
Р.бр Правилник, пословник, закључак Број
Број 
С.П.

Стр.

1. Правилник о остваривању права из области социјалне заштите породице и деце 06-24/2015-3 3 1

2. Закључак о стипендирању ученика који први пут уписују први разред гимназије "Вук 
Караџић" и техничке школе у Бабушници и корисницима Дома ученика у Бабушници

06-24-4/2015-3 3 3

3. Закључак о стипендирању ученика 06-24-3/2015-3 3 4
4. Закључак о стипендирању студената 06-24-5/2015-3 3 6

5.
Правилник о критеријумима за остваривање права на новчану помоћ за вантелесну 
оплодњу у општини Бабушница 06-24-2/2015-3 3 7

6.
Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у општинској управи општине Бабушница 110-6/2015-4 4 1

7.
Пречишћен текст правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у општинској управи општине Бабушница 110-6/2015-4 4 10

8.
Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у општинској управи општине Бабушница 110-7/2015-4 5 1

9.
Закључак о одобравању прибављања специјалног навалног - ватрогасног возила, типа 
вода - пена, са погоном 4х4 и потребне ватрогасне опреме за опремање поменутог возила 
од стране општине Бабушница

404-23/2015-2 6 10

10.
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне 
средине општине Бабушница за 2015. годину 501-14/2015-2 7 81

11. Етички кодекс понашања функционера и запослених у органима општине Бабушница 016-10/2015-2 9 1

12. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у општинској управи општине Бабушница 110-18/2015-4 17 1

13.
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Бабушница за 2016. годину 320-71/2015-02 18 18
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14.

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 
Бабушница за 2016. годину

320-71/2015-02 20 43


