђено је да је се у тексту
Одлуке о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и ученицима са
територије општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број
36/21) поткрала техничка грешка, па се даје

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ И ДРУГИМ ВРСТАМА ПОМОЋИ
СТУДЕНТИМА И УЧНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

У заглављу Одлуке, приликом навођења прописа на основу којих се доноси
Одлука, иза речи „Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)“ додају се речи:
„члана 110. и 111. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број
24/2011) и члана 17. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Ббаушница“, број 36/21)“.

ПРЕДСЕДНИЦА,
Ивана Стојичић
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