
Р.бр Решење Број
Број 
С.П.

Стр.

1.
Решење о давању сагласности на програм пословања Јавног комуналног предузећа 
"Комуналац" Бабушница за 2015. годину 400-63/2015-2 1 2

2. Решење о давању сагласности на програм пословања јавног предузећа Дирекција за 
грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница за 2015. годину

400-90/2015-2 1 3

3.
Решење о давању сагласности на програм рада Туристичке организације општине 
Бабушница за 2015. годину 332-6/2015-2 1 4

4.
Решење о давању сагласности на програм рада Центра за социјални рад општине 
Бабушница за 2015. годину 551-2/2015-2 1 5

5. Решење о давању сагласности на програм рада Дома културе Бабушница за 2015. годину 022-6/2015-2 1 6

6. Решење о давању сагласности на програм рада Народне библиотеке за 2015. годину 022-7/2015-2 1 7

7.
Решење о давању сагласности на план и програм рада Црвеног крста Бабушница за 2015. 
годину 400-91/2015-2 1 8

8.
Решење о давању сагласности историјском архиву у Пироту на програм рада са 
финансијским планом за 2015. годину 06-2/2015-2 1 9

9.
Решење о образовању општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине 
Бабушница 02-2/2015-2 1 10

10.
Решење о давању сагласности на правилник о раду јавног предузећа Дирекција за 
грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница 110-3/2015-2 1 12

11.
Решење о давању сагласности на правилник о раду Јавног комуналног предузећа 
"Комуналац" Бабушница 110-2/2015-2 1 13

12.
Решење о неприхватању предлога за разрешење директора Јавног комуналног предузећа 
"Регионална депонија Пирот" Пирот 06-18/2015-2 2 99

13.
Решење о давању сагласности на одлуку о допуни статута Јавног комуналног предузећа 
"Комуналац" у Бабушници 110-5/2015-2 2 100
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14.
Решење о давању сагласности на правилник о изменама и допунама правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине 
Бабушница

06-27-1/2015-3 4 9

15.
Решење о давању сагласности на правилник о изменама и допунама правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине 
Бабушница

06-32-1/2015-3 5 3

16.
Решење о прихватању иницијативе за оснивање савета скупштина градова и општина 
југоисточне Србије 016-7/2015-2 6 11

17.
Решење о давању сагласности на измену и допуну програма пословања предузећа 
Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница за 
2015. годину

400-28/2015-2 7 84

18.
Решење о давању сагласности на одлуку о измени статута ЈП Дирекције за грађевинско 
земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница 110-9/2015-2 7 85

19.
Решење о давању сагласности на одлуку надзорног одбора јавног предузећа Дирекције за 
грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница о спровођењу 
поступка за давање у закуп простора на купалишном комплексу

361-5/2015-2 9 10

20.
Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу "Комуналац" у Бабушници 
на програм коришћења субвенција општине Бабушница у области водоснабдевања за 
2015. годину

401-81/2015-2 9 11

21. Решење о разрешењу Милета Илића члана општинског већа општине Бабушница 02-11/2015-2 9 12

22. Решење о избору члана општинског већа општине Бабушница 02-12/2015-2 9 13
23. Решење о образовању комисије за родну равноправност 02-13/2015-2 10 39

24. Решење о давању сагласности на тарифни систем у јавном градском и приградском 
превозу путника Јавном комуналног предузећу "Комуналац" у Бабушници

344-34/2015-2 11 106

25. Решење о давању сагласности на ценовник услуга превоза у јавном градском и 
приградском превозу путника Јавном комуналном предузећу "Комуналац" у Бабушници

344-35/2015-2 11 107

26. Решење о именовању директора Дома здравља "Др Јован Ристић" у Бабушници 02-15/2015-2 11 108



27. Решење о именовању чланова комисије за прописе, представке и жалбе 02-18/2015-2 11 109

28.
Решење о давању сагласности на измену и допуну програма пословања предузећа 
Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница за 
2015. годину број 456/2 од 23.12.2014. године и 175/2 од 27.04.2015. године

400-58/2015-2 12 1

29.
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
"Комуналац" Бабушница 02-20/2015-2 12 2

30. Решење о давању сагласности на измене и допуне годишњег програма пословања Јавног 
комуналног предузећа "Комуналац" Бабушница за 2015. годину

400-66/2015-2 13 1

31.
Решење о давању сагласности на одлуку о измени цене превоза за потребе "слободне 
вожње" 06-93/2015-2 13 2

32. Решење о именовању директора Народне библиотеке Бабушница 111-9/2015-2 13 3

33.
Решење о разрешењу и именовању члана управног одбора предшколске установе "Дечија 
радост" из Бабушници 02-26/2015-2 14 80

34.
Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора техничке школа из Бабушнице 61-88/2015-2 14 81

35. Решење о давању сагласности на одлуку о пробној вожњи 344-44/2015-2 15 2

36.
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Бабушница 02-31/2015-2 15 3

37.

Решење о давању сагласности на измену и допуну програма пословања предузећа 
Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница за 
2015. годину број 456-2 од 23.12.2014. године, 175/2 од 27.04.2015. године и 321/2 од 
06.07.2015. године

400-99/2015-2 16 81

38.
Решење о давању сагласности на одлуку надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
"Комуналац" Бабушница о изменама и допунама тарифног система 344-50/2015-2 16 82

39.
Решење о давању сагласности на програм коришћења субвенција општине Бабушница у 
области јавног градског и приградског превоза путника на територији општине Бабушница 
за 2015. годину

401-193/2015-2 16 83



40. Решење о давању сагласности на измене и допуне годишњег програма пословања Јавног 
комуналног предузећа "Комуналац" Бабушница за 2015. годину

400-100/2015-2 16 84

41.
Решење о давању сагласности на одлуку о измени статута Дома културе Бабушница 110-19/2015-2 16 85

42.
Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора гимназије "Вук Караџић" из 
Бабушнице 61-209/20152 16 86

43.
Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора техничке школа из Бабушнице 61-210/2015-2 16 87

44.
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину првих 
измена и допуна плана генералне регулације Бабушница 501-26/2015-4 16 88

45.
Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације "Пословно производног комплекса 4-1" 501-43/2015-4 17 9

46. Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације "Постројење за пречишћавање отпадних вода Бабушница"

501-46/2015-4 17 11

47.
Решење о давању сагласности на програм пословања Јавног комуналног предузећа 
"Комуналац" Бабушница за 2016. годину 400-108/2015-2 18 15

48. Решење о давању сагласности на програм пословања јавног предузећа Дирекција за 
грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница за 2016. годину

400-107/2015-2 18 16

49.
Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора основне школе "Младост" из Великог 
Боњинца

61-234/2015-2 18 17

50.

Решење о давању сагласности на измену и допуну програма пословања предузећа Дирекције за 
грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница за 2015. годину број 
456/2 од 23.12.2014. године, 175/2 од 27.04.2015. године, 321/2 од 06.07.2015. године и 505/2 од 
06.11.2015. године

400-136/2015-2 19 91

51.
Решење о давању сагласности на план и програм рада Црвеног крста Бабушница за 2016. годину

400-131/2015-2 19 92

52.
Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора основне школе "Братство" из 
Звонца

61-238/2015-2 19 93



53.
Решење о давању сагласности на програм рада Народне библиотеке Бабушница за 2016. годину

022-4/2015-2 20 41

54. Решење о давању сагласности на програм рада Дома културе Бабушница за 2016. годину 022-5/2015-2 20 42


