СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXVIII– БРОЈ 6

БАБУШНИЦА, 30.04.2018.ГОДИНЕ

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (“Сл. Гласник РС”, број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017), члана 99. став 19. и 20.
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 15. став 2. тачка 1. и члана 16. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бабушница ( „Скупштински
преглед општине Бабушница“, број 2/2014) и члана 39. став 1. тачка 17. Статута општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013
и 13/2013) и Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној, дана 30.04. 2018. године,
доноси:

ОДЛУКУ
о прибављању непокретности,
грађевинског земљишта на кп. бр. 632 и 633 КО Бабушница, у јавну
својину општине Бабушница, непосредном погодбом

Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Бабушница, али не изнад, од
стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности,
непосредном погодбом, непокретности - грађевинско земљиште на кп.бр. 632,
уписане у лист непокретности бр. 693 КО Бабушница, у површини од 987 м2 и
грађевинско земљиште на кп.бр. 633, уписане у лист непокретности бр. 887 КО
Бабушница, у површини од 546 м2.
Члан 2.
Разлог оправданости и целисходности прибављања предметних
непокретности непосредном погодбом и разлог због којих се прибављање не би
могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених
понуда, је што према Плану генералне регулације Бабушнице („Скупштински
преглед општине Бабушница“, број 4/2014), површине јавне намене чине,
између осталих, површине намењене за гробље, које се задржава на постојећој
локацији и планира се његово проширење и на парцелaма из члана 1. ове одлуке
и што се исте граниче са парцелама на којима се налази постојеће гробље.
Члан 3.
Комисијa за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну
својину и поступка отуђења непокретности из јавне својине општине
Бабушница, након спроведеног поступка непосредне погодбе, доставља
записник Општинској управи општине Бабушница, која припрема нацрт решења
о прибављању непокретности.

СТРАНА 2

- БРОЈ 6

БАБУШНИЦА, 30.04.2018. ГОДИНЕ

Коначно решење о прибављању непокретности, по предлогу
Општинског већа општине Бабушница, доноси Скупштина општине Бабушница.
Тржишну вредност предметне непокретности, утврдиће Комисијa из
става 1. овог члана, a у складу са актом достављеним од стране надлежног
пореског органа.
Члан 4.
Уговор о прибављању непокретности из тачке 1. ове Одлуке у јавну
својину општине Бабушница, у име општине Бабушница, закључује Председник
општине Бабушница, на основу правоснажног решења.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „
Скупштинском прегледу општине Бабушница”.

Број: 464-12/2017-2
У Бабушници, 30.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 3

- БРОЈ 6

БАБУШНИЦА, 30.04.2018. ГОДИНЕ

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (“Сл. Гласник РС”, број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007), и члана 39. став 1. тачка 17. Статута општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013
и 13/2013), Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 30.04.2018. године,
доноси:

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА У КО БАБУШНИЦА У
ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦE ЦАРА ДУШАНА

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за експропријацију
непокретности – земљишта у КО Бабушница, које обухвата улицу Цара Душана.
Члан 2.
Покретање поступка утврђивања јавног интереса, врши се у циљу експропријације
непокретности ради изградње улице из члана 1. ове одлуке, у складу са Планом генералне
регулације Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/2014 и 9/2017).
Члан 3.
Задужује се Општинска управа општине Бабушница, да Општинском
правобранилаштву општине Бабушница, достави сву потребну документацију за подношење
предлога Влади Републике Србије, за утврђивање јавног интереса за експропријацију
непокретности за изградњу предметне улице.
Члан 4.
Општина Бабушница одређује се за корисника експропријације.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Скупштинском
прегледу општине Бабушница”.

Број: 465-6/2018-2
У Бабушници, 30.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 4

- БРОЈ 6

БАБУШНИЦА, 30.04.2018. ГОДИНЕ

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (“Сл. Гласник РС”, број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007), и члана 39. став 1. тачка 17. Статута општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013
и 13/2013), Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 30.04.2018. године,
доноси:

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ –
ЗЕМЉИШТА У КО БАБУШНИЦА У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА
МОСТОМ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за експропријацију
и административни пренос непокретности – земљишта у КО Бабушница, које обухвата
саобраћајницу са мостом у индустријској и радној зони Плана генералне регулације Бабушница
од улице Живојина Николића Брке до улице Бошка Бухе.
Члан 2.
Покретање поступка утврђивања јавног интереса, врши се у циљу експропријације и
административног преноса непокретности, ради изградње саобраћајнице са мостом из члана 1.
ове одлуке, у складу са Планом генералне регулације Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“, број 4/2014 и 9/2017).
Члан 3.
Задужује се Општинска управа општине Бабушница, да Општинском
правобранилаштву општине Бабушница, достави сву потребну документацију за подношење
предлога Влади Републике Србије, за утврђивање јавног интереса за експропријацију и
административни пренос непокретности за изградњу предметне саобраћајнице са мостом.
Члан 4.
Општина Бабушница одређује се за корисника експропријације и административног
преноса непокретности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Скупштинском
прегледу општине Бабушница”.

Број: 465-4/2018-2
У Бабушници, 30.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 5

- БРОЈ 6

БАБУШНИЦА, 30.04.2018. ГОДИНЕ

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (“Сл. Гласник РС”, број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007), и члана 39. став 1. тачка 17. Статута општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013
и 13/2013), Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 30.04.2018. године,
доноси:

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА У КО БАБУШНИЦА У
ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦE ЦАРА ДУШАНА

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за експропријацију
непокретности – земљишта у КО Бабушница, које обухвата улицу Цара Душана.
Члан 2.
Покретање поступка утврђивања јавног интереса, врши се у циљу експропријације
непокретности ради изградње улице из члана 1. ове одлуке, у складу са Планом генералне
регулације Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/2014 и 9/2017).
Члан 3.
Задужује се Општинска управа општине Бабушница, да Општинском
правобранилаштву општине Бабушница, достави сву потребну документацију за подношење
предлога Влади Републике Србије, за утврђивање јавног интереса за експропријацију
непокретности за изградњу предметне улице.
Члан 4.
Општина Бабушница одређује се за корисника експропријације.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Скупштинском
прегледу општине Бабушница”.

Број: 465-6/2018-2
У Бабушници, 30.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 6

- БРОЈ 6

БАБУШНИЦА, 30.04.2018. ГОДИНЕ

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број
62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014) и члана 39. Статута општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013)
и уз сагласност Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, РС број: 320-1102623/2018-14 од 18.04.2018. године,
Скупштина општине Бабушница на седници одржаној 30.04.2018. године доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за територију општине Бабушница за 2018. годину

I
Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за територију општине Бабушница за 2018. годину.

II
Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територију општине Бабушница за 2018. годину.

III
Ову Одлуку објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

Број: 320-21/2018-2
У Бабушници, 30.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 7

- БРОЈ 6

БАБУШНИЦА, 30.04.2018. ГОДИНЕ

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010,
93/2012 и 101/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007 и 83/2014), члана 39. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013) и Мишљења Јавног
водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, број:
3371/1 од 12.04.2018. године,
Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној 30.04.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

I
Овом одлуком утврђује се Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда, на
територији општине Бабушница за 2018. годину, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен
саставни део.
II
Оперативни план садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од
поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе
субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.

III
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда, на територији општине
Бабушница за 2018. годину, донси се уз прибављено Мишљење Јавног водопривредног
предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, број: 3371/1 од
12.04.2018. године.
IV
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда, доноси се у складу са Општим
планом за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник РС“, број
23/2012) и Оперативним планом за одбрану од поплава за воде I реда за 2018. годину
(„Службени гласник РС“, број 15/2018).
V
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда, на територији општине
Бабушница за 2018. годину, доставити: Министарству унутрашњих послова, Сектору за
ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације, Пирот.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу
општине Бабушница“.

Број: 325-7/2018-2
У Бабушници, 30.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 8

- БРОЈ 6

БАБУШНИЦА, 30.04.2018. ГОДИ НЕ

На основу чл. 94. и 95. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС',' бр. 72/09,
81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14 и 145/14), члана 47. став 3. Правилника о садржини, поступку и начину доношења
програма уређивања грађевинског земљишта (''Сл. гласник РС'', бр.27/15) и члана члана 39.
Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед'' брoj: 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13)
Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 30.04. 2018. години, доноси
ОДЛ УКУ
О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се годишњи програм уређивања грађевинског земљишта на
територији општине Бабушница у 2018. години (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Просторни обухват Програма је територија општине Бабушница.
Временски обухват Програма је календарска и буџетска 2018. година.
Члан 3.
Програм обухвата радове на уређивању грађевинског земљишта и то: припремање
земљишта и опремање земљишта.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и
других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање
грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене.
Члан 4.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средства
остварених од:
1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
2) закупнине за грађевинско земљиште;
3) отуђења или размене грађевинског земљишта;
4) претварања права закупа у право својине, у складу са Законом о планирању и
изградњи;
5) накнаде за коришћење јавних добара;
6) самодопириноса;
7) донација;
8) средстава физичких и правних лица по основу уговора о заједничком
припремању односно опремању грађевинског земљишта;
9) буџета општине;
10) других извори прихода у складу са Законом и Статутом;
Члан 5.
За остваривање Програма планирају се средства у Буџету Oпштине Бабушница за
2018.годину у укупном износу од 287.055.256,02 динара.
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Члан 6.

Средства из члана 5. ове Одлуке распоређују се на:
1.Припремање грађевинског земљишта
2.Опремање грађевинског земљишта
А. ПРИПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА
Члан 7.
А.1.Радови на прибављању земљишта
А.1.1.Решавање имовинско правних односа:
Локације на којима ће се решавати имовинско-правни односи:
- Улице Манастирскa, Михајла Пупина, Цара Душана, Индустријска зона.
-Парцеле за гробље у Бабушници, Горчинцу и Љуберађи
.
Опредељени
износ
правних односа:

средстава

потребних

за

решавање имовинско-

1.500.000,00дин

А.1.2.Набавка станова и просторија друге намене које треба обезбедити за потребе
расељавања корисника објеката предвиђених за рушење - није предвиђена.
А.1.3.Исељавање корисника из објеката предвиђених за рушење- није предвиђено.
Члан 8.
А.2.Припремни радови

А.2.1.Урбанистички планови и урбанистичко-техничка
документација:
1.Пројекти препарцелације за потребе експропријације улица Mихајла
Пупина , Манстирска, улица кроз индустријску зону, Цара Душана
Процењени износ средстава потребних за израду урбанистичких планова 800.000,00дин
и урбанистичко-техничке документације.

А.2.2.Геодетске и друге подлоге:
-Извођење геодетских радова и израда геодетских елабората за израду
техничке документације и за упис објеката у катастар непокретности.
Процењени износ трошкова за геодетске радове и елаборате

500.000,00дин

*Израда геодетских подлога за Планове детаљне регулације, предвиђа се у оквиру израде
Плана.
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А.2.3.Техничка документација:
-техничка документација за пројекте изведеног објекта, сепарата и елабората (
ПЗИ за улице Бошка Бухе,Синише Младеновића,Вука Караџића, Борислава
Стефановића и остали објекти који се изграде у 2018)
- техничка документациа за изградњу,реконструкцију и санацију објеката:
улица Његошева , Камбелевац –Цинцарци, Идејни пројекат санације пумпних
постројења , ПЗИ за спортску халу , саобраћајница кроз индустријску зону са
мостом, водовод Љуберађа – Велико Боњинце 3 фаза , Слепе улице на кп бр
:1050/11 , Улица Видовданска , улица Младости и 6.септембар.

Процењени износ трошкова за пројектно планирање

1.851.000,00 дин

А.2.4.Инжењерско-техничка испитивања и подлоге које из таквих испитивања треба да се
обезбеде - за потребе израде Планова детаљне регулације и за потребе израде техничке
документације вршиће се у склопу израде Плана или техничке докумнетације.
Б) КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА
Члан 9.
Сви комунални системи, односни њихови делови у Програму разврстани су
1) према начину коришћења услуга и
2) према функционалном рангу одговарајућих делова комуналних система.
Према начину коришћења услуга које пружају, комунални објекти су:
1) објекти индивидуалне комуналне потрошње и
2) објекти заједничке комуналне потрошње.
Објектима индивидуалне комуналне потрошње сматрају се они системи комуналне
инфраструктуре или њихови делови чији се непосредни корисници идентификују односно код
којих се мери обим услуга које пружају појединим корисницима.
У објекте заједничке потрошње спадају они комунални системи или њихови делови
чије се коришћење посебно не мери и који служе свим сталним или повременим корисницима
земљишта.
Према функционалном рангу, комунални објекти, односно њихови делови, сврставају
се, у смислу овог Програма, као:
1) магистрална мрежа
2) примарна мрежа и
3) секундарна мрежа
Статус магистралне мреже имају објекти и радови који су од непосредног утицаја на
укупан капацитет и функције одговарајућег комуналног система и самим тим имају значај за
јединицу локалне самоуправе у целини.
Ранг примарне мреже добијају објекти и радови који опслужују два или више
стамбених блокова (постојећих или планираних) или ужих просторних целина друге имовине
и значајни су само за одређени део територије јединице локалне самоуправе.
Секундарној мрежи припадају они делови комуналних система који опслужују два или
више објеката (зграда) у једном стамбеном блоку или ужој просторној целини друге намене и
значајни су само за тај стамбени блок и ужу просторну целину.
Радови на изградњи прикључака не спадају у радове на уређивању грађевинског
земљишта.
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Члан 10.
Б.1.Системи водоснабдевања

Б.1.1. Објекти за основни развод воде
1. Пумпне станице ПС1 и ПС2 водовода за насељена места Калуђерево,
Радошевац и Вава
Функционални ранг: магистрална мрежа.
Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње
Локација: Бабушница и МЗ Калуђарево
Основне карактеристике: пумпне станице на главном цевоводу
Обим радова: санација пумпних постројења ПС1 и ПС2
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:
2. Водовод Љуберађа-Велико Боњинце (I i II фаза)
Функционални ранг: магистрална мрежа.
Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње
Локација: МЗ. Модра Стена и МЗ Велико Боњинце
Основне карактеристике: главни цевовод.
Обим радова: санација и адаптација 5957m водовода.

300.000.00 дин
1.700.000.00 дин

Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:
3. Доградња јавне водоводне мреже у МЗ Камбелевац и МЗ Дучевац
Функционални ранг: магистрална мрежа.
Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње
Локација: МЗ Камбелевац и МЗ Дучевац
Основне карактеристике: главни цевовод и резервоар.
Обим радова: доградња цевовода и резервоара од 20м3

/
49.854.000.00дин

Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:

/
774.000.00дин
Члан 11.
Б.2.Системи канализације

Б.2.1.Систем за одвођење отпадних вода у насељу Бабушница
1. Изградња фекалне канализације у насељу Извор
Функционални ранг: примарна мрежа
Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње
Положај: МЗ Извор
Величина и капацитет: изградња главног колектора фекалне канализације
дужине 2419.96 м  300 у МЗ Извор
Време изградње: 2018
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:
Б.2.2.Систем за одвођење атмосферских вода у насељу Бабушница
Одводњавање атмосферских вода, односно изградња атмосферске
канализације је садржана кроз изградњу саобраћајних површина-улица :
Колубарска, Вука Караџића и Борислава Стефановића

/
21.532.000.00 дин
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Члан 12.
Б.3.Саобраћајне површине

Б.3.1.Коловозне површине
1. улица Борислава Стефановића
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционалне карактеристике: примарн мрежа.
Положај: Улица Борислава Стефановића.
Обим радова:реконструкција коловоза и тротоара у ул. Борислава Стефановића
у дужини од 468 м, изградња атмосферске канализације и фекалне
канализације;
Трошкови изградње:
2. Улица Колубарска
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционалне карактеристике: примарна мрежа.
Положај: Улица Колубарска.
Обим радова: завршетак изградње улице Колубарска

39.489.000,00 дин

Трошкови изградње:
3. Улица Вука Караџића
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционалне карактеристике: примарн мрежа.
Положај: Улица Вука Караџића.
Обим радова:завршетак изградње улице

40.000,00 дин

Трошкови изградње:
4. Некатегорисани пут ка Манастиру Света Петка
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционалне карактеристике: примарн мрежа.
Положај: Некатегорисани пут ка Манастиру Света Петка.
Обим радова: завршетак радова на реконструкцији пута у дужини од 1140.00м
Трошкови изградње:

2.843.000,00 дин

12.500.000,00 дин

Б.3.2.Саобраћајна сигнализација
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционални ранг: примарна мрежа.
Положај: улице у насељу Бабушница, некатегорисани путеви.
Обим радова: постављање саобраћајне сигнализације набавка
опреме за постављање система за видео надзор
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:
Б.3.3 Мирујуће површине – нису предвиђени радови.
Б.3.4.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња
Функционални ранг: примарна мрежа
Положај: насеље Бабушница
Обим радова:Изградња тротоара је предвиђена кроз изградњу
саобраћајница.Бициклистичке стазе нису планиране.

150.000,00 дин
350.000,00 дин
/

/

Б.3.5. Опрема слободних површина – завршетак изградње фонтане у парку
са спортским теренима
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционални ранг: примарна мрежа.
Положај: Парковска површина са спортским теренима у центру Бабушнице.
Обим радова: завршетак изградње.

Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:

/
200.000,00 дин

Б.4 Специфични радови на комуналном опремању земљишта
Б.4.1. Завршетак радова реконструкцији и адаптацији пијаце са приступним
саобраћајницама
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња
Функционални ранг: примарна мрежа
Положај: насеље Бабушница, улица Живојина Николића Брке
Обим радова: Завршетак радова на реконструкцији и адаптацији пијаце са
приступним саобраћајницама.
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:

0,00 дин
44.672.256,02 дин

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

0,00 дин
105.000.000,00дин
дин

Б.4.3. Реконструкција крова објекта Дома културе
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња
Функционални ранг: примарна мрежа
Положај: насеље Бабушница,
Обим радова: Реконструкција крова објекта Дома културе.
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:

0,00 дин
3.000.000,00 дин

В. ПОЈЕДИНАЧНИ ПРИКАЗ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПРЕМА КАРАКТЕРИСТИЧНИМ НАМЕНАМА ЗЕМЉИШТА
Члан 13.
В.1.Локације за изградњу објеката комуналне и линијске инфраструктуре

129.532.000,00дин

В.2.Локације намењене за изградњу објеката јавне намене
В.3.Локације намењене за уређивање земљишта
В.4.Локације за стамбену изградњу
В.5.Локација за изградњу индустријских и других производних објеката

149.872.256,02дин
4.651.000,00 дин
/

В.6.Локација за изградњу пословних, угоститељских, трговинских и сличних
објеката
В.7. Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура,
здравство, социјална заштита)
В.8.Локација за изградњу објеката мале привреде и занатства

/
/
3.000.000,00 дин
/

В.9.Значајнији комунални објекти који се реализују као самостални подухвати
В.10.Специфични објекти комуналне опреме (гробље, депонија…)
В.11.Локације на којима се земљиште уређује за потребе постојећих објеката
(''мале акције у МЗ'')

/
/
/

Г.
ЗБИРНИ
ПРЕГЛЕД
ПРЕДВИЂЕНИХ
РАДОВА
НА
УРЕЂИВАЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПРЕМА КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ОСНОВАМА

Члан 14.
Према карактеристичним наменама земљишта, односно објеката за чије потребе се
уређује земљиште, радови на уређивању земљишта груписани су на карактеристичне групе
локација.
Г.1.Радови на прибављању земљишта
Површина земљишта која се прибавља
Број, капацитет и намене објеката чије се рушење предвиђа
Број нових станова које требе обезбедити за потребе расељавања
Укупна висина трошкова
Г.2.Радови на комуналном опремању земљишта према начину
коришћења
Г.2.1.Индивидуална потрошња
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
Г.2.2.Заједничка потрошња
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност специфичних радова на комуналном опремању земљишта
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
Г.3.Радови
на
комуналном
опремању
земљишта
према
функционалном рангу
Г.3.1.Магистрална мрежа
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
Укупна вредност специфичних радова на комуналном опремању земљишта
Г.3.2.Примарна мрежа
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи

50ар
/
/
1.500.000,00 дин
Динара

52.628.000,00,00
дин
21.532.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
54.872.000,00
152.672.256,02
200.000,00
Динара

52.628.000,00,00
дин
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.672.256,02

0,00
21. 532.000,00
0,00
0,00

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
Г.3.3.Секундарна мрежа
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина

54.872.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Д. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА
Члан 15.
Општи услови за финансирање радова на уређивању
Финансијски план Програма заснован је и у складу је са Одлуком о Буџету општине Бабушница за
2018 годину.
Критеријуми на основу којих су изабрани појединачни пројекти јесу:
-завршетак и стављање у функцију започетих објеката;
-континуитет у изградњи и капиталном одржавању комуналних објеката магистралног и
примарног ранга;
-уговорене обавезе са корисницима грађевинског земљишта;
-уговорене обавезе са донаторима;
-спремност пројеката за реализацију;
Члан 16.
Расположиви извори финансирања
За Програм у целини, у Буџету општине Бабушница за 2018 годину,одређени су износи
прихода и примања:
1.
2.
3.
4.
5.

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Трансфери од осталих нивоа власти
Финансијска помоћ ЕУ
Добровољни трансфери физичких и правних лица
Укупно:

78.598.000,00 динара
/
197.574.000,00 динара
10.883.256,02 динара
/
287.055.256,02 динара

Е. МЕРЕ ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Члан 17.
Е.1.Организација извршења програма:
Основни носилац организације извршења програма је Општинска управа.
Ванредни извештаји сачињавају се по потреби, на захтев Општинског већа.
Скупштина општине разматра годишњи извештај о реализацији Програма, који јој
подноси Председник општине.
Члан 18.
Е.2.Посебни услови за реализацију програма:
Праћење кретања износа прихода од доприноса за уређивање грађевинског земљишта
коју плаћају инвеститори врши Општинска управа, преко надлежних Служби.
У случају измењених сазнања о обиму, структури и вредности радова на појединим
локацијама, радови ће се извршити без претходне измене или допуне Програма под условом да
вредност радова буде у оквиру износа одређеног за ту намену у буџету општине Бабушница за
2018 годину.
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Општинско веће општине Бабушница, на предлог председника општине утврдиће
приоритете у извршавању радова предвиђених у Програму.
Члан 19.
Е.3.Услови за измене и допуне програма:
Радови на уређивању грађевинског земљишта, који нису обухваћени Програмом , могу
се уврстити у Програм на основу Одлуке Општинског већа под условом да се обезбеде средства
финансирања из других извора (средства из донација, субвенција и сл.) и под условом да ти
радови не утичу на извршење радова утврђених Програмом.
Измене у структури, вредности и условима финансирања предвиђених радова које су у
оквиру вредности одговарајућих позиција у буџету општине Бабушница за 2018. годину не
условљавају измену и допуну Програма.
У случају измене Одлуке о буџету општине за 2018. годину, а која се односи на измене
на позицијама из којих се финансирају радови на уређивању грађевинског земљишта,
истовремено са приступањем изради Одлуке о измени Одлуке о буџету се приступа изради
Одлуке о измени Програма.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу
општине Бабушница“.
Број: 418-2/2018-02
У Бабушници, 30.04. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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На основу члана 22. став 1., 4. и 6. Закона о јавној својини (“Сл. Гласник РС”,
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017), члана 15.
став 1. тачка 26. и члана 27. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013), и Одлуком о
давању права коришћења на непокретности туристичкој организацији општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница, број 23/2016), Скупштина
општине Бабушнице, дана 30.04.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА О СПРОВОЂЕЊУ
ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА НА КУПАЛИШНОМ
КОМПЛЕКСУ У БАБУШНИЦИ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о спровођењу поступка за давање у закуп
простора на Купалишном комплексу у Бабушници, коју је донео Управни одбор
Туристичке организације општине Бабушница, број 34/3 од 23.03.2018. године, и то:
-

Простор за продају сладоледа – простор испред зграде технолошког блока у
укупној површини од 16 м2.

II
Сагласност из тачке I овог решења се даје у складу са Одлуком о давању права
коришћења на непокретности туристичкој организацији општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница, број 23/2016).
III
Туристичка организација је у обавези да спроведе поступак издавања у закуп
простора из тачке I овог Решења, у складу са Законом о јавној својини, Уредбом о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
и Одлуком о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној
својини општине Бабушница.
IV
Простор из тачке I овог решења, може се дати у закуп за период:
-

Од почетка купалишне сезоне 2018. године (јун месец) до краја купалишне
сезоне 2018. године (септембар месец);
Од почетка купалишне сезоне 2019. године (јун месец) до краја купалишне
сезоне 2019. године (септембар месец) и
Од почетка купалишне сезоне 2020. године (јун месец) до краја купалишне
сезоне 2020. године (септембар месец).
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V
Након спроведеног поступка давања у закуп a пре закључења уговора о закупу
предметног простора, Туристичка организација општине Бабушница дужна је да
прибави мишљење Општинског правобранилаштва општине Бабушница за закључење
истог.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском
прегледу општине Бабушница“.
VII
Одлуку доставити: Туристичкој организацији општине Бабушница, Одељењу за
привреду и финансије Општинске управе општине Бабушница и архиви општине.

Број: 361-3/2018-2
У Бабушници, 30.04.2018. године
СКУПШТИНА 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 30.04.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,,ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“ ИЗ БАБУШНИЦЕ
Члан 1.
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора основне школе ,,Деспот
Стефан Лазаревић“ из Бабушнице и то:
Представници локалне самоуправе
1. Боривоје Костов из Бабушнице
2.Милан Ђорђевић из Бабушнице
3.Андријана Пејчић из Сурачева
Члан 2.
Представници запослених:
1.Александар Ранчић из Бабушнице
2.Нада Величков из Пирота
3.Саша Филиповић из Бабушнице

Члан 3.
Представници родитеља:
1.Силвана Ристић из Бабушнице
2.Нена Стојчић из Бабушнице
3.Горан Станишић из Бабушнице

Решење доставити: основној школи ,,Деспот Стефан Лазаревић“ из
Бабушнице, именованим члановима Школског одбора и архиви и објавити у
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.

Број: 61-8/2018-2
У Бабушници, 30.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.

СТРАНА 20

- БРОЈ 6

БАБУШНИЦА, 30.04.2018. ГОДИНЕ

Скупштина општине Бабушница, на предлог Општинског већа општине Бабушница, на
седници одржаној дана 30.04.2018. године, а на основу члана 68. став 3. 4. и члана 100. став 1.
тачка 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 39. став 1. тачка 17. Статута општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013)
и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС”, бр. 18/2016),
доноси
РЕШЕЊЕ
1. Отуђује се из јавне својине општине Бабушница, непосредном погодбом,
непокретност – део јавног грађевинског земљишта на кп.бр. 96/1, уписане у
лист
непокретности бр. 50 КО Бабушница, начин коришћења и катастарска класа – остало вештачки
створено неплодно, у површини од 57 м2, Стаменковић Саши из Бабушнице, ул. Ивице
Миладиновића бр. 9, ради реализације Елабората геодетских радова за исправку граница
суседних катастарских парцела, број 96/1 и 96/8 КО Бабушница, израђен од стране А.Д. за
грађевинарство пројектовање и инжењеринг "ЦРНА ТРАВА” Лесковац, Пана Ђукића 18,
новембра 2017. године, на који је сагласност дата од стране Општинске управе општине
Бабушница, Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске
послове, број 350-2-1/2018-02 од 24.01.2018. године, да је грађевинска парцела у формираним
границама Елаборатом геодетских радова за исправку граница суседних парцела кп.бр. 96/1 и
96/8 КО Баушница, исправком граница кп. бр. 96/1 и 96/8 КО Бабушница припајањем дела
катастарске парцеле број 96/1 КО Бабушница, у ширини фронта кп.бр. 96/8 КО Бабушница,
површине 57м2, катастарској парцели број 96/8 КО Бабушница, у складу са условима за
формирање грађевинске парцеле утврђеним Планом генералне регулације Бабушнице
(,,Скупштински преглед општине Бабушница,, број 4/2014 и 9/2017) и на основу сагласности
Општинског правобранилаштва општине Бабушница, ОП. бр. 05/2018 од 21.02.2018. године, да
се изврши исправка границе између катастарске парцеле, број 96/8 са делом парцеле, број 96/1
КО Бабушница, која је у јавној својини општине Бабушница.
2. Тржишна цена за непокретност - део јавног грађевинског земљишта на кп.бр. 96/1
КО Бабушница, који се отуђује, износи 500,00 динара по м2.
Укупан износ за уплату за део јавног грађевинског земљишта на кп.бр. 96/1 КО
Бабушница, у површини од 57м2, је 28.500,00 динара ( 500,00 дин. x 57 м2 =28.500,00 динара),
који износ је прибавилац дужан да уплати у року од 30 дана од дана правноснажности решења,
а пре закључења уговора.
3. Ближа права и обавезе регулисаће се уговором између општине Бабушница и
Стаменковић Саше из Бабушнице, ул. Ивице Миладиновића бр. 9, који ће се закључити у року
од 30 дана од дана правноснажности решења.
Образложење
Стаменковић Саша из Бабушнице, поднео је Општинској управи општине Бабушница,
захтев за отуђење, непосредном погодбом, грађевинског земљишта у јавној својини општине
Бабушница - део катастарске парцеле, број 96/1 КО Бабушница, у површини од 57 м2, ради
исправке граница суседних катастарских парцела, број 96/8 и 96/1 КО Бабушница и
реализације Елабората геодетских радова за исправку граница суседних катастарских парцела,
број 96/1 и 96/8 КО Бабушница, израђен од стране А.Д. за грађевинарство пројектовање и
инжењеринг "ЦРНА ТРАВА” Лесковац, Пана Ђукића 18, новембра 2017. године, на који је
сагласност дата од стране Општинске управе општине Бабушница, Одсек за привреду,
урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове, број 350-2-1/2018-02 од
24.01.2018. године, да је грађевинска парцела у формираним границама Елаборатом
геодетских радова за исправку граница суседних парцела кп.бр. 96/1 и 96/8 КО Баушница,
исправком граница кп. бр. 96/1 и 96/8 КО Бабушница припајањем дела катастарске парцеле
број 96/1 КО Бабушница, у ширини фронта кп.бр. 96/8 КО Бабушница, површине 57м2,
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катастарској парцели број 96/8 КО Бабушница, у складу са условима за формирање
грађевинске парцеле утврђеним Планом генералне регулације Бабушнице (,,Скупштински
преглед општине Бабушница,, број 4/2014 и 9/2017), и дате сагласности од стране Општинског
правобранилаштва општине Бабушница, ОП. бр. 05/2018 од 21.02.2018. године, да се изврши
исправка границе између катастарске парцеле, број 96/8 са делом парцеле, број 96/1 КО
Бабушница, која је у јавној својини општине Бабушница.
На основу захтева Општинске управе општине Бабушница, за доставу податка о
тржишној вредности предметног грађевинског земљишта, Пореска управа, Филијала Пирот,
Одсек Бабушница, је доставила обавештење, број 006-464-08-00001/2018-К5BOE од 19.04.2018.
године, у коме се наводи да Пореска управа – Одсек Бабушница располаже податком и
користи просечну тржишну цену грађевинског земљишта у износу од 450,00 дин/м2, за
земљиште које се налази у првој зони.
Комисија за спровођење поступка прибављења непокретности у јавну својину и
поступка отуђења непокретности из јавне својине и подносилац захтева су се дана
25.04.2018.године, сагласили у погледу цене, те је предлог Комисије да се непокретност – део
јавног грађевинског земљишта од кп.бр. 96/1, уписане у лист непокретности бр. 50 КО
Бабушница, начин коришћења и катастарска класа – остало вештачки створено неплодно, у
површини од 57 м2, отуђи из јавне својине у корист подносиоца захтева - Стаменковић Саше
из Бабушнице, ул. Ивице Миладиновића бр. 9, по цени од 500,00 дин/м2, што чини укупно
28.500,00 динара.
Члан 68. став 3. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), предвиђено је да пре израде елабората
геодетских радова, власник катастарске парцеле решева имовинско правне односе а ставом 4.
истог члана закона предвиђено је да уколико је суседна катастарска парцела у јавној својини,
сагласност за исправку границе даје надлежни правобранилац.
Члан 100. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), одређује да се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у случају исправке
граница суседних катастарских парцела.
Чланом 39. став 1. тачка 17. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013) је одређено да
Скупштина општине, у складу са законом доноси одлуку о прибављању непокретности за
потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења
непокретности пред надлежним органима.
Обзиром на све напред наведено у циљу исправке граница парцеле, а по предлогу
Општинског већа општине Бабушница, Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној
дана 30.04.2018.године, донела је решење како гласи у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења незадовољна странка
може покренути управни спор тужбом Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана
пријема решења.
Број: 463-3/2018-2
У Бабушници, 30.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Лазаревић,с.р.
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