
 
 

СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ 
БАБУШНИЦА 

 
  
 

ГОДИНА XXIV  – БРОЈ 6          БАБУШНИЦА,                                               21.04.2015.ГОДИНЕ 
 

На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број  
129/2007) и  члана 111. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 
3/08, 5/08, 5/13 и 13/13), Скупштина општине Бабушница, на седници од 13.06.2014. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О УСПОСТАВЉАЊУ  САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

(РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ОПШТИНЕ РОСОМАН (РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА) 
 

 
Члан 1. 

 
 Успоставља се сарадња између општине Бабушница (Република Србија) и општине Росоман 
(Република Македонија). 
 

Члан 2. 
 

Сарадња између општине Бабушница и општине Росоман одвијаће се у оквиру спољне политике 
Републике Србије уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије у складу 
са Уставом и Законом. 

 
Члан 3. 

 
Овлашћује се председник општине Бабушница, Саша Стаменковић, да у име општине 

Бабушница потпише акт о сарадњи између општине Бабушница и општине Росоман, по добијању 
сагласности Владе Републике Србије и ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 4. 
 
 Средства за реализацију ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Бабушница. 

 
Члан 5. 

 
Одлуку доставити Влади Републике Србије на сагласност. 

 
Члан 6. 

 
 Ставља се ван снаге Одлука о братимљењу и успостављању сарадње између општине Бабушница 
и општине Росоман број 016-26/2014-2 од 16.05.2014. године. 
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука објавиће се у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“, по добијеној 
сагласности Владе Републике Србије, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском 
прегледу општине Бабушница“. 

 
Број: 016-32/2014-2 
У БАБУШНИЦИ, 13.06. 2014. године   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

                                                     
                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Лазаревић,с.р. 
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          На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
број 129/2007), одредби 16., 17., 21., 22. и 27. Закона о јавним путевима („Службени 
гласник РС“ бр.101/2005, 123/2007, 101/2011,  93/2012 и 104/2013), одредбе члана 69. 
Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-УС,  24/2011, 121/2012-УС, 42/2013-УС, 50/13-УС, 68/2013-УС и 
98/2013-УС, 132/2014, и 145/2014), одредби члана 49-52 Закона о основама 
својинскоправних односа(„Сл.лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90 и „Сл.лист СРЈ“ бр.29/96) 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 21. 04. 2015. године, донела је 

 
                                                          ОДЛУКУ 

О НАКНАДИ ЗА УПОТРЕБУ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

          Овом одлуком уређује се област плаћања накнаде за постављање 
електричних, телефонских и телеграфских водова на улицама, општинским и 
некатегорисаним путевима и другим јавним површинама на територији оппггине 
Бабушница, плаћање накнаде за постављање траса цевовода малих хидроелектрана, као 
и накнаде за успостављање права стварне службености за експлоатацију за мале 
хидроелектране на општинским и некатегорисаним путевима на територији општине 
Бабушница који су уписани у катастар непокретности. 

Члан 2. 
         Висина накнаде за постављање електричних, телефонских и телеграфских 

водова на улицама, општинским и некатегорисаним путевима и другим јавним 
површинама на територији општине Бабушница износи 30,00 динара по м1 предметног 
вода. 

Члан 3. 
 

Висина накнаде за постављање траса цевовода малих хидроелектрана на 
општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Бабушница који су 
уписани у катастар непокретности износи 35,00 динара по м1 цевовода. 
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Члан 4. 
    Висина накнаде за успостављање права стварне службености за експлоатацију за 

мале хидроелектране на општинским и некатегорисаним путевима на територији 
Општине Бабушница који су уписани у катастар непокретности на годишњем нивоу 
износи 15,00 динара по м1 цевовода. 

Члан 5. 
    Накнада за постављање инсталација из члана 3. и 4. ове одлуке пречника већег 

од 0,1 м увећава се сразмерно повећању њиховог пречника. 

Члан 6. 
     Средства наплаћена од накнаде за постављање електричних, телефонских и 

телеграфских водова на улицама, општинским и некатегорисаним путевима и другим 
јавним површинама на територији Општине Бабушница и постављање траса цевовода 
малих хидроелектрана и успостављање права стварне службености за експлоатацију за 
мале хидроелектране на општинским и некатегорисаним путевима на територији 
Општине Бабушница који су уписани у катастар непокретности, приход су буџета 
општине Бабушница и користе се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту 
улица, општинских и некатегорисаних путева и других јавних површина, као и за 
трошкове коришћења и отплату кредита за наведене намене. 

Члан 7. 
        Постављање електричних, телефонских и телеграфских водова на улицама, 

општинским и некатегорисаним путевима и другим јавним површинама на територији 
општине Бабушница се врши по претходно прибављеној сагласности управљача улица 
и путева, тј. ЈП Дирекција за грађевинско земљиште путеве и комунални развој 
општине Бабушница, која садржи саобраћајно-техничке услове и успостављањем права 
стварне службености у корист лица која управљају предметним водовима, о чему се 
закључује уговор. 

          Носиоци права службености који су извршили постављање електричних, 
телефонских и телеграфских водова на улицама, општинским и некатегорисаним 
путевима и другим јавним површинама су у обавези да о свом трошку изврше враћање 
раскопаних улица, општинских и некатегорисаних путева и других јавних површина у 
првобитно стање. 

Члан 8. 
          Постављање траса цевовода малих хидроелектрана и успостављање права 

стварне службености за експлоатацију за мале хидроелектране на општинским и 
некатегорисаним путевима на територији општине Бабушница који су уписани у 
катастар непокретности, се врши по претходно прибављеној сагласности управљача 
јавног пута, тј. ЈП Дирекција за грађевинско земљиште путеве и комунални развој 
општине Бабушница, која садржи саобраћајно-техничке услове и успостављањем права 
стварне службености у корист лица која управљају предметним цевоводима, о чему се 
закључује уговор. 
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             Носиоци права службености који су извршили постављање траса цевовода 
малих хидроелектрана и у чију је корист успостављено право стварне службености за 
експлоатацију за мале хидроелектране на општинским и некатегорисаним путевима су 
у обавези да о свом трошку изврше враћање раскопаних општинских и 
некатегорисаних путева у првобитно стање. 

 
Члан 9 

              Заинтересовано лице, односно инвеститор објеката за које се утврђује 
висина накнаде по овој Одлуци, може тражити на начин прописан члановима 20., 21., 
22., и 23. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, 
уговарање комуналног опремања неизграђеног грађевинског земљишта, односно 
санацију и реконструкцију истог на име накнаде за употребу улица, општинских и 
некатегорисаних путева и других јавних површина под условом да финансијски износ 
учешћа инвеститора у уговарању не сме бити мањи него укупна висина доприноса 
обрачуната у складу са овом одлуком.  

 
II   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

 
                Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Скупштинском 

прегледу општине Бабушница". 
 
 
 

    Број: 352-11/2015-2 
            У Бабушници, 21.04.2015.г.                                 
            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА  
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                 Дејан Лазаревић,с.р.     
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007), члана 26. став 1. тачка 1., члана 27. став 10. и члана 60. став 4.  Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011), члана 39. Статута општине Бабушница 
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/2008 и 5/2013), Програма EXCHANGE 4, 
Пројекта „Чиста животна средина за бољи живот“ и Уговора, број 2013/336-073 од 30.01.2014. 
године, Скупштина општине Бабушница, на седници од 21.04.2015. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
О ДАВАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НА КОРИШЋЕЊЕ 

 
I 

Општина Бабушница  ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ, ЈКП „Комуналац“ у Бабушници, 
следеће покретне ствари: 
 

ТЕРЕТНО ВОЗИЛО СА САНДУКОМ: 
 
 Марка и тип возила: IVECO 35S11D 
 Емисиона класа мотора: ЕУРО 5 
 Запремина мотора: 2287 цм3 
 Снага мотора: 78 кв 106 кс 
 Гориво: Еуродизел   

Број седишта код возача: 1+6 (возач + шест путника) 
 Број мотора: F1AFL411A2283545 
 Број шасије: ZCFC1357205032428; 
 

 II 
Покретну ствар из тачке I ове Одлуке, даје се на коришћење на период од пет година, 

без могућности отуђења, а у складу са Пројектом „Чиста животна средина за бољи живот“, и 
Уговором, број 2013/336-073 од 30.01.2014. године. године. 

 
 III 

 Будући корисник ствари је обавезан да при коришћењу истих поступа са пажњом 
доброг привредника, да исте чува и да их држи у исправном стању.  

  IV 
 
 Овлашћује се председник општине Бабушница, да закључи уговор о давању на 
коришћење покретне ствари из тачке I ове Одлуке. 

 
 V 

Одлуку доставити: ЈКП „Комуналац“ у Бабушници, Пројктном тиму, Одељењу за 
привреду и финансије Општинске управе општине Бабушница, Одељењу за непривредне 
делатности и општу управу Општинске управе општине Бабушница и архиви општине. 
 

 VI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу 

општине Бабушница“. 
 
 Број: 404-25/2015-2 
 У Бабушници, 21.04.2015. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
          ПРЕДСЕДНИК,  
                                                                                                                  Дејан Лазаревић,с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007), члана 26. став 1. тачка 1., члана 27. став 10. и члана 60. став 4.  Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011), члана 39. Статута општине 
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/2008 и 5/2013), 
Програма EXCHANGE 4, Пројекта „Чиста животна средина за бољи живот“, Уговора, 
број 2013/336-073 од 30.01.2014. године и Споразума о партнерству број 501-5/2014-1 
од 03.02.2014. године, Скупштина општине Бабушница, на седници од 21.04.2015. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У  
О ДАВАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНУ 

 
 
I 

 
Општина Бабушница  ДАЈЕ У СВОЈИНУ Општини Димитровград, следеће 

покретне ствари: 
 

 
1. КАМИОН ТРОТОЧКАШ СА ОДГОВАРАЈУЋОМ НАДОГРАДЊОМ ЗА 
ПРЕВОЗ ПРИМАРНО СЕЛЕКТОВАНОГ ОТПАДА: 

 
 

Марка и тип возила: PIAGGIO APE TM Tipper, тешки трицикл 
Снага мотора 7,5 кв 
Радна запремина мотора 218 ццм 
Маса празног возила 428 кг 
Дозвољена носивост 842 кг 
Боја зелена 
Година производње 2014 
Број седишта 2 
Број врата 2 
Број шасије ZAPT1000000048803 
Број мотора ATM2M125389 

 
2. ПЛАСТИЧНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ СТАКЛА – КОМАДА 5 
 
3. КОНТЕЈНЕРИ ЗА САКУПЉАЊЕ БАТЕРИЈА – КОМАДА 10 
 
4. ВЕЛИКИ КОНТЕЈНЕРИ ОТВОРЕНОГ ТИПА ЗА САКУПЉАЊЕ  ГУМА 
И СТАКЛА – КОМАДА 2 
 
5. ВЕЛИКИ КОНТЕЈНЕРИ ЗАТВОРЕНОГ ТИПА ЗА САКУПЉАЊЕ 
ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА СА ЦЕРАДОМ – КОМАДА 1 
 
6.  ЖИЧАНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ПРИМАРНУ СЕПАРАЦИЈУ (КАРТОН И 
ПЕТ) – КОМАДА 20 
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 II 
 

Покретну ствар из тачке I ове Одлуке, даје се у својину, без могућности отуђења 
у периоду од пет година а у складу са Пројектом „Чиста животна средина за бољи 
живот“, и Уговором, број 2013/336-073 од 30.01.2014. године.  

 
 III 

 
 Будући корисник ствари је обавезан да при коришћењу истих поступа са 
пажњом доброг привредника, да исте чува и да их држи у исправном стању.  

 
  IV 

 
 Овлашћује се председник општине Бабушница, да закључи уговор о давању на 
коришћење покретне ствари из тачке I ове Одлуке. 

 
 V 

 
Одлуку доставити: Општини Димитровград, Пројектном тиму,  Одељењу за 

привреду и финансије Општинске управе општине Бабушница, Одељењу за 
непривредне делатности и општу управу Општинске управе општине Бабушница и 
архиви општине. 
 

 VI 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском 
прегледу општине Бабушница“. 
 
 
 
 Број: 404-26/2015-2 
 У Бабушници, 21.04.2015. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
        

                    ПРЕДСЕДНИК,  
                                                                                                              Дејан Лазаревић,с.р. 
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                    На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број  129/07), члана 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', број 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 39.  Статута општине Бабушница 
(''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/2008, 5/2013 и 13/2013), 
Скупштина општине Бабушница, на седници од 21.04.2015. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ O ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И 
НАКНАДАМА КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

 
 

Члан 1. 
 
            У Одлуци о локалним административним таксама и накнадама које својом 
делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница  (''Скупштински преглед 
општине Бабушница'', број 17/2013),  у делу - Тарифа локалне административне таксе и 
висине накнаде коју својом делатношћу остварује Општинска управа, тарифни број 4, 
текст ,,Решење о издавању локацијске дозволе,, мења се и гласи : 
 
                       ,,Издавање локацијских услова,, 
 

Члан 2. 
 
             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''. 
 
 
  Број: 434-3/2015-2 
  У Бабушници, 21.04.2015. године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                                    Дејан Лазаревић,с.р. 
    
            



 
 
 
 
СТРАНА 9 - БРОЈ 6          БАБУШНИЦА,                                           21.04.2015. ГОДИНЕ 
 
 
 
  

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Сл гласник РС“ бр. 10/13), Правилника о обрасу и садржини програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја 
за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Сл 
гласник РС“ бр. 124/15) и члана 39. Статута општине Бабушница („Скупштински 
преглед општине Бабушница“, број 3/2008,  5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013), а уз 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, 
број: 320-00-02937/2015-09 од 14.04.2015. године, Скупштина општине Бабушница на 
седници од 21.04.2015. године, донoси  
 
 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању 

 ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
I 
 

 Усваја се „ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА ЗА 2015.  ГОДИНУ“.  
 
 

II 
 

Саставни део ове Одлуке је „ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА 
ЗА 2015. ГОДИНУ“ 

 
III 

 
 Ову Одлуку објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“. 
 

Број: 320-19/2015-2 
У Бабушници, 21.04.2015. године                                                                 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА                                   

 
 
 
                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                                Дејан Лазаревић,с.р. 



СТРАНА 10 - БРОЈ 6          БАБУШНИЦА,                                         21.04.2015. ГОДИНЕ 
 
 
На основу члана 20. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007), члана 26.  члана 27. став 10. члана 33. став 1. и члана 51.  Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 15. став 1. тачка 26. 
и члана 27. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 
3/2008, 5/2008, 5/2013 и 13/2013),  Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 
21.04.2015. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
I 

 
Одобрава се прибављање специјалног навалног - ватрогасног возила, типа вода – пена, 

са погоном 4x4 и  потребне ватрогасне опреме за опремање поменутог возила, од стране 
општине Бабушница. 
 

II 
 

Поступак прибављања специјалног навалног - ватрогасног возила и потребне ватрогасне 
опреме за опремање поменутог возила из тачке  I овог Закључка, спровешће се на начин 
прописан законом  којим се уређују јавне набавке. 

 
 

 III 
 
 Специјално навално - ватрогасно возило и потребна ватрогасна опрема за опремање 
поменутог возила из тачке  I овог Закључка  прибавља се за потребе Ватрогасно – спасилачког 
одељења Бабушница, Сектора за ванредне ситуације МУП- а Србије, из разлога недовољне 
техничке опремљености исте, и немогућности покривања целе територије општине Бабушница 
приликом ватрогасно спасилачких интервенција.  

 
 

IV 
 
 Овлашћује се председник општине Бабушница, да закључи уговор о прибављању  и 
располагању специјалног навалног - ватрогасног возила и уговор о прибављању  и располагању 
потребне ватрогасне опреме за опремање поменутог возила из тачке I ове Одлуке. 
 
 

V 
 

 Средства за набавку ватрогасног возила и потребне ватрогасне опреме за опремање 
поменутог возила из члана I ове Одлуке, обезбеђена су у Буџету општине Бабушница за 2015. 
годину. 
 

Број: 404-23/2015-2 
 У Бабушници, 21.04.2015. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 
 
 
                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                  Дејан Лазаревић,с.р. 
 



СТРАНА 11 - БРОЈ 6          БАБУШНИЦА,                                         21.04.2015. ГОДИНЕ 
 
 На основу члана 55. Устава Републике Србије, члана 13. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 2. Решења о избору Иницијативног 
одбора за оснивање Савета скупштина градова и општина Југоисточне Србије од 24.01.2014. 
године, члана 39. и 112. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине 
Бабушница“ бр. 3/08, 5/13 и 13/13), 
 Скупштина општине Бабушница , на седници од 21.04. 2015. године, донела је   
 

Р Е Ш Е Њ Е   
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОСНИВАЊЕ САВЕТА СКУПШТИНА ГРАДОВА И 

ОПШТИНА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ     
 

Члан 1.  
 

 Прихвата се иницијатива за оснивање Савета скупштина градова и општина 
Југоисточне Србије.   
 

Члан 2.   
 

 Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а исто објавити у 
„Скупштинском прегледу општине Бабушница“.  
 

 
О б р а з л о ж е њ е   

 
 Чланом 55. Устава Републике Србије прописано је да се јемчи слобода политичког, 
синдикалног и сваког другог удруживања и права да се остане изван сваког удруживања. 
Удружења се оснивају без претходног одобрења уз упис који води државни орган.  
 Чланом 13. став 1. Закона о локалној самоуправи ( „Службени Гласник РС“, бр. 129/07) 
прописано је да јединице локалне самоуправе сарађују и удружују се ради остваривања 
заједничких циљева, планова и програма развоја, као и других потреба од заједничких интереса  
и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, 
предузећа, установе и друге организације и службе у складу са Законом и Статутом.  
 На иницијативном састанку  одржаном  24.01.2014. године представници 26 Скупштина 
општина Југоисточне Србије усвојили су Закључак којим је покренута Иницијатива за 
оснивање Савета скупштина градова и општина Југоисточне Србије, а посебним Решењем 
изабран је Иницијативни одбор за оснивање Савета скупштина градова и општина Југоисточне 
Србије.  
 Имајући у виду да је за оснивање наведеног Савета потребан акт Скупштина општине 
оснивача, донето је Решење као у диспозитиву.  
 Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду, у року од 30 дана, од дана достављања Решења.  
 
 Решење доставити:  

- Иницијативном одбору  
- Архиви      
 
Број: 016-7/2015-2  

             У Бабушници, 21.04.2015. године  
Скупштина општине Бабушница  
 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК,  
Дејан Лазаревић,с.р. 

 



 
СТРАНА 12 - БРОЈ 6          БАБУШНИЦА,                                         21.04.2015. ГОДИНЕ 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 
Скупштина општине Бабушница 
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_______________________________________________________________________ 
Уређивачки одбор 
СКУПШТИНСКОГ ПРЕГЛЕДА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
_______________________________________________________________________ 
 


