
СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXV– БРОЈ 26 БАБУШНИЦА, 19.11.2016.ГОДИНЕ

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број:013-71/2016-2
19.11.2016.године
Б а б у ш н и ц а

На основу члана 6. става 1. 2. и 4. Закона о локалним изборима
(''Службени  гласник РС'', број 129/07 и 54/11) и  члана 103.  став 5. и 8. Пословника
Скупштине општине Бабушница  (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број
3/08, 5/13 и 13/13).

Скупштина општине Бабушница,  на седници  одржаној 19.11.2016.
године, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Aни Вељковић из Бабушнице, престао одборнички
мандат на место одборника  у Скупштини општине Бабушница. Ана Вељковић је дана
12.10.2016.године постављена на место помоћника председника општине. .На основу
члана 46.став 5. закона о локалним изборима мандат одборника престаје пре истека
времена на који је изабран постављењем на функцију.

На основу члана 34. став 2. Пословника Скупштине општине Бабушница,
Скупштина је без одлагања утврдила да је одборнику престао мандат.

Правна поука: Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у
Београду, у року од 48 часова , од дана њеног доношења.

Ову одлуку доставити: Ани Вељковић из Бабушнице, архиви и објавити у
„Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.



СТРАНА 2 – БРОЈ 26 БАБУШНИЦА, 19.11.2016.ГОДИНЕ

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 7.  Пословника Скупштине општине
Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 2/08 и13/12),

Скупштина општине Бабушница, на седници од 19.11.2016.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА

Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Верификациони одбор у саставу:
1. Зоран Игњатовић, председник
2. Владан Цветковић, члан
3. Владимир Вељковић, члан.

Члан 2.

Задатак Верификационог одбора је да на основу Извештаја Изборне комисије
општине бабушница и уверења о избору одборника поднесе Скупштини општине
Бабушница писани Извештај са предлогом да се верификују мандати одборника,
односно неверификују, са образложењем.

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

Број:06-102 /2016-2
У Бабушници,19.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.



СТРАНА 3 – БРОЈ 26 БАБУШНИЦА, 19.11.2016.ГОДИНЕ

На основу члана 56. Закона о локалним изборима  (''Службени гласник
РС'', број 129/07, 34/10- Одлука УС и 54/11) и члана 6. Пословника Скупштине општине
Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 2/08 и 13/12),

Скупштина општине Бабушница, на  седници од 19.11.2016. године,
донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

Члан 1.

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат  одборници  Скупштине општине Бабушница
изабраној на изборима  24. априла 2016. године и 14. маја 2016. године.

Изабран je

1. Са Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
(СПС)“

1. ИВАНА СТАМЕНКОВИЋ из Бабушнице, рођена  1984. године,
дипл.инж. заштите од пожара

Члан 2.

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

Број:013-72/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.



СТРАНА 4 – БРОЈ 26 БАБУШНИЦА, 19.11.2016.ГОДИНЕ

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

Скупштина општине Бабушница, на седници од 19.11.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

КОНСТАТУЈЕ СЕ, да је Драгану Стаменковићу из Драгинца престала дужност
заменика председника Скупштине општине Бабушница, са 19.11.2016. године.

О б ра з  о ж е њ е

Драган Стаменковић из Драгинца  заменик председника Скупштине општине
Бабушница, на седници Скупштине општине Бабушница, 07.06.2016. године, изабран је
за заменика преседника општине Бабушница.

На седници Скупштине општине Бабушница која је одржана 19.11.2016. године
а на предлог групе одборника  Драган Стаменковић из Драгинца је разрешен  дужности
заменика председника Скупштине општине Бабушница.

На основу напред изложеног одлучено је као  у диспозитиву Решења.
Ово Решење је коначно.

Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом у Београду, у року од 30 дана, од дана пријема Решења.

Решење доставити: Драгану Стаменковићу из Драгинца, Општинској управи
општине Бабушница, архиви и објавити у „Скупштинском прегледу општине
Бабушница“.

Број: 02-79/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.



СТРАНА 5– БРОЈ 26 БАБУШНИЦА, 19.11.2016.ГОДИНЕ

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 54. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 3/08, 5/13 и 13/13) и члана 20. Пословника Скупштине општине
Бабушница („Скупштински прглед општине Бабушница“, број 2/08 и 12/13),

Скупштина општине Бабушница, на седници од 19.11.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Члан 1.

ГОРАН ИГЊАТОВИЋ  из Бабушнице, БИРА СЕ за заменика председника
Скупштине општине Бабушница.

Члан 2.

Ово Решење доставити: Горану Игњатовићу из Бабушнице, Општинској управи
општине Бабушница, архиви и објавити у „Скупштинском прегледу општине
Бабушница“.

Број: 02-80/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.



СТРАНА 6 – БРОЈ 26 БАБУШНИЦА, 19.11.2016.ГОДИНЕ

На онову члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07 и 83/14) и члана 74. став 2. Статута општине Бабушница
(''Скупштински преглед број 3/0,5/13 и 13/13),

Скупштина  општине Бабушница, на седници одржаној 19.11.2016.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Члан 1.

БИРА СЕ  Иван Таков из Звонца за члана Општинског већа општине
Бабушница.

Члан 2.

Ово Решење доставити: Ивану Такову из Звонца, Општинском већу
општине Бабушница, архиви и објавити у Скупштинском прегледу општине
Бабушница.

Број:02-81/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.



СТРАНА 7 – БРОЈ 26 БАБУШНИЦА, 19.11.2016.ГОДИНЕ

На основу Члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), Члана 135. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број
107/05, 72/09, 88/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14) Члана 39. Статута општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/08,5/13 и 13/13),

Скупштина општине Бабушница, на седници од 19.11.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН РИСТИЋ“

БАБУШНИЦА

РАЗРЕШАВА СЕ Др Драган Костић из Бабушнице, дужности директора Дома
Здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница (именован по Решењу о именовању директора
Дома Здравља, број 02-15/2015-2 од 30.06.2015. године) са даном 19.11.2016. године.

Образложење

Предлог за разрешење Др Драгана Костића, дужности директора Дома здравља
„Др Јован Ристић“ Бабушница, поднело је једанаесторо одборника Скупштине општине
Бабушница.

Одборници скупштине општине Бабушница у предлогу наводе, да разлоге за
разрешење  директора Дома здравља „Др Јован Ристић“ у Бабушници, налазе у члану
135. Закона о здравственој заштити, а због обављања дужности супротно правима и
обавезама директора и озбиљних пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у Дому здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница, због чега је
дошло до знатног одступања од остваривања основног циља  пословања, фаворизовање
одређених субјеката приликом набавке добара, одбијања сарадње са оснивачем,
неадекватног опхођења према пацијентима и запосленима у Дому здравља, као и
пасиван однос према сеоским амбулантама на територији општине Бабушница, чиме је
онемогућен рад истих.

Скупштина општине  Бабушница, на седници од 19.11.2016. године  разматрала
је наведени предлог за разрешење Др Драгана Костића дужности директора Дома
здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница, исти је усвојила и доноси Решење да се Др
Драган Костић разрешава дужности директора Дома здравља „Др Јован Ристић“ у
Бабушници са 19.11.2016. године, на основу члана 135. Закона о здравственој заштити.

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву Решења.
Ово Решење је коначно.
Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор пред

Управним судом у Београду, у року од 30 дана, од дана пријема Решења.
Решење доставити: Др Драгану Костићу из Бабушнице, Дому здравља „Др Јован

Ристић“ Бабушница, архиви и објавити у Скупштинском прегледу општине Бабушница.

Број: 02-83/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.



СТРАНА 8– БРОЈ 26 БАБУШНИЦА, 19.11.2016.ГОДИНЕ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 134. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број
107/05, 72/09, 88/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14) члана 39. Статута општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/08, 5/13 и 13/13),

Скупштина општине Бабушница, на седници од 19.11.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН РИСТИЋ“
БАБУШНИЦА

ИМЕНУЈЕ СЕ Др Миле Николић, из Љуберађе за вршиоца дужности директора
Дома здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница, на период од шест месеци, почев од
19.11.2016. године.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Бабушница, на седници од 18.11.2016. године, разрешила је
Др Драгана Костића из Бабушнице, дужности директора Дома здравља „Др Јован
Ристић“ Бабушница. Радно место директора остало је упражњено.

Како би Дом здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница нормално функционисао до
избора директора, у складу са Законом и Статутом Дома здравља „Др Јован Ристић“
Бабушница, неопходно је именовати ВД директора ове установе.

На иницијативу једанаесторо одборника Скупштине општине Бабушница
предлаже се, да Скупштина општине Бабушница усвоји предлог Решења о постављењу
Др Милета Николића за вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јован Ристић“
Бабушница, с обзиром да је предложено разрешење Др Драгана Костића, дужности
директора Дома здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница.

Др Миле Николић из Бабушнице испуњава законске и друге услове за обављање
послова вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница и
имајући у виду предлог једанаесторо одборника Скупштине општине Бабушница,
Скупштина општине Бабушница за вршиоца дужности директора „Др Јован Ристић“
Бабушница именује Др Милета Николића из Бабушнице.

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 судом у Београду, у року од 30 дана, од дана пријема Решења.
Решење доставити: Др Милету Николићу из Љуберађе, Дому здравља „Др Јован

Ристић“ Бабушница, архиви и објавити у Скупштинском прегледу општине Бабушница.

Број:02-84/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Лазаревић,с.р.



СТРАНА 9 – БРОЈ 26 БАБУШНИЦА, 19.11.2016.ГОДИНЕ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 130. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број
107/05, 72/09, 88/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14) члана 39. Статута општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/08, 5/13 и 13/13),

Скупштина општине Бабушница, на седници од 19.11.2016.. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА

И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
„ДР ЈОВАН РИСТИЋ“ У БАБУШНИЦИ

Члан 1.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Дома здравља „Др
Јован Ристић“ у Бабушници, и то:

1.  Татјана Панчић из Бабушнице, председник
2. Ивана Здравковић из Камбелевца, члан
3. Милованка Глигоријевић из Љузберађе, члан
4. Др. Светлана Тасић из Бабушнице, члан
5. Властимир Потић из Бабушнице, члан

Члан 2.

У Управни одбор Дома здравља „Др Јован Ристић“ у Бабушници, именују се:

1. Иван Ристић из Бабушница, председник
2. Милан Ђорђевић из Бабушнице, члна
3. Татјана Панчић из Бабушнице, члан
4. Др Светлана Тасић из Бабушнице, члан
5. Властимир Потић из Бабшнице, члан

Члан 3.

Ово Решење доставити: именованом Председнику и члановима Управног одбора
Дома здравља „Др Јован Ристић“ у Бабушници, архиви  и објавити у „Скупштинском
прегледу општине Бабушница“.

Број: 02-85/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи  (''Службени гласник
РС'', број 129/2007) и члана 84. и 124. Статута општине Бабушница (''Скупштински
преглед општине Бабушница'', број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013),
Скупштина општине Бабушница на седници одржаној 19. новембра 2016. године,
донела је

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Одлуком о организацији Општинске управе општине  Бабушница уређује
се  организација, делокруг и начин рада  Општинске управе,  начин руковођења и друга
питања  од значаја за рад и организацију Општинске управе.

Члан 2.

Општинска управа  обавља послове  на основу  и у оквиру Устава
Републике Србије, закона, Статута општине и других прописа.

Члан 3.

Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина

општине, председник општине и општинско веће;
2. извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника

општине и општинског већа;
3. решава у управном поступку  у првом степену, о правима и

дужностима грађана, предузећа, установа и других организација,  у управним стварима
из надлежности општине;

4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других
општих аката скупштине општине;

5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање  поверено
општини;

6. обавља стручне и друге послове  које одреди скупштина општине,
председник општине и општинско веће;

Члан 4.

Рад Општинске управе  доступан је јавности и подложан је јавној
контроли  грађана, на начин  утврђен законом и Статутом општине.

Рад Општинске управе  организује се тако да се омогући ефикасно
остваривање права и интереса грађана.

Члан 5.

Запослени у Општинској управи могу бити службеници на положају,
службеници на извршилачким радним местима и намештеници.
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Запослени су дужни су да своје послове обављају стручно, савесно и
непристрасно, не руководећи се  својим политичким убеђењима, нити их у обављању
послова могу изражавати и заступати.

На запослене у Општинској управи нико не сме вршити утицај да нешто
чине или не чине, супротно прописима.

У Општинској управи  забрањено је оснивање политичких странака или
других политичких организација.

II ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 6.

Општинска управа образује се као јединствен орган.

Члан 7.

У оквиру  Општинске управе, за вршење  сродних послова,  образују се
унутрашње  организационе  јединице:  одељења и отсеци.

Члан 8.

Општинском управом као јединственим органом руководи начелник.
Начелника Општинске управе  поставља Општинско веће, на основу

јавног огласа, на период од пет година.
За начелника Општинске управе  може бити постављено лице које има

стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелник може имати заменика који га замењује  у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе поставља се на исти начин и под
истим условима као начелник.

Члан 9.

Начелник за свој рад  и рад Општинске управе  одговара Скупштини
општине и Општинском већу, у складу са Законом, Статутом општине и овом Одлуком.

Члан 10.

Начелник Општинске управе  представља и заступа Општинску управу,
организује и обезбеђује  законито и ефикасно обављање послова и у име послодавца
одлучује о правима, дужностима и одговорности службеника и намештеника.

Једном годишње начелник  Општинске управе подноси извештај
Скупштини општине и Општинском већу, о раду Општинске управе.
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Члан 11.

Начелник Општинске управе остварује права  и обавезе из радног односа
као службеник на положају.

Начелник Општинске управе не може вршити  никакву   другу  јавну
функцију,  која је неспојива са положајем и овлашћењима начелника Општинске
управе.

Члан 12.

Уколико није постављен начелник Општинске управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника, као и када начелник управе  није у могућности да
обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско веће може поставити вршиоца дужности,
који испуњава услове за постављање службеника на положају, који ће обављати
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.
Статус вршиоца дужности може се продужити највише још за три месеца, уколико се
по јавном конкурсу не постави начелник управе.

III ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 13.

У Општинској управи, за вршење сродних послова образују се
унутрашње организационе јединице:

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ,  у чијем саставу су
одсеци:

- ОДСЕК за  финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке,
- ОДСЕК за  привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и

инспекцијске послове

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ у
чијем саставу су одсеци:

- ОДСЕК за  друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове,

- ОДСЕК за  послове матичних књига, личних стања грађана и послове
месних канцеларија.

Члан 14.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у ОДСЕКУ  за
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, обављају се
послови:

- доношење буџета и завршног рачуна,
-послови трезора који обухватају  припрему и евидентирање захтева

корисника буџета, финансијско планирање и управљање средствима у трезору, израду и
контролу налога за плаћање,  праћење наменског трошења средстава и послови
благајне,
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- послови буџетског рачуновдства и израда рачуноводствених извештаја,
- послови интерне ревизије, праћење пословања јавних предузећа и

контрола цена комуналних услуга;
- утврђивање и наплата јавних прихода, пријем пореских пријава,

одређивање висине локалних такси и накнада, доношење решења о порезу на имовину,
порезу на катастарски приход од пољопривредне делатности и осталих пореза, послови
пореског извршења, редовна и принудна наплата

послови јавне набавке, који подразумевају  израду плана јавних набавки,
покретање и спровођење поступка јавне набавке, избор понуђача и извештавање
о спроведеним јавним набавкама.

- послови везани за  информациони систем који обухватају, одржавање и
аутоматску обраду података, логистичку подршку раду свих органа и остваривање
комуникација

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ,  у ОДСЕКУ  за
привреду,  урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове
обављају се послови:

- доношење и спровођење  програма локалног економског развоја,
- послови  у области пољопривреде, заштита, уређење и коришћење

земљишта, шума и шумског земљишта, мере за спровођење пољопривредне политике
средствима буџета;

- послови у области водопривреде, доношење  оперативних планова за
одбрану од поплава на водама II реда, уређивање начина коришћења и управљања
изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђивање водопривредних услова, издавање
водопривредних сагласности и дозвола за објекте локалног значаја,

- послови везани за развој туризма, угоститељства, занатства, трговине,
приватног предузетништва  и задругарства,

- просторно и урбанистичко планирање,  издавање урбанистичких аката,
локацијских дозвола за одређене објекте, потврђивање урбанистичких пројеката и
пројеката парцелације и препарцелације,

- послови у вези са уређењем грађевинског земљишта, издавање
грађевинских дозвола за објекте за које дозволе не издају републички органи,  издавање
употребних дозвола,

- легализација  објеката, односно накнадно издавање грађевинске и
употребне дозволе за објекте који су изграђени или реконструисани без грађевинске
дозволе,

- имовинско-правни послови који обухватају вођење евиденције
непокретности у јавној својини  које користе органи општине, евиденција зграда,
станова, пословног простора и земљишта, спровођење поступка експропријације,
отуђења, прибављања и закуп непокретности,

- послови обједињене  процедуре за: издавање локацијских услова,
издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, за
прибављање услова за пројектовање, односно  прикључење објеката на
инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других  докумената које издају
имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање
локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности  локалне
самоуправе, као и обезбеђења услова за прикључење на инфаструктурну мрежу и упис
права својине на изграђеном објекту и друге послове у оквиру обједињене процедуре.

За обављање послова обједињене процедуре у овом Одсеку образује се
Служба за спровођење процедуре у поступку за издавање аката у остваривању права на
изградњу и коришћење објеката,
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- послови у вези са енергетском ефикасношћу,
- комунални и стамбени послови,
- послови  заштите животне средине,
- послови из области саобраћаја, управљање површинама намењеним

паркиралиштима, јавни превоз на територији општине, надзор над безбедношћу
саобраћаја и такси превоза,

- као и послови грађевинске инспекције, комуналне инспекције,
инспекције  заштите животне средине, саобраћајне инспекције.

Члан 15.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ,  у ОДСЕКУ за друштвене делатности, заједничке и скупштинске
послове,  обављају се следећи послови:

- послови образовања који обухватају  рад установа предшколског и
основног образовања, надзор над њиховим радом од стране просветне инспекције,
одржавање основних школа и дечјих вртића, послови  организовања превоза  одређених
категорија ученика,

- послови друштвене бриге о деци  који се односе на утврђивање
накнаде зараде за време породиљског одсуства и неге детета, родитељског додатка,
дечјег додатка, вођење евиденције  и послови у вези са статусом  деце ометене у
развоју,

- послови везани за културу, спорт и омладину, праћење стања у овим
областима, учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката, реализација
локалне омладинске политике, инспекцијски послови у области спорта,

- здравствена заштита која обухвата  послове везане за унапређење
примарне здравствене заштите, одржавање објеката и праћење стања у овој области,

- послови  социјалне заштите,
- послови борачко инвалидске заштите, под којима се подразумевају

поступци за признавање својства инвалида и поступци по прописима  из области
борачке заштите, послови комесаријата за избеглице који као поверени послови
обухватају прихват избеглих и расељених лица, обезбеђење њиховог смештаја и
збрињавања,

- послови из области радно правног статуса запослених, вођење
персоналних досијеа, послови управљања људским ресурсима, вођење кадровске
евиденције, израда кадровског плана,

- послови пружања правне помоћи грађанима ,
- послови у области одбране који обухватају израду планова одбране,

припрему за одбрану правних лица, мере приправности,
- послови у вези са ванредним ситуацијама у оквиру којих је  заштита

од елементарних и других већих непогода, заштита од пожара и поплава,
функционисање цивилне заштите и штаба за ванредне ситуације,

- послови  у вези са  поступањем по захтевима за давање информација
од јавног значаја, послови везани за агенцију за борбу против корупције, заштиту
података о личности  и други послови.

- послови услужног центра који обухватају оверу потписа, рукописа и
преписа докумената, давање информација странкама, пријем и завођење поднесака,
пријем поште и послови архивирања, канцеларијско пословање,

- послови економата, одржавања парног котла и система за централно
грејање, послови загревања, одржавање хигијене и послови обезбеђења зграде
општине,
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- скупштински послови који се односе на  обављање стручних и
организационих послова за скупштину општине, председника општине и општинско
веће, њихова радна тела и начелника општинске управе, као што су припремање
седница, припремање материјала и обрада аката усвојених на седницама, чување
изворних докумената и вођење евиденције о одржаним седницама, сачињавање
одговора на дописе упућене председнику скупштине, председнику општине, начелнику
општинске управе и већу, информисање јавности о раду органа општине, протокол и
односи са јавношћу,  вођење записника  са састанака у згради општине, уколико за то
нису задужене остале службе и други послови.

Члан 16.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ за  послове матичних књига, личних стања грађана и
послове месних канцеларија, обављају се следећи послови:

- вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица и књига
држављана, издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству, решавање
о промени личног имена, накнадни уписи и исправке у матичним књигама, обављање
венчања, пријаве смрти лица и сачињавање смртовнице,

- послови у вези са вођењем јединственог бирачког списка  који као
поверени посао обухвата   упис, брисање, измене, допуне и исправке  по службеној
дужности или на захтев грађана,

- послови месних канцеларија који се односе на  рад месних канцеларија
на сеоским подручјима, у којима се примају поднесци грађана, воде матичне књиге  и
књиге држављана и издају изводи и уверења из тих књига, узимају потребне изјаве,
прикупљају подаци.

Члан 17.

Ради обављања појединих послова из надлежности Општинске управе,
ближе месту становања грађана, као организациони облик Општинске управе, образују
се месне канцеларије, у саставу Одељења за непривредне делатности и општу
управу, у Одсеку за послове  матичних књига, личних стања грађана и послове
месних канцеларија.

Члан 18.

Месне канцеларије образују се за следећа подручја:
1. Месна канцеларија Љуберађа за насељена места: Љуберађа, Бердуј,

Лесковица, Радињинце, Врело, Грнчар, Дол, Брестов Дол и Линово.
2. Месна канцеларија Велико Боњинце за насељена места:  Велико

Боњинце, Мало Боњинце, Модра Стена, Мезграја, Остатовица и Завидинце.
3. Месна канцеларија Раков Дол за насељена места: Раков Дол, Радосин и

Црвена Јабука.
4. Месна канцеларија Стрелац за насељена места: Стрелац, Масуровац,

Раљин, Валниш и Студена.
5. Месна канцеларија Звонце за насељена места: Звонце, Берин Извор,

Јасенов Дел, Вучи Дел, Ракита, Пресека и Нашушковица.
6. Месна канцеларија Стол за насељена места: Стол, Вава, Кијевац и

Дучевац.
7. Месна канцеларија Доњи Стрижевац за насељена места: Доњи

Стрижевац, Горњи Стрижевац, Горње Крњино, Доње Крњино, Војници, Радошевац;
Братишевац и Ресник.
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8. Месна канцеларија Богдановац за насељена места: Богдановац и
Штрбовац.

У Месној кнацеларији Љуберађа обављају се послови месне канцеларије
Богдановац и Штрбовац.

У Месној канцеларији  Стрелац обављају се послови месне кацеларије
Раков Дол.

Месне канцеларије обављају послове према стручним упутствима и под
надзором Општинске управе из чије надлежности обављају послове.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 19.

Радна места и њихово разврставање по звањима уређују се Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији  радних места у органима општине, који
усваја Општинско веће.

Члан 20.

Правилником се утврђују описи радних места, звања у којима су радна
места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен
образовања, радно искуство и други услови за рад на радном месту.

Члан 21.

Радом одсека  руководи шеф Одсека.
За шефа Одсека  може бити одређено лице у звању самосталног

саветника, са стеченим високим образовањем на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.

Члан 22.

Шефове Одсека посебним решењем распоређује начелник Општинске
управе.

Шеф Одсека поред послова руковођења Одсеком, обавља и
систематизоване послове  из Правилника о организацији и систематизацији радних
места.

Члан 23.

Шеф Одсека организује и обезбеђује законит и ефикасан рад Одсека,
стара се о правилном распореду послова и испуњавању радних дужности запослених.
За свој рад и рад Одсека, шеф Одсека одговара начелнику Општинске управе и дужан је
да се придржава  његових налога и упутстава.

Члан 24.

Општинска управа  у обављању управног надзора може:
1. наложити решењем извршење радњи у одређеном року;
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2. изрећи мандатну казну;
3.поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или

привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
4. издати привремено наређење, односно забрану;
5. обавестити други орган, ако постоје разлози за предузимање мера за

које је тај орган надлежан;
6. предузимати и друге мере за које је овлашћена законом или другим

прописима.
Члан 25.

Управни надзор Општинска управа врши преко општинских инспектора.
Члан 26.

Инспекцијске послове може обављати лице које има високу стручну
спрему одговарајуће смера, положен стручни испит  за рад у  органима државне управе
и најмање три године радног искуства у струци.

Изузетно, поједине мање сложене инспекцијске послове може обављати
лице које има вишу стручну спрему  и испуњава остале услове за рад на  инспекцијским
пословима.

Члан 27.

У поступку пред Општинском управом, у коме се одлучује о правима,
обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи  о управном
поступку.

Члан 28.

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза
и интереса грађана и правних лица, могу обављати запослени који  имају прописану
школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе  и
одговарајуће радно искуство,  у складу са законом и другим прописима.

V ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ДРУГИМ ОРГАНИМА,
ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА

Члан 29.

Однос Општинске управе према Скупштини општине заснива се на
правима и дужностима утврђеним законом и Статутом општине.

Општинска управа је обавезна да Скупштину обавештава о вршењу
послова из свог делокруга, даје обавештења, објашњења и податке из делокруга које
обавља, а који су неопходни за рад Скупштине.

Члан 30.

Однос Општинске управе према Председнику општине и Општинском
већу, заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом општине и
овом одлуком.

Председник општине и Општинско веће, у спровођењу одлука и других
аката скупштине, могу општинској управи  издавати упуства и смернице за  њихово
спровођење.
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Када у вршењу надзора над радом Општинске управе, општинско веће
утврди да поједина акта  нису у складу са законом или одлуком скупштине,  може да их
укине или поништи и да налог да се донесе нови акт у складу са законом.

Уколико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт,
може се покренути  питање одговорности запосленог који је непосредно радио на
доношењу акта  или  шефа одсека, односно начелника Општинске управе.

Члан 31.

Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе, грађанске
иницијативе и предлоге грађана, да поступа по њима и о томе обавештава грађане.

Општинска управа је дужна да организује послове и задатке из свог
делокруга  на ефикасан  начин тако да грађани, у што краћем року  остваре своја права.

Члан 32.

Грађанин који се уредно одазове позиву Општинске управе, а службена
радња због које је позван  није обављена не његовом кривицом, има право на накнаду
трошкова које је имао поводом одазивања овом позиву.

О захтеву грађанина  као и о висини накнаде трошкова одлучује начелник
Општинске управе, сходно одредбама прописа  којима се  одређује накнада трошкова
сведоцима у управном поступку.

Накнада трошкова  исплаћује се на терет средстава за финансирање рада
Општинске управе.

Ако службена радња није обављена  због пропуста службеног лица  у
раду,  том лицу се  умањује зарада  приликом прве исплате плате, у висини исплаћене
накнаде трошкова.

Члан 33.

Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе  према грађанима
примењују се на односе према предузећима, установама и другим организацијама када
одлучују о  правима и интересима грађана, на основу закона  и прописа  општине.

Члан 34.

Међусобни односи  организационих јединица Општинске управе  и
запослених у њима  заснивају се на правима и дужностима  утврђеним законом,
Статутом општине и овом одлуком.

Организационе јединице Општинске управе  дужне су да међусобно
сарађују када то захтева природа посла и да размењују  потребне податке и обавештења
неопходна за рад.

VI ЈАВНОСТ РАДА

Члан 35.

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација
средствима  јавног информисања, издавањем службених информација и преко сајта,
штампањем  службених гласила, билтена и обавештења  о пословима из делокруга свог
рада.
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Члан 36.

Начелник Општинске управе, у сарадњи са руководиоцима  унутрашњих
организационих јединица, даје информације о раду Општинске управе, средствима
јавног информисања, а може овластити и друго запослено лице  да то чини за поједине
области из надлежности управе.

Општинска управа  може ускратити давање информација  ако њихова
садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну.

О ускраћивању информација  одлучује начелник Општинске управе.

VII ПРАВНИ АКТИ КОЈЕ ДОНОСИ ОПШТИНСКА УПРАВА

Члан 37.

Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења  и
закључке.

Општинска управа може издавати инструкције, упутства и  објашњења.

Члан 38.

Правилником се разрађују поједине одредбе закона, одлука и других
аката, ради њиховог извршавања.

Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба одлука и других
прописа, наређује или забрањује поступање  у одређеној ситуацији која има општи
значај.

Упутством се  прописује начин рада и вршења послова Општинске
управе,  као и других организација, када врше поверене послове  Општинске  управе, у
извршавању појединих одредаба закона, одлука и других прописа.

Решењем се одлучује о појединачним  управним и другим стварима, у
складу са   законом, одлукама и другим прописима.

Обавезном инструкцијом се уређују обавезна правила  о начину рада  и
поступања Општинске управе,  као и других организација које врше поверене послове
Општинске управе, којима се обезбеђује успешно и законито  извршавање послова  из
делокруга Општинске управе.

Стручно упутство садржи правила  за стручно организовање  и стручан
рад запослених  у Општинској управи, када врши поверене послове.

Објашњењем се даје мишљење које се односи на  примену  појединих
одредби одлука и других прописа.

Члан 39.

Правилнике, наредбе, упуства,  решења  и друге акте из своје
надлежности доноси начелник Општинске управе или  лице које он овласти.
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VIII РЕШАВАЊЕ СУКОБА НАДЛЕЖНОСТИ  И ИЗУЗЕЋЕ
СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА

Члан 40.

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и
других организација, предузећа и установа када, на основу  одлуке Скупштине општине
одлучују  о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе  решава сукоб надлежности  између
организационих јединица Општинске управе.

Члан 41.

По жалби  против првостепеног решења  Општинске управе  из оквира
права и дужности општине, решава Општинско веће, уколико законом и другим
прописима није друкчије одређено.

По жалби против првостепеног решења друге  организације, предузећа
или установе, када у вршењу управних овлашћења  одлучује о појединим правима  и
обавезама из оквира права и дужности општине, решава Општинско веће, уколико
законом и другим прописма није друкчије  одређено.

Члан 42.

О изузећу запосленог који поступа као  службено лице у Општинској
управи, одлучује начленик Општинске управе.

О изузећу начелника Општинске управе одлучује Општинско веће.

IX РАДНИ ОДНОСИ

Члан 43.
Радни однос у органима општине заснива се по правилу на неодређено

време.

Члан 44

Радни однос се  може засновати на одређено време у следећим
случајевима:

1) ради замене одсутног запосленог до његовог повратка
2) због привремено повећаног обима посла  најдуже на шест месеци у

току једне календарске године
3) на радним местима  у кабинету председника општине, за време трајања

његовог мандата (помоћници председника  као и друга лица која заснивају радни однос
на радним местима у кабинету)

4) ради учешћа  у припреми или реализацији одређеног пројекта, најдуже
до завршетка пројекта

5) ради обуке приправника, за време трајања приправничког стажа

Радни однос  на одређено време  из става 1.тачка  1), 2) и 3) овог члана
заснива се без јавног конкурса.
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Радни однос  на одређено време не може да прерасте у радни однос на
неодређено време,  изузев приправнику кад положи државни стручни испит.

Члан 45.

За све службенике (осим службенике на положају)  и намештенике који
нису  раније заснивали радни однос у органима општине  обавезан је пробни рад.

Ако је радни однос заснован на неодређено време, пробни рад траје шест
месеци.

Пробни рад у трајању од два месеца обавезан је  и када је радни однос
заснова на одређено време, уколико је заснован на време дуже од шест месеци.

Члан 46.

Радно место може да се попуни  ако је предвиђено Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији и ако је предвиђено Кадровским планом за
текућу годину.

Кадровски план усваја Скупштина општине истовремено са  Одлуком о
буџету општине Бабушница.

Члан 47.

У радни однос може се примити лице под следећим условима:
1) да је пунолетан држављанин Републике Србије
2) да има прописано образовање
3) да испуњава остале услове одређене Законом, другим прописом и

актом  о систематизацији радних места
4) да није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од

најмање шест месеци
5) да му раније није престајао радни однос у државном органу  или

органима општине, због теже повреде дужности из радног односа

Члан 48.

Радна места службеника извршиоца  попуњава се трајним премештајем,
спровођењем интерног конкурса, преузимањем службеника или заснивањем радног
односа након спроведеног јавног конкурса.

Радно место службеника на положају попуњава се постављењем.
Намештеник заснива радни однос уговором о раду.

Члан 49.

Службеник може због потребе  рада, да буде трајно или привремно
премештен на друго одговарајуће радно место и није потребна сагласност службеника.

Службеник на положају не може бити примештен.

Члан 50.

Службеник има право и дужност да се стручно усавршава и да стиче
значња, вештине, односно способности  за извршавање  послова радног места.
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Члан 51.

Стручно усавршавање службеника  спроводи се по општим и посебним
програмима.

Опште програме усавршавања (осим  стручног усавршавања за полагање
државног стручног испита) утврђује министар за локалну самоуправу  а посебне
програме стручног усавршавања  доноси начелник Општинске управе за сваку
календарску годину.

Средства за стручно усавршавање службеника  по посебним програмима
обезбеђују се у буџету општине.

Члан 52.

У Општинској управи може се примити у радни однос на одређено време
приправник, ради оспособљавања за  самосталан рад у струци, уколико постоји
слободно радно место  у складу са Кадровским планом  и ако приправник  има
образовање које је прописано као услов за рад на том радном месту.

Члан 53.

Приправник је дужан да положи државни стручи испит до окончања
приправничког стажа.

Приправнику  који не положи државни стручни испит престаје радни
однос.

Приправник који положи  државни стручни испит може наставити да
ради на неодређено време  у Општинској управи уколико су испуњени услови
прописаним законом.

Члан 54.

У Општинској управи може се радно ангажовати незапослено лице
закључењем уговора о стручном оспособљавању без накнаде, ради стручног
оспособљавања, односно стицања радног искуства и услова  за полагање државног
стручног испита.

Члан 55.

Службеник  који је у радном односу на неодређно време мора имати
положен државни стручни испит или посебан стручни испит када је то предвиђено
законом за обављање  одређених послова.

Службеник који има положен правосудни испит, није дужан да полаже
државни стручни испит.

Члан 56.

Рад службеника  подлеже оцењивању.
Оцену рада даје начелник Општинске управе на основу предлога

руководиоца организационих јединица  Општинске управе.
Начелника управе и заменика начелника управе  оцењује  председник

општине.
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На поступак оцењивања  примењују се прописи о запосленима  у
јединици локалне самоуправе  као и  прописи којима се уређује оцењивање државних
службеника.

Члан 57.

Службеник је дисциплински одговоран за лакше и теже повреде
дужности из радног односа, у складу са законом и другим прописима.

Члан 58.

Службеник је  одговоран  за штету коју на раду  или у вези са радом
намерно или  из крајње непажње проузрокује  на радном месту  као и за штету  коју
проузрокује трећем лицу незаконитим  или неправилним радом.

Члан 59.

Службенику престаје радни однос у случајевима,  на начин и по поступку
који је прописан законом и другим прописима.

Члан 60.

Решење  којим се одлучује о правима, обавезама и одговорностима
службеника из радног односа има карактер управног акта и доноси се сагласно закону
којим се уређује општи управни поступак.

Члан 61.

О жалбама  службеника   против аката којим се одлучује о правима,
обавезама и одговорностима службеника из радног односа, у другом степену одлучује
жалбена комисија, у складу са законом.

Члан 62.

Ради заштите својих права, службеник се може обратити органу државне
управе, надлежном  за послове управне инспекције.

Члан 63.

За разврставање радних места и мерила за опис  радних места
намештеника примењују се критеријуми  које одређује  Владе Републике Србије.

Радна места намештеника, услови за запослење и број намештеника
одређују се  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
у органима општине.

Члан 64.

Одредбе о премештају, распоређивању службеника, дисциплинској и
материјалној одговорности  и друге одредбе које се односе на радни  однос службеника
из ове Одлуке, сходно се примењују  на намештенике.
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X УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Члан 65.

У Општинској управи посебно се организују  послови управљања
људским ресурсима за све  организационе јединице.

Члан 66.

Послови управљања људским ресурсима односе се на:

1. обављање стручних послова у поступку запошљавања и избора
кандидата

2. припрему предлога кадровског плана
3. стручно усавршавање службеника
4. процену ефеката спроведених обука и процену потреба  за додатним

образовањем сваког службеника
5. припремање предлога  годишњег програма стручног усавршавања

службеника и припремање финансијског плана за извршавање тог програма
6. праћење и анализа резултата и ефеката оцењивања службеника
7. вођење кадровске евиденције запослених
8. остали послови  важни за  кариерни развој службеника.

Члан 67.

У оквиру  послова управљања људским ресурсима води се кадровска
евиденција и персонални досијеи за сваког запосленог.

Прикупљање, чување и обрада података о запосленом  врши се у складу
са  прописима  којима се уређује заштита података о личности.

XI СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 68.

Средства за финансирање послова Општинске управе  обезбеђују се  у
буџету Општине, односно у буџету Републике, за обављање законом поверених
послова.

Члан 69.

Средства за финансирање  послова Општинске управе чине:
- средства за исплату зарада запослених и постављених лица;
- средства за материјалне трошкове;
- средства за посебне намене;
- средства за набавку и одржавање опреме и
- средства за друге посебне накнаде запосленима, као и средства

солидарне помоћи.
Члан 70.

Општинска управа може остваривати приходе својом делатношћу, под
условом да то не утиче на редовно обављање послова из њене надлежности.
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Приходи остварени обављањем послова из става 1. овог члана  су
приходи буџета општине  Бабушница.

Члан 71.

Средства за исплату зарада  запослених и постављених лица, обезбеђују
се за:

- зараде и накнаде  зарада запослених ;
- накнаде за нераспоређена лица за чијим је радом престала потреба;

Члан 72.

Средства за материјалне трошкове обезбеђују се за:
- набавку потрошног материјала, ситног инвентара, огрева, осветљења,

одржавања пословних просторија, поштанских услуга, набавку стручних публикација и
литературе, за штампање материјала, осигурање и одржавање средстава опреме, путне
и друге трошкове  и друго.

Члан 73.

Средства за посебне намене обезбеђују се за:
- одређене трошкове у вези са  пословима  које врши Општинска управа

(накнаде сведоцима, вештацима,  трошкове поступка  и сл.);
- стручно оспособљавање и усавршавање запослених;
- модернизацију рада и остале потребе.

Члан 74.

Средства опреме односе се на набавку:
- инвентара, машина, опреме и других ствари  које служе за обављање

послова  из надлежности Општинске управе, а чији је век трајања дужи од једне године,
ако законом није друкчије одређено.

Распоред укупних средстава за рад Општинске управе врши се  на основу
финансијског плана  који доноси начелник Општинске управе, уз сагласност
Општинског већа.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 75.

За све што није регулисано овом Одлуком, примењиваће се одредбе
закона, Статута општине и других прописа.

Члан 76.

Општинска управа  усагласиће своју организацију, делокруг и начин рада
са овом Одлуком до 01. 12. 2016. године.
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Члан 77.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
организацији Општинске управе општине  Бабушница (''Скупштински преглед општине
Бабушница'' број 16/13 и 2/15).

Члан 78.

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

Број: 016-27/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016. године
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 101/15,114/15, 10/16 и 22/16),  и члана 39. Статута општине
Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број  3/08, 5/08- исправка, 5/13 и
13/13),  Скупштина општине Бабшница, на седници одржаној дана 19.11.2016. године, донела
је

О Д Л У К У  О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе општине Бабушница, (“Скупштински преглед општине Бабушница” број
1/2016, 5/2016 и 19/2016), у члану 2. став 2. мења се и гласи:

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

1. Органи општине Бабушница...............................................49......
2. Дом културе  Бабушница......................................................12.....
3. Народна библиотека Бабушница......................................... .3.....
4. Предшколска установа ''Дечја радост'' ...............................17......
5. Туристичка организација општине Бабушница...................7....
6. Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и

комунални развој општине Бабушница................................0....
7. ЈКП ''Комуналац'' Бабушница ..............................................41....,

што укупно чини 129 запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине
Бабушница.

Члан 2.

Организациони облици из члана 1. ове Одлуке дужни су да спроведу интерни
конкурс за систем локалне самоуправе општине Бабушница ради попуњавања непопуњених
радних места у организационом облику, у складу са позитивним прописима.

Члан 3.

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:11-29/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС,, , бр.129/2007, 83/2014-др. закон), Скупштина општине Бабушница, на седници
одржаној 19.11.2016.године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,

ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Члан 1.

Општина Бабушница преузеће све настале уговорене и финансијске обавезе и
потраживања ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој
општине Бабушница, престанком рада истог, због статусне промене припајања са
ЈКП,,Комуналац,,- Бабушница.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана по објављивању у ,,Скупштинском
прегледу општине Бабушница,, , а примењиваће се од  01.12.2016.године.

Број :023-6/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, број 88/2011), као и члана 39. Статута општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13),

Скупштина општине Бабушница на седници од  19.11.2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ИЗ БАБУШНИЦЕ СА
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.

У Одлуци о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
из Бабушнице са Законом о јавним предузећима („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 21/16), у члану 2. став 1. иза девете алинеје додаје се нова алинеја
која гласи:

„- управљања јавним путевима и саобраћајним површинама, доношења
програма одржавања, заштите и изградње путева и улица уз сагласност оснивача.“

Члан 2.

У Одлуци у делу ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА у члану 13. став 2. иза
речи погребне и сродне делатности додаје се следећи текст:

„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 и
друге послове у складу са Законом, Статутом и овом Одлуком.“

Члан 3.

У Одлуци у делу ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА у члану 16. став 1. износ
4.853,00 динара замењује се износом 11.536.530,86 динара.

Члан 4.

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

Број: 023-7/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.



СТРАНА 30 – БРОЈ 26 БАБУШНИЦА, 19.11.2016.ГОДИНЕ

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинско веће
Број: 06-91-1/2016-3
03.11.2016.године
Б А Б У Ш Н И Ц А

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14), члана 63. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ број 3/2008, 5/08, 5/13 и 13/13), члана 3. Одлуке о Општинском
већу општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 4/2008 и
2/14) и члана 23. Пословника Општинског већа општине Бабушница(„Скупштински
преглед општине Бабушница“ број7/ 10),

Општинско веће општине Бабушница, на седници од 03. новембра 2016. године,
на основу материјала и дискусије, подноси, следећи

АМАНДМАН НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“  ИЗ БАБУШНИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

1.У Предлогу Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању пословања ЈКП
„Комуналац“ из Бабушнице са Законом о јавним предузећима иза члана 4. додаје се
члан 5. који гласи:

“члан 3. Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“
из Бабушнице са Законом о јавним предузећима примењиваће се након спроведене
статусне промене ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој
општине Бабушница“

2.  Амандман постаје саставни део Предлога одлуке број 06-88-1/2016-3  од
28.10.2016. године, коју смо Вам доставили.

3. Поступајући у складу са чланом 23. Пословника Општинског већа општине
Бабушница, доставити Скупштини општине Закључак са седнице Општинског већа

4. ПРЕДЛАЖЕ СЕ Скупштини општине Бабушница да усвоји Предлог и донесе
Одлуку са предложеним изменама и допунама.

Амандман доставити Скупштини општине Бабушница и архиви.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Видановић,с.р.



СТРАНА 31 – БРОЈ 26 БАБУШНИЦА, 19.11.2016.ГОДИНЕ
На основу члана 27. став 10. и члана 33. став 1. Закона о јавној својини

(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 39. Статута
општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/2008, 5/2008,
5/2013 и 13/2013), Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана
19.11.2016. године, доноси

О Д Л У К У

I
Одобрава се од стране општине Бабушница прибављање комбиноване

грађевинске машине ровокопач – утоваривач са додатном опремом, следећих
минималних карактеристика:
 Крута шасија
 Хидрауличка трансмисија
 Дизел мотор минималне снаге 70 Kw
 Управљање на сва четри точка
 Оперативна тежина мин. 8 тона.
 Предња хидрауличка одговарајућа кашика са виљушкама, запремине мин 1 м3.
 Телескопска ровокопачка ручка са минималном дубином копања од 5,9 метара.
 Хидраулички стабилизатори са могућношћу подешавања.
 Радна светла и ротационо светло.
 Амортизујуће седиште са могућношћу подешавања.

Додатна опрема:
 Копајућа кашика од 800 мм ширине
 Копајућа кашика од 400 мм ширине
 Кашика планирно-муљна, ширине 1,5м
 Раоник-даска за сечење снега
 Брза спојка на ровокопачкој руци.

II
Поступак прибављања комбиноване радне машине тачке I ове Одлуке,

спровешће се на начин прописан законом  којим се уређују јавне набавке.

III
Комбинована радна машина из тачке I ове Одлуке прибавља се за потребе Јавно

комуналног предузећа „Комуналац“ Бабушница, из разлога недовољне техничке
опремљености истог.

IV
Овлашћује се председник општине Бабушница, да закључи уговор о прибављању

и располагању комбиноване радне машине из тачке I ове Одлуке.

V
Средства за набавку комбиноване радне машине из тачке I ове Одлуке,

обезбеђена су у Буџету општине Бабушница за 2016. годину.

Број: 404-65/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скушпштина општине
Број: 06102/2016-2
19.11.2016. године
Б а б у ш н и ц а

На основу члана 32. став 20..  Закона о локалној самоуправи (''Службени
лист РС'', број  129/07 и 83/2014- др. Закона), члана 39. став 29.  Статута општине
Бабушница ''Скупштински преглед општине Бабушница'', број
3/08, 3/13 и 5/13) и члана 34. став 6.  Пословника Скупштине општине Бабушница, на
седници  19.11.2016. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА ПЛАНА

ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Деветомесечни извештај плана извршења буџета општине
Бабушница за 2016. годину, број 401-205/2016-02 од 14.10.2016. године.

Члан 2.

Закључак доставити: Одељењу за привреду, финансије - Одсеку за
финансије,  локалну пореску администратицију и јавне набавке, архиви и објавити у
''Скупштинском прегледу'' општине Бабушница.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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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 39. Статута општине
Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08,5/13 и 13/13),

Скупштина општине Бабушница, на седници 19 .11.2016. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ'' ИЗ СТРЕЛЦА

Члан 1.

РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Основне школе ''Добринка
Богдановић'' из Стрелца и то:

Представник запослених
1. Љубинка Стојановић из Бабушнице

Члан 2.

ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора Основне школе ''Добринка
Богдановић'' из Стрелца  и то:

Представник запоселних
1. Мирослав Ракић  из  Ниша

Члан 3.

Решење доставити: Основној школи ''Добринка Богдановић'' из Стрелца,
разрешеном и именованом члану Школског одбора  и архиви и  објавити у
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.

Број:61-176/2016-2
У Бабушници, 19.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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