
       

СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ 
БАБУШНИЦА 

 
 
 

ГОДИНА MMXXII – БРОЈ  15                                      БАБУШНИЦА,  17.05.2022.ГОДИНЕ   
 
 
 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник 

РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016, 113/2017, 
95/2018 и 153/2020), члана 43. став 3. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и 
коришћењу ствари у јавној својини општине Бабушница („Скупштински преглед 
општине Бабушница, број 30/2021) и члана 59. став 1. тачка 12. Статута  општине 
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019 - 
исправка), Председник општине Бабушница, дана 17.05.2022. године, доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е   
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ НА ОПРЕМИ  

ЗА ВАТРОГАСЦЕ СПАСИОЦЕ 
 
                                                                         Члан 1. 
 

Општина Бабушница  ПРЕНОСИ ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, БЕЗ 
НАКНАДЕ, Републици Србији, Министарству унутрашњих послова Републике Србије 
за потребе Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Пироту, 
Ватрогасно – спасилачког батаљона Пирот, Ватрогасно - спасилачког одељења  
Бабушница, на опреми за ватрогасце спасиоце, за реаговање приликом  техничких 
интервенција у саобраћају и то: 

 
1. један хидраулични сет „LUKAS“ HTS99-хидраулични сет за отварање врата, 

следећих техничких спецификација: 
            - Сила ширења/разупирања: од 80 до 110 kN; 
            - Макс. радни притисак: минимум 700 bar; 
            - Ход: са пратећим додацима по каталогу произвођача и 
 
            2. један STIHL моторни секач TTTS 420, следећих техничких спецификација: 
            - Мотор: 2-тактни; 
            - Радна запремина: минимум 65 cm3; 
            - Пречник диска: минимум 350 mm; 
            - Снага мотора: минимум 4,4 KS. 

 
Цена једног хидрауличног сета „LUKAS“ HTS99-хидраулични сет за отварање 

врата износи 220.000,00 динара без ПДВ-а, односно 264.000,00 динара са ПДВ-ом. 
Цена једног STIHL моторног секача TTTS 420 износи 100.000,00 динара без ПДВ-а, 
односно 120.000,00 динара са ПДВ-ом. 
Укупна  вредност предметне oпреме износи 320.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
384.000,00 динара са ПДВ-ом, у свему према рачуну добављача број 2200 од 27.12.2021. 
године. 
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 Члан 2. 
 

На опреми за ватрогасце спасиоце, за реаговање приликом  техничких 
интервенција у саобраћају из члана  1. овог  Решења, преноси се право јавне својине, 
без накнаде. 
 

 Члан 3. 
 

 Будући носилац права јавне својине на опреми за ватрогасце спасиоце је 
обавезан да исту користи на територији општине Бабушница у оквиру пословне 
делатности које обавља и да при коришћењу поступа  са пажњом доброг привредника, 
да је чува и држи у исправном стању.   
 

  Члан 4. 
 

 На опреми за ватрогасце спасиоце из члана 1. овог  Решења преноси се право 
јавне својине, без накнаде у циљу побољшања услова рада из разлога недовољне 
техничке опремљености Ватрогасно - спасилачког одељења  Бабушница  приликом 
техничких интервенција у саобраћају. 
 На основу овог Решења закључиће се Уговор о преносу права јавне својине, без 
накнаде на опреми за ватрогасце спасиоце, за реаговање приликом  техничких 
интервенција у саобраћају из члана 1. овог  Решења. 
 

Члан 5. 
 

Решење доставити: Министарству унутрашњих послова Републике Србије, 
Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту, Ватрогасно – 
спасилачком батаљону Пирот, Ватрогасно – спасилачком одељењу  Бабушница, 
Одељењу за привреду и финансије Општинске управе општине Бабушница, и архиви 
општине. 

 
                                                  Члан 6. 

 
Ово Решење објавиће се  у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Општина Бабушница је као наручилац, у складу са чланом 27. став 1. тачка  1. 

Закона  о јавним набавкама  („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 91/2019 ), за набавку 
истоврсних добара и  услуга чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу 
нижа од 1.000.000,00 динара без ПДВ, и за коју наручиоци нису обавезни да примењују 
одредбе наведеног закона, али су у обавези да поштују начела јавних набавки и 
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у органима општине 
Бабушница број 404-100/2020-3 од 02.09.2020, покренула поступак изузете набавке- 
Набавка опреме за ватрогасце спасиоце, за реаговање приликом техничких 
интервенција у саобраћају, поновни поступак, набавка број 404-278/2021-4. 

На основу поменуте набавке, иста је закључила Уговор о набавци опреме за 
ватрогасце спасиоце, за реаговање приликом техничких интервенција у саобраћају, 
број 464-290/2021-1 од 08.12.2021. године и број 68/2021 од 20.12.2021. године. 
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Предмет овог уговора је набавка и испорука опреме за ватрогасце спасиоце, за 

реаговање приликом техничких интервенција у саобраћају и ближе је одређена чланом 
1. овог Решења. 

Опрема за ватрогасце спасиоце, за реаговање приликом  техничких интервенција 
у саобраћају из члана 1. овог Решења, прибављена је за потребе Ватрогасно – 
спасилачког одељења Бабушница у циљу побољшања услова рада из разлога 
недовољне техничке опремљености истог, приликом техничких интервенција у 
саобраћају. 
 Овим Решењем општина Бабушница преноси право јавне својине, без накнаде 
Републици Србији, Министарству унутрашњих послова Републике Србије за потребе 
Сектора за ванредне ситуације, Ватрогасно – спасилачког батаљона Пирот, Ватрогасно - 
спасилачког одељења  Бабушница на опреми за ватрогасце спасиоце, за реаговање 
приликом  техничких интервенција у саобраћају. 
 Чланом 26. став 1. тачка 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 
153/2020), одређено је да се располагањем стварима у јавној својини у смислу овог 
закона, сматра  пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом 
или без накнаде), укључујући и размену. 
 Чланом 27. став 10. истог закона, одређено је да о прибављању ствари и 
располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима 
прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са 
законом  и статутом јединице локалне самоуправе. 

 Чланом 244. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/2016, 
24/2018 и 87/2018), одређено је да Органи покрајинске аутономије или јединица локалне 
самоуправе, јавна предузећа, недржавни органи и организације и друга правна лица, 
могу својим средствима учествовати у побољшању услова рада организационих целина 
Министарства, унапређења безбедности у заједници и у реализацији појединих 
активности од значаја за безбедност људи и имовине на одређеном подручју. 

Чланом  43. став 3. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и 
коришћењу ствари у јавној својини општине Бабушница („Скупштински преглед 
општине Бабушница, број 30/2021), одређено је да о преносу права јавне својине 
Општине из става 1. овог члана одлучује Председник Општине решењем, на предлог 
организационе јединице Општинске управе надлежне за имовинско-правне послове.  

Чланом  43. став 2. Одлуке, одређено је да уколико се право јавне својине на 
покретним стварима преноси на другог носиоца јавне својине без накнаде, обавеза је 
другог носиоца јавне својине да исту користи на територији општине Бабушница у 
оквиру пословне делатности које обавља. 
 Чланом 59. став 1. тачка 12. Статута  општине Бабушница („Скупштински 
преглед општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019 - исправка), одређено је да 
Председник Општине одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у 
јавној својини Општине. 

С тим у вези, имајући у виду наведене одредбе чланова Закона, Одлуке и 
Статута предлаже се Председнику општине Бабушница да донесе Решење у 
предложеном тексту. 

   
 Број: 46-6/2022-1 

 У Бабушници, 17.05.2022. године 
     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
                      ПРЕДСЕДНИЦА  
                                                                                                            Ивана Стојичић.с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
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