
СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXV – БРОЈ 1 БАБУШНИЦА, 01.02.2016.ГОДИНЕ

На основу члана 7 став 3. Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС",
бр. 96/2015) и члана 39. Статута општине Бабушница ("Скупштински преглед општине
Бабушница", број 3/08; 5/13; 13/13) Скупштина општине Бабушница, на седници од
01.02.2016. године, донела је

О Д Л У К У
о саставу и начину рада комисије за попис незаконито изграђених објеката на

територији општине Бабушница

Члан  1.

Oвим Одлуком утврђује се састав и начин рада комисије за попис незаконито
изграђених објеката на територији општине Бабушница (у даљем тексту попис).

Члан 2.

Предмет пописа су објекти одређени Законом о озакоњењу објеката ("Службени
гласник РС", бр. 96/2015).

Члан 3.

Комисије се образују од два члана и попис спроводе са динамиком и по зонама
које су утврђене Програмом пописа незаконито изграђених објеката за који није
поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била
уређена легализација објеката на територији општине Бабушница који доноси
Општинска управа општине Бабушница.

Члан 4.

Комисије за попис образује Начелник општинске управе општине Бабушница. У
састав комисије могу бити укључена лица запослена у јединици локалне самоуправе
или запослена у правним лицима чији је оснивач јединица локалне самоуправе, као и
друга лица одговарајућих струка.

Правна лица чији је оснивач општина Бабушница, дужна су да на писмени позив
Начелника Општинске управе општине Бабушница, одмах без одлагања, писменим
актом одреде лица која ће учествовати у раду комисије за попис незаконито изграђених
објеката на територији општине Бабушница.

Члан 5.

Чланови комисије морају поседовати идентификациону картицу којом се могу
легитимисати на позив власника парцеле која је предмет пописа.
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Члан 6.

Задатак сваког члана пописне комисије је да:
- изврши евидентирање незаконито изграђених објеката на обрасцу - појединачном
пописном листу чију садржину прописује министар надлежан за послове
грађевинарства.
- врши евидентирање и завођење записника о попису у попис аката,
- врши достављање записника грађевинском инспектору,
- поступа по налогу грађевинског инспектора,
- врши попис на територији за коју је одређен,
- пре почетка пописа преузму предмете из Одсека за привреду урбанизам, комунално
стамбене имоцинске и инспекцијске послове који се односе на пријаву легализације
бесправних објеката,
- по завршетку пописа предмете из претходне тачке врате Одсеку од кога су преузели,
- попишу незаконито изграђене објекте који се налазе на парцели,
- утврде податке о власнику парцеле, власнику објекта, намени објекта, спратности,
габариту и материјалу од кога је објекат саграђен,
- предају уредно попуњене и потписане записнике у року који је утврђен Програмом,
- за време пописа носе идентификациону картицу, коју су дужни да покажу при уласку
на парцелу.

Члан 7.

Грађанин је дужан да приликом вршења пописа:
- комисији који се легитимише идентификационом картицом омогући прилаз
објектима,
- комисији стави на увид сву расположиву документацију која се односи на објекте који
су изграђени на локацији (решење о наслеђивању, уговор о купопродаји, уговор о
доживотном издржавању, уговор о поклону, грађевинску дозволу, употребну дозволу,
поседовни лист и друга акта која се односе на објекат и парцелу).
- уколико не поседује документацију из претходне тачке дужан је да под кривичном и
материјалном одговорношћу да тачне и истините податке о власнику парцеле, власнику
објеката и др.
- омогући комисији идентификацију и физичко мерење објекта.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Скупштинском
прегледу општине Бабушница".

Број: 02-2/2016-2
У Бабушници, 01.02.2016.г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана  6. и 11.  Закона о  начину одређивања максималног броја
запослених  у јавном сектору  (''Службени гласник РС'', број  68/15), тачке 7.и 8. Одлуке
Владе Републике Србије о максималном броју запослених  на неодређено време  у
систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВ и систему локалне
самоуправе за 2015. годину (''Службени гласник РС'', број 101/15),  и члана 39. Статута
општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број  3/08, 5/08-
исправка, 5/13 и 13/13),  Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 01.
фебруара  2016. године, донела је

О Д Л У К У
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У

СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се  максималан број запослених на неодређено
време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе – општине
Бабшница за 2015. годину.

Члан 2.

Укупан максималан број запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе општине Бабушница за 2015. годину је 129 запослених.

По организационим облицима, број запослених на неодређено време, у
2015. години је:

1. Органи општине Бабушница.....................................................52
2. Дом културе  Бабушница.............................................................9
3. Народна библиотека Бабушница................................................3
4. Предшколска установа ''Дечја радост'' ....................................16
5. Туристичка организација општине Бабушница........................1
6. Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и

комунални развој општине Бабушница....................................11
7. ЈКП ''Комуналац'' Бабушница ...................................................35
8. Фудбалски клуб „ Лужница“ Бабушница...................................2

Члан 3.

Организациони облик из члана 2. ове Одлуке  који има већи број
запослених на неодређено време од броја наведеног у истом члану  ове Одлуке, дужан
је да спроведе рационализацију, најмање до наведеног броја запослених, у року који је
одређен законом.

Уколико не изврши рационализацију броја запослених у складу са чланом
2. и чланом 3.став 1. ове Одлуке, организационом облику  ће бити привремено
обустављена средства из буџета општине Бабушница.
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Члан 4.

У оквиру максималног броја запослених, сваки организациони облик
може имати највише онолики број запослених  на неодеђено време за који има
обезбеђену  масу средстава  за плате.

Члан 5.

За време примене Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору, организациони облик  не може примити у радни однос,
односно радно ангажовати лице  коме је радни однос  у јавном сектору престао
споразумом,  уз исплату новчане накнаде, односно лице коме је у том организационом
облику  престао радни однос уз исплату отпремнине, у складу са овим законом.

Члан 6.

Организациони облици у систему локалне самоуправе општине
Бабушница дужни су да податке о броју запослених  објављују  на својој веб
презентацији, квартално у току године.

Члан 7.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и Министарству државне
управе и локалне самоуправе.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.

Број:11-5/2016-2
У Бабушници, 01.02.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 92. Закона о буџетском систему( „Службени гласник РС“
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,108/2013,142/2014 и
103/2015) и члана 39. Статута општине Бабушница ( „Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 3/2008, 5/2013 и 13/2013), Скупштина општине Бабушница, на
седници одржаној дана 01.02. 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА

ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2015.ГОДИНУ

Члан 1.

Ангажује се ревизор за завршни рачун буџета општине Бабушница за
2015. годину.

Члан 2.

Завршни рачун буџета општине Бабушница за 2015. годину садржи
извештај екстерне ревизије.

Члан 3.

Ова Одлука је саставни део Завршног рачуна буџета општине Бабушица
за 2015. годину.

Члан 4.

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

Број:400-22/2016-2
У Бабушници, 01.02. 2016.година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 26. став 1. тачка 1, члана 27. став 10. Закона о јавној својини (
“Сл. Гласник РС”, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 15. став 1. тачка 26. Статута
општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008-
исправка, 5/2013 и 13/2013),  члана 3. став 6. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 2/2014), Скупштина општине
Бабушница, на седници одржаној 01.02.2016. године, доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Даје се сагласност Дому културе Бабушница за закључење Уговора о уступању
на коришћење, без накнаде, непокретности-пословнe просторијe површине 32 м2 која
се налази на крају ходника у десном крилу приземља зграде у Бабушници, ул. Саше
Ивковића бр. 1, кп. бр. 104 КО Бабушница, уписана у ЛН бр. 1397, на којој је носилац
права коришћења Дом културе Бабушница, са Туристичком организацијом општине
Бабушница.

Члан 2.

Уговором из чл. 1 ове одлуке ближе ће се регулисати међусобна права и обавезе
у вези коришћења непокретности из чл. 1. ове одлуке.

Члан 3.

Уговором из чл. 1. ове одлуке Дом културе Бабушница може уступити поменуту
непокретност Туристичкој организацији општине Бабушница на коришћење у складу са
њеном природом и наменом, а у обиму потребном за редовно коришћење и употребу
предметне непокретности у циљу обављања делатности Туристичке организације.

Туристичка организације општине Бабушница  не може располагати предметном
непокретношћу, односно исту не може дати на коришћење или у закуп.

Туристичка организација општине Бабушница не може вршити адаптацију
непокретности, односно изводити радове који имају карактер инвестиционог
одржавања без претходне сагласности Дома културе и надлежних органа општине
Бабушница.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Скупштинском
прегледу општине Бабушница”.

Члан 5.

Одлуку доставити: Дому културе Бабушница, Туристичкој организацији
општине Бабушница, Одељењу за привреду и финансије Општинске управе општине
Бабушница и архиви општине.

Број: 361-2/2016-2
У Бабушници, 01.02.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Лазаревић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број: 551-1/2016-2
01.02.2016.године
Б а б у ш н и ц а

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 39. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“,
број 3/08, 5/13 и 13/13),

Скупштина општине Бабушница,  на седници од 01.02.2016. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ РАДА

ЦЕНТРА ЗА  СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад
општине Бабушница за 2016. годину, број 551-25/16 од 25.01.2016. године.

II

Програм рада Центра за социјални рад  општине Бабушница за 2016.
годину, број 551-25/16 од 25.01.2016. године,прилог је овом Решењу.

III

Решење доставити: Центру за социјални рад  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: 332-2/2016-2
01.02.2016.године
Б а б у ш н и ц а

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 39. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“,
број 3/08, 5/13 и 13/13),

Скупштина општине Бабушница,  на седници од 01.02.2016. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ РАДА

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Туристичке организације
општине Бабушница за 2016. годину, број 1/2016 од 06.01.2016. године.

II

Програм рада Туристичке организације општине Бабушница за 2016.
годину, број 1/2016 од 06.01.2016. 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.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 39. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08,
5/13 и 13/13), члана 38. став  1. тачка 2. и члана 39. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 119/12, 116/13 и 44/14),  поступајући по образложеном предлогу
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Регионална депонија Пирот'' Пирот о разрешењу
директора наведног предузећа, број 36 од 20.02.2015. године, Скупштина општине Бабушница,  на
седници од 01.02.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

''РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ'' ПИРОТ

РАЗРЕШАВА СЕ  Зоран Станковић, дипл.инж. технологије из Пирота, дужности
директора Јавног комуналног предузећа ''Регионална депонија Пирот'' Пирот пре истека периода на који
је именован  закључно са 01.02.2016. године.

Ово Решење доставити осталим оснивачима Јавног комуналног предузећа ''Регионална
депонија Пирот'' Пирот - општини Пирот, Бела Паланка и Димитровград и Јавном комуналном
предузећу ''Регионална депонија Пирот'' Пирот.

О б р а з л о ж е њ е

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Регионална депонија Пирот'' Пирот на
седници одржаној  10.02.2015. године, Одлуком број 36, утврдио је предлог  за разрешење  директора
ЈКП ''Регионална депонија Пирот'' Пирот и исти проследио  оснивачима.

Предлог за разрешење је сагласно одредби члана 37. став 2. Закона о јавним предузећима
образложен са прецизно наведеним  законским разлозима због којих се разрешење предлаже.

У образложењу предлога за разрешење, између осталог, Надзорни одбор наводи  да је
директор ЈКП ''Регионална депонија Пирот'' Пирот у дужем временском периоду  нестручно и несавесно
обављао дужност директора,  поступао супротно пажњи доброг привредника, чинио озбиљне пропусте у
доношењу одлука и извршавању Одлука  Надзорног одобра, услед чега је дошло до знатног оступања од
Програма пословања  Јавног предузећа за 2014. годину, што је у образложењу  одлуке  анализом
реализованих трошкова прецизно бројчано исказано. У даљем поступку, Наздорни одбор узимајући у
обзир неосновано и нерационално увећање расхода, закључком од 16.12.2014. године, наложио
директору предузећа да образложи повећане трошкове и достави спецификацију истих.

По наведеном налогу  Надзорног одбора,  директор није поступио, није дао образложење
и спецификацију увећаних трошкова због којих је дошло до знатног одступања од  Пограма пословања
предузећа.

` Анализом поднетог предлога за разрешење,  Скупштина општине Бабушница је
утврдила да  су се стекли законски разлози за разрешење директора ЈКП ''Регионална депонија Пирот''
Пирот нормирани чланом 38. став 1. тачка 2. и чланом 39. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима,
те је  донела Решење о разрешењу Зорана Станковића, дипл.инж.  технологије из Пирота, дужности
директора Јавног комуналног предузећа ''Регионална депонија Пирот'' Пирот.

Наиме, наведеним члановима прописано је  да ће оснивач јавног предузећа  разрешити
директора  и пре истека периода на које је именован  уколико се утврди да је дошло до  знатног
одступања од  Програма пословања, као и у случају да директор не извршава одлуке  надзорног одбора.

На основу напред изложеног одлучено је као у диспозитиву Решења.

ПРАВНА ПОУКА : Против овог Решења не може се изјавити жалба,  већ се може
поднети тужба Вишем суду у Пироту у року од 30 дана од дана достављања Решења.

Број: 02-3/2016-2
У Бабушници, 01.02.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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