
         

 
СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНИ 

БАБУШНИЦА 
 
 
 

ГОДИНА MMXXII – БРОЈ  12                                            БАБУШНИЦА,  29.03.2022.ГОДИНЕ   
 

                                                                                                                                
Р е п у б л и к а   С р б и ј а                                                                                              
ОПШТИНА БАБУШНИЦА 
Скупштина општине 
Број: 016-6/2022-2 
29.03.2022. године 
Б А Б У Ш Н И Ц А 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 
129/2007, 83/2014 – др. Закон , 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 40. Статута општине 
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 4/19 и 7/19-исправка),члана 
13. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“, број 52/2021), Скупштина 
општине Бабушница на седници одржаној дана 29.03.2022. године,  доноси: 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2024. ГОДИНЕ 
 

Члан 1.  
 

Доноси се Локални акциони план за родну равноправност општине Бабушница за 
период од 2021-2024 године. 
 

Члан 2. 
 

 Локални акциони план за родну равноправност  општине Бабушница за период од 
2021-2024 године саставни је део ове Одлуке. 
  

Члан 3. 
 

Спровођење и праћење планa Локалног акционог плана за родну равноправност 
општине Бабушница за период од 2021-2024 године је у надлежности Комисије за родну 
равноправност општине Бабушница.  
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Члан 4. 
 
   Овом Одлуком мења се Одлука о доношењу Локалног акционог плана за родну 
равноправност општине Бабушница за период од 2021-2024, број 20-3/2021-2 од 
05.08.2021.године. 

 
Члан 5. 

 
Локални акциони План за родну равноправност у општини Бабушница за период 

2021.-2024. године усвојен на седници скупштине од 05.08.2021. остаје непромењен у 
целости. 

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Скупштинском 

прегледу општине Бабушница''. 
 
 

 
                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Далибор Јоцић,с.р. 
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             На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“, број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон), члана 
32. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. тачка 30, Статута општине Бабушница 
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/2019 и 7/2019-исправка) и уз 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, РС број: 320-11-
2643/2022-14 од 16.03.2022. године, 
             Скупштина општине Бабушница на седници одржаној 29.03.2022. године доноси  
 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за територију општине Бабушница за 2022. годину 
 
 
 
I 
 

 Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за територију општине Бабушница за 2022. годину.  
 
 

II 
 

Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за територију општине Бабушница за 2022. годину. 
 
 

III 
 

 Ову Одлуку објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“. 
 
 

 
Број: 320-64/2022-2 
У Бабушници, 29.03.2022. године                                                                 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА                                   
 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СО  
                                                                                                                            Јоцић Далибор,с.р. 
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  На основу члана 18. став 1. и став 6. члана 22. став 1. члана 24. став 2. члана 
26. став 1. тачка 1. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 
153/2020), члана 40. став 1. тачка 40. Статута  општине Бабушница („Скупштински преглед 
општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019 - исправка), члана 30. став 1. и став 2. тачка 2. 
Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини 
општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 30/2021), члана 3, 
4, 5, 6, 7, 8. члана 10. став 2. и члана 15. Правилника о евиденцији непокретности у јавној 
својини општине („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 8/2021) Скупштина 
општине Бабушница, на седници одржаној 29.03.2022.  године, доноси: 

 
 

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
НА КОРИШЋЕЊЕ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

 
Члан 1. 

 
       Општина Бабушница, као носилац јавне својине даје на коришћење, без накнаде, 
Основној школи „Добринка Богдановић“ у Стрелцу, непокретности,и то: 
 
1) Зграду основног образовања, у површини од 112 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1866, уписану у ЛН број 49, КО Раљин, 
2) Помоћну зграду, у површини од 34 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
1866, уписану у ЛН број 49, КО Раљин,  
3) Помоћну зграду, у површини од 11 м2, број објекта 3, на катастарској парцели број 
1866, уписану у ЛН број 49, КО Раљин, 
4) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 112 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1866, уписану у ЛН број 49, КО Раљин, 
5) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 34 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1866, уписану у ЛН број 49, Раљин, 
6) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 11 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 1866, уписану у ЛН број 49, КО Раљин, 
7) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 2.445 м2, број дела парцеле 4, на 
катастарској парцели број 1866, уписану у ЛН број 49, КО Раљин, 
8) Зграду основног образовања, у површини од 308 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 3160, уписану у ЛН број 778, КО Студена, 
9) Помоћну зграду, у површини од 31 м2, на катастарској парцели број 3160, број објекта 
2, уписану у ЛН  број 778, КО Студена, 
10) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 308 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 3160, уписану у ЛН број 778, КО Студена, 
11) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 31 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 3160, уписану у ЛН број 778, КО Студена, 
12) Земљиште уз зграду-објекат, у површини oд 4.958 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 3160, уписану у ЛН број 778, КО Студена, 
13) Помоћну зграду, у површини од 65 м2, број објекта 1, на катастарској парцели број 
1447, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
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14) Помоћну зграду, у површини од 20 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
1447, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
15) Зграду основног образовања, у површини од 652 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1471, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
16) Помоћну зграду, у површини од 347 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
1471, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
17) Помоћну зграду, у површини од 123 м2, број објекта 3, на катастарској парцели број 
1471, уписану у ЛН број 905 КО Стрелац, 
18) Помоћну зграду, у површини од 55 м2, број објекта 4,  на катастарској парцели број 
1471, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
19) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 65 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1447, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
20) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 20 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1447, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
21) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 6 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 1447, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
22) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 477 м2, број дела парцеле 4, на 
катастарској парцели број 1447, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
23) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 652 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1471, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
24) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 347 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1471, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
25) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 123 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 1471, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
26) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 55 м2, број дела парцеле 4, на 
катастарској парцели број 1471, уписану на ЛН број 905, КО Стрелац, 
27) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.215 м2, број дела парцеле 5, на 
катастарској парцели број 1471, уписану у ЛН број 905, КО Стрелац, 
28) Зграду основног образовања, у површини од 148 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 2348, уписану у ЛН број 261, КО Раков Дол, 
29) Помоћну зграду, у површини од 150 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
2348, уписану у ЛН број 261, КО Раков Дол, 
30) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 148 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 2348, уписану у ЛН број 261, КО Раков Дол, 
31) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 150 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 2348, уписану у ЛН број 261, КО Раков Дол, 
32) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.518 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 2348, уписану у ЛН број 261, КО Раков Дол, 
33) Зграду основног образовања, у површини од 164 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 2248, уписану у ЛН број 71, КО Радосин, 
34) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 164 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 2248, уписану у ЛН број 71, КО Радосин, 
35) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 3040 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 2248, уписану у ЛН број 71,  КО Радосин, 
36) Зграду основног образовања, у површини од 67 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 368, уписану у ЛН број 151, КО Масуровац, 
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37) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 67 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 368, уписану у ЛН број 151, КО Масуровац, 
38) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 170 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 368, уписану у ЛН број 151, КО Масуровац, 
39) Зграду основног образовања, у површини од 332 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 4345, уписану у ЛН број 570, КО Црвена Јабука, 
40) Помоћну зграду, у површини од 75 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
4345, уписану у ЛН број 570, КО Црвена Јабука, 
41) Зграду основног образовања, у површини од 275 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 4409, уписану у ЛН број 570, КО Црвена Јабука, 
42) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 332 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 4345, уписану у ЛН број 570, КО Црвена Јабука, 
43) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 75 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 4345, уписану у ЛН број 570, КО Црвена Јабука, 
44) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 275 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 4409, уписану у ЛН број 570, КО Црвена Јабука, 
45) Земљиште уз зграду, у површини од 785 м2, број дела парцеле 2, на катастарској 
парцели број 4409, уписану у ЛН број 570, КО Црвена Јабука, 
46) Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, у површини од 2.326 м2, број 
дела парцеле 3, на катастарској парцели број 4345, уписану у ЛН број 570, КО Црвена 
Јабука, 
              

Члан 2. 
 

              Општина Бабушница, као носилац јавне својине даје на коришћење, без накнаде, 
Основној школи „Братство“ у селу Звонцу, непокретности, и то: 
 
1) Зграду основног образовања, у површини од 327 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1640, уписану у ЛН број 230, КО Звонце, 
2) Помоћну зграду, у површини од 55 м2, број објекта 1, на катастарској парцели број 
1644, уписану у ЛН број 230, КО Звонце, 
3) Помоћну зграду, у површини од 21 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
1644, уписану у ЛН број 230, КО Звонце, 
4) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 327 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1640, уписану у ЛН број 230, КО Звонце, 
5) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.094 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1640, уписану у ЛН број 230, КО Звонце, 
6) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 55 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1644, уписану у ЛН број 230, КО Звонце, 
7) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 21 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1644, уписану у ЛН број 230, КО Звонце, 
8) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 621 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 1644, уписану у ЛН број 230, КО Звонце, 
9) Породичну стамбену зграду, у површини од 188 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 3039/3, уписану ЛН број 240, КО Ракита, 
10) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 188 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 3039/3, уписану у ЛН број 240, КО Ракита, 
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11) Зграду основног образовања, у површини од 187 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 3096, уписану у ЛН број 240, КО Ракита, 
12) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 187 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 3096, уписану у ЛН број 240, КО Ракита, 
13) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.099 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 3096, уписану у ЛН број 240, КО Ракита, 
14) Зграда основног образовања, у површини од 135 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 2088, уписану у ЛН број 267, КО Нашушковица, 
15) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 135 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 2088, уписану у ЛН број 267, КО Нашушковица, 
16) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.845 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 2088, уписану у ЛН број 267, КО Нашушковица, 
17) Зграду основног образовања, у површини 147 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 2534, уписану у ЛН број 493, КО Јасенов Дел, 
18) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 147 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 2534, уписану у ЛН број 493, КО Јасенов Дел, 
19) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 581 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 2534, уписану у ЛН број 493, КО Јасенов Дел, 
20) Зграду основног образовања, у површини од 104 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 586/1, уписану у ЛН број 147, КО Вучи Дел, 
21) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 104 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 586/1, уписану у ЛН број 147, КО Вучи Дел, 
22) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 230 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 586/1, уписану у ЛН број 147, КО Вучи Дел, 
23) Зграду основног образовања, у површини од 101 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 980, уписану у ЛН број 285, КО Берин Извор, 
24) Помоћна зграда, у површини од 77 м2, број објекта 2, на катастарској парцели бр. 980, 
уписану у ЛН број 285, КО Берин Извор, 
25) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 101 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 980, уписано у ЛН број 285, КО Берин Извор, 
26) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 77 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 980, уписано у ЛН број 285, КО Берин Извор, 
27) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 904 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 980, уписано у ЛН број 285, КО Берин Извор 
 

Члан 3. 
 
           Општина Бабушница, као носилац јавне својине даје на коришћење, без накнаде, 
Основној школи „Светозар Марковић“ у селу Љуберађи, непокретности, и то: 
 
1) Зграду основног образовања, у површини од 255 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 728, уписану у ЛН број 272, КО Дол, 
2) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 255 м2, број дела парцеле 1,на 
катастарској парцели број 728, уписану у ЛН број 272, КО Дол, 
3) Помоћну зграду, у површини од 19 м2, на катастаркој парцели број 728, број објекта 2, 
уписану у ЛН број 272, КО Дол, 
4) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 19 м2, број дела парцеле 2, на 
катастаркој парцели број 728, уписану у ЛН број 272, КО Дол, 
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5) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.072 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 728, уписану у ЛН број 272, КО Дол, 
6) Зграду основног образовања, у површини од 350 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 667, уписану у ЛН број 560, КО Богдановац, 
7) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 350 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 667, уписану у ЛН број 560, КО Богдановац, 
8) Земљиште уз зграду, у површини од 1.225 м2, број дела парцеле 2, на катастарској 
парцели број 667, уписану у ЛН број 560, КО Богдановац, 
9) Зграду основног образовања, у површини од 268 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 776, уписану у ЛН број 560, КО Богдановац, 
10) Породичну стамбену зграду, у површини од 86 м2, број објекта 2, на катастарској 
парцели број 776, уписану у ЛН број 560, КО Богдановац, 
11) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 268 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 776, уписану у ЛН број 560, КО Богдановац, 
12) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 86 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 776, уписану у ЛН број 560, КО Богдановац, 
13) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 14 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 776, уписану у ЛН број 560, КО Богдановац, 
14) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.253 м2, број дела парцеле 4, на 
катастарској парцели број 776, уписану у ЛН број 560, КО Богдановац, 
15) Помоћну зграду, у површини од 14 м2, број објекта 3, на катастарској парцели број 
776, уписану у ЛН број 560, КО Богдановац, 
16) Зграду основног образовања, у површини од 273 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 3780/1, уписану у ЛН број 945, КО Горчинци, 
17) Помоћну зграду, у површини од 38 м2, на катастарској парцели број 3780/1, број 
објекта 2, уписану у ЛН број 945, КО Горчинци, 
18) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 273 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 3780/1, уписану у ЛН број 945, КО Горчинци, 
19) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 38 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 3780/1, уписану у ЛН број 945, КО Горчинци, 
20) Земљиште уз зграду- објекат, у површини од 2.085 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 3780/1, уписану у ЛН број 945, КО Горчинци, 
21) Зграду основног образовања, у површини од 74 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 959, уписану у ЛН број 236, КО Брестов Дол, 
22) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 74 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 959, уписану у ЛН број 236, КО Брестов Дол, 
23) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 535 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 959, уписану у ЛН број 236, КО Брестов Дол, 
24) Зграду основног образовања, у површини од 124 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1987, уписану у ЛН број 195, КО Врело,  
25) Помоћну зграду, у површини од 24 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
1987, уписану у ЛН број 195, КО Врело, 
26) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 124 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1987, уписану у ЛН број 195, КО Врело, 
27) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 24 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1987, уписану у ЛН број 195, КО Врело, 
28) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 865 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 1987, уписану у ЛН број 195, КО Врело, 
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29) Зграду основног образовања, у површини од 303 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1238/8, уписану у ЛН број 482, КО Штрбовац, 
30) Помоћну зграду, у површини од 17 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
1238/8, уписану у ЛН број 482, КО Штрбовац, 
31) Земљиште под зградом-објектом, у површини 303 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1238/8, уписану у ЛН број 482, КО Штрбовац, 
32) Земљиште под зградом-објектом, у површини 17 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1238/8, уписану у ЛН број 482, КО Штрбовац, 
33) Земљиште уз зграду-објекат, у површини 2.307 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 1238/8, уписану у ЛН број 482, КО Штрбовац, 
34) Зграду основног образовања, у површини од 256 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1037, уписану у ЛН број 164, КО Радињинце, 
35) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 256 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1037, уписану у ЛН број 164, КО Радињинце, 
36) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 874 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1037, уписану у ЛН број 164, КО Радињинце, 
37) Зграду основног образовања, у површини од 174 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 2837, уписану у ЛН број 398, КО Линово, 
38) Земљиште под зградом-објектом, у површини 174 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 2837, уписану у ЛН број 398, КО Линово, 
39) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.813 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 2837, уписану у ЛН број 398, КО Линово, 
40) Зграду основног образовања, у површини од 115 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1586, уписану у ЛН број 79, КО Лесковица, 
41) Помоћну зграду, у површини од 39 м2, на катастарској парцели број 1586, број објекта 
2,  уписану у ЛН број 79, КО Лесковица, 
42) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 115 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1586, уписану у ЛН број 79, КО Лесковица, 
43) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 39 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1586, уписану у ЛН број 79, КО Лесковица, 
44) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 3.685 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 1586, уписану у ЛН број 79, КО Лесковица, 
45) Зграду основног образовања, у површини од 245 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1964, уписану у ЛН број 467, КО Грнчар, 
46) Помоћну зграду, у површини од 45 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
1964, уписану у ЛН број 467, КО Грнчар, 
47) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 245 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1964, уписану у ЛН број 467, КО Грнчар, 
48) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 45 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1964, уписану у ЛН број 467, КО Грнчар, 
49) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.538 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 1964, уписану у ЛН број 467, КО Грнчар, 
50) Зграду основног образовања, у површини од 121 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1248, уписану у ЛН број 302, КО Бердуј, 
51) Земљиште под зградом-објектом, у површини 121 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1248, уписану у ЛН број 302, КО Бердуј, 
52) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.556 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1248, уписану у ЛН број 302, КО Бердуј, 
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53) Зграду основног образовања, у површини од 1.149 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 3248, уписану у ЛН број 443, КО Љуберађа, 
54) Зграду основног образовања, у површини од 336 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 3079, уписану у ЛН КО Љуберађа, 
55) Помоћну зграду, у површини од 101 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
3079, уписану у ЛН број 443, КО Љуберађа, 
56) Помоћну зграду, у површини од 54 м2, број објекта 3, на катастарској парцели број 
3079, уписану у ЛН број 443, КО Љуберађа, 
57) Помоћну зграду, у површини од 32 м2, број објекта 4, на катастарској парцели број 
3079, уписану у ЛН број 443, КО Љуберађа, 
58) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 336 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 3079, уписану у ЛН КО Љуберађа, 
59) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 101 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 3079, уписану у ЛН број 443, КО Љуберађа, 
60) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 54 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 3079, уписану у ЛН број 443, КО Љуберађа, 
61) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 32 м2, број дела парцеле 4, на 
катастарској парцели број 3079, уписану у ЛН број 443, КО Љуберађа, 
62) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 2.807 м2, број дела парцеле 5, на 
катастарској парцели број 3079, уписану у ЛН број 443, КО Љуберађа, 
63) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 1.149 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 3248, уписану у ЛН број 443, КО Љуберађа, 
64) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 3 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 3248, уписану у ЛН број 443, КО Љуберађа, 
65) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 11.405 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 3248, уписану у ЛН број 443, КО Љуберађа 

 
Члан 4. 

 
          Општина Бабушница, као носилац јавне својине даје на коришћење, без накнаде, 
Основној школи „Младост “ у селу Великом Боњинцу, непокретности, које су у јавној 
својини општине Бабушница и то: 
 
1) Зграду основног образовања, у површини од 797 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 3643, уписану у ЛН број 823, КО Велико Боњинце, 
2) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 797 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 3643, уписану у ЛН број 823, КО Велико Боњинце, 
3) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 3.945 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 3643, уписану у ЛН број 823, КО Велико Боњинце, 
4) Породичну стамбену зграду, у површини од 66 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 4762, уписану у ЛН број 823, КО Велико Боњинце, 
5) Помоћну зграду, у површини од 22 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
4762, уписану у ЛН број 823, КО Велико Боњинце, 
6) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 66 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 4762, уписану у ЛН број 823, КО Велико Боњинце, 
7) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 22 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 4762, уписану у ЛН број 823, КО Велико Боњинце, 
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8) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 356 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 4762, уписану у ЛН број 823, КО Велико Боњинце, 
9) Зграду основног образовања, у површини од 354 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1046, уписану у ЛН број 98, КО Мало Боњинце, 
10) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 354 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1046, уписану у ЛН број 98, КО Мало Боњинце, 
11) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 2.117 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1046, уписану у ЛН број 98, КО Мало Боњинце, 
12) Зграду основног образовања, у површини од 314 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1407, уписану у ЛН број 554, КО Модра Стена, 
13) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 314 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 1407, уписану у ЛН број 554, КО Модра Стена, 
14) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.339 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 1407, уписану у ЛН број 554, КО Модра Стена, 
15) Зграду основног образовања, у површини од 183 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 964, уписану у ЛН број 334, КО Остатовица, 
16) Помоћну зграду, у површини од 29 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
964, уписану у ЛН број 334, КО Остатовица, 
17) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 183 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 964, уписану у ЛН број 334, КО Остатовица, 
18) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 29 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 964, уписану у ЛН број 334, КО Остатовица, 
19) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 1.926 м2, број дела парцеле 3, на 
катастарској парцели број 964, уписану у ЛН број 334, КО Остатовица, 
20) Зграду основног образовања, у површини од 265 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 2074, уписану у ЛН број 805, КО Завидинце, 
21) Земљиште под зградом-објектом, у површини од 265 м2, број дела парцеле 1, на 
катастарској парцели број 2074, уписану у ЛН број 805, КО Завидинце, 
22) Земљиште уз зграду-објекат, у површини од 883 м2, број дела парцеле 2, на 
катастарској парцели број 2074, уписану у ЛН број 805, КО Завидинце 

 
Члан 5. 

 
           Општина Бабушница, као носилац јавне својине даје на коришћење, без накнаде,, 
Основној школи „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници  непокретности и то: 
 
1) Зграду основног образовања, у површини од 743 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 218, уписану у ЛН број 50, КО Бабушница, 
2) Зграду основног образовања, у површини од 428 м2, број објекта 2, на катастарској 
парцели број 218, уписану у ЛН број 50, КО Бабушница, 
3) Зграду основног образовања у површини од 1.113 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 228, уписану у ЛН број 50, КО Бабушница, 
4) Помоћну зграду (котларница), у површини од 68 м2, број објекта 4, на катастарској 
парцели број 228, уписану у ЛН број 50, КО Бабушница, 
5) Помоћну зграду (ђачка кухиња и трпезарија), у површини од 538 м2, број објекта 3, на 
катастарској парцели број 228, уписану у ЛН број 50, КО Бабушница, 
6) Зграду за спорт и физичку културу, у површини од 411 м2, број објекта 2, на 
катастарској парцели број 228, уписану у ЛН број 50, КО Бабушница, 
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7) Помоћну зграду-радионицу, у површини од 219 м2, број објекта 3, на катастарској 
парцели број 218, уписану у ЛН број 50, КО Бабушница, 
8) Зграду здравства (амбуланта), у површини од 111 м2, број објекта 4, на катастарској 
парцели број 218, уписану у ЛН број 50, КО Бабушница, 
9) Земљиште под зградом, у површини од 743 м2, број дела парцеле 1, на катастарској 
парцели број 218, уписано у ЛН број 50, КО Бабушница, 
10) Земљиште под зградом и другим објектом, у површини од 428 м2, број дела парцеле 
2, на катастарској парцели број 218, уписано у ЛН број 50, КО Бабушница, 
11) Земљиште под зградом, у површини од 219 м2, број дела парцеле 3, на катастарској 
парцели број 218, уписано у ЛН број 50, КО Бабушница, 
12) Земљиште под зградом и другим објектом, у површини од 111 м2, број дела парцеле 
4, на катастарској парцели број 218, уписано у ЛН број 50, КО Бабушница, 
13) Земљиште уз зграду, у површини од 2.827 м2, на катастарској парцели број 218, број 
дела парцеле 5, уписано у ЛН број 50, КО Бабушница, 
14) Земљиште уз зграду, у површини од 1.113 м2, број дела парцеле 1, на катастарској 
парцели број 228, уписано у ЛН број 50, КО Бабушница, 
15) Земљиште уз зграду, у површини од 411 м2, број дела парцеле 2, на катастарској 
парцели број 228, уписано у ЛН број 50, КО Бабушница, 
16) Земљиште уз зграду, у површини од 538 м2, број дела парцеле 3, на катастарској 
парцели број 228, уписано у ЛН број 50, КО Бабушница, 
17) Земљиште уз зграду, у површини од 68 м2, број дела парцеле 4, на катастарској 
парцели број 228, уписано у ЛН број 50, КО Бабушница, 
18) Земљиште уз зграду и други објекат, у површини од 8.342 м2, број дела парцеле 5, на 
катастарској парцели број 228, уписано у ЛН број 50, КО Бабушница, 
19) Земљиште под зградом и другим објектом, у површини од 293 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 1867, уписано у ЛН број 61 КО Вава, 
20) Земљиште под зградом и другим објектом, у површини од 13 м2, број дела парцеле 2, 
на катастарској парцели број 1867, уписано у ЛН број 61 КО Вава, 
21) Земљиште под зградом и другим објектом, у површини од 1.151 м2, број дела 
парцеле 3, на катастарској парцели број 1867, уписано у ЛН број 61 КО Вава, 
22) Зграду основног образовања, у површини од 293 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1867, уписано у ЛН број 61 КО Вава, 
23) Помоћну зграду, у површини од 13 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
1867, уписано у ЛН број 61 КО Вава, 
24) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 260 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 1680, уписано у ЛН број 372,  КО Доње Крњино, 
25) Земљиште уз зграду, у површини од 500 м2, број дела парцеле 2, на катастарској 
парцели број 1680, уписано у ЛН број 372, КО Доње Крњино, 
26) Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, у површини од 309 м2, број дела 
парцеле 3, на катастарској парцели број 1680, уписано у ЛН број 372, КО Доње Крњино, 
27) Зграду основног образовања, у површини од 260 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1680, уписано у ЛН број 372, КО Доње Крњино, 
28) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 262 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 1694, уписано у ЛН број 765, КО Драгинац, 
29) Земљиште уз зграду, у површини од 2.866 м2, број дела парцеле 2, на катастарској 
парцели број 1694, уписано у ЛН број 765, КО Драгинац, 
30) Зграду основног образовања, у површини од 262 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1694, уписано у ЛН број 765, КО Драгинац, 
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31) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 199 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 871, уписано у ЛН број  277, КО Стол, 
32) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 34 м2, број дела парцеле 2, 
на катастарској парцели број 871, уписано у ЛН број  277, КО Стол, 
33) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 12 м2, број дела парцеле 3, 
на катастарској парцели број 871, уписано у ЛН број  277, КО Стол, 
34) Земљиште уз зграду, у површини од 513 м2, број дела парцеле 4, на катастарској 
парцели број 871, уписано у ЛН број 277, КО Стол, 
35) Зграду основног образовања-део, у површини од 199 м2, број објекта 1, на 
катастарској парцели број 871, уписано у ЛН број 277, КО Стол, (за наведени објекат у 
листу непокретности Катастра непокретности стоји да је објекат изгађен без одобрења за 
градњу, а за исти је издато Решење  о одобрењу за градњу Одељења за привреду и 
финансије Скупштине општине Бабушница бр.351-110/74-03 од 09.07.1976. године и 
Решење о одобрењу за градњу Одељења за привреду, финансије и комунални развој 
Скупштине општине Бабушница бр. 351-110/74-03 од 30.04.1974. године; такође стављена 
је забележба забране отуђења на основу рушења незаконито изграђеног објекта, односно 
дела објекта, сагласно Закону о озакоњењу), 

36) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 193 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 378, уписано у ЛН број 174, КО Проваљеник, 
37) Земљиште уз зграду, у површини од 2.823 м2, број дела парцеле 2, на катастарској 
парцели број 378, уписано у ЛН број 174, КО Проваљеник, 
38) Зграду основног образовања, у површини од 193 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 378, уписано у ЛН број 174, КО Проваљеник 
39) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 126 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 4270, уписано у ЛН број 685, КО Стижевац, 
40) Земљиште уз зграду, у површини од 1.140 м2, број дела парцеле 2, на катастарској 
парцели број 4270, уписано у ЛН број 685 КО Стрижевац, 
41) Зграду основног образовања, у површини од 126 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 4270, уписано у ЛН број 685, КО Стижевац,  
42) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 333 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 3635, уписано у ЛН број 321, КО Горње Крњино, 
43) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 82 м2, број дела парцеле 2, 
на катастарској парцели број 3635, уписано у ЛН број 321, КО Горње Крњино, 
44) Земљиште уз зграду, у површини од 995 м2, на катастарској парцели број 3635, број 
дела парцеле 3, уписано у ЛН број 321, КО Горње Крњино, 
45) Зграду основног образовања, у површини од 333 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 3635, уписано у ЛН број 321, КО Горње Крњино, 
46) Породичну стамбену зграду, у површини од 82 м2, број објекта 2, на катастарској 
парцели број 3635, уписано у ЛН број 321, КО Горње Крњино, 
47) Земљиште под зградом и другом објектом, број дела парцеле 1, у површини од 388 
м2, на катастарској парцели број 2830, уписано у ЛН број 838, КО Камбелевац, 
48) Земљиште уз зграду, у површини од 1.421 м2, број дела парцеле 2, на катастарској 
парцели број 2830, уписано у ЛН број 838, КО Камбелевац, 
49) Зграду основног образовања, у површини од 388 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 2830, уписано у ЛН број 838, КО Камбелевац, 
50) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 320 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 1348, уписано у ЛН број 456, КО Братишевац, 
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51) Земљиште уз зграду, у површини од 2.809 м2, број дела парцеле 2, на катастарској 
парцели број 1348, уписано у ЛН број 456, КО Братишевац, 
52) Зграду основног образовања, у површини од 320 м2, број објекта 1,на катастарској 
парцели број 1348, уписано у ЛН број 456, КО Братишевац, 
53) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 271 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 1565, уписану у ЛН број 527, КО Дучевац,  
54) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 40 м2, број дела парцеле 2, 
на катастарској парцели број 1565, уписану у ЛН број 527, КО Дучевац, 
55) Земљиште уз зграду, у површини од 1.559 м2, број дела парцеле 3, на катастарској 
парцели број 1565, уписану у ЛН број 527, КО Дучевац, 
56) Зграду основног образовања, у површини од 271 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 1565, уписану у ЛН број 527, КО Дучевац,  
57) Помоћну зграду, у површини од 40 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
1565, уписану у ЛН број 527, КО Дучевац, 
58) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 90 м2, број дела парцеле 1, 
на катастарској парцели број 3619, уписану у ЛН број 788, КО Калуђерево, 
59) Земљиште уз зграду, у површини од 2.149 м2, број дела парцеле 2,на катастарској 
парцели број 3619, уписану у ЛН број 788, КО Калуђерево, 
60) Зграду основног образовања, у површини од 90 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 3619, уписану у ЛН број 788, КО Калуђерево, 
61) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 302 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 282, уписану у ЛН број 114, КО Ресник, 
62) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 66 м2, број дела парцеле 2, 
на катастарској парцели број 282, уписану у ЛН број 114, КО Ресник, 
63) Земљиште уз зграду, у површини од 1.053 м2, број дела парцеле 3, на катастарској 
парцели број 282, уписану у ЛН број 114, КО Ресник, 
64) Зграду основног образовања у површини од 302 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 282, уписану у ЛН број 114, КО Ресник, 
65) Помоћну зграду, у површини од 66 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
282, уписану у ЛН број 114, КО Ресник, 
66) Земљиште под зградом и другом објектом у површини од 636 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 2809, уписану у ЛН број 854, КО Извор, 
67) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 40 м2, број дела парцеле 2, 
на катастарској парцели број 2809, уписану у ЛН број 854, КО Извор, 
68) Земљиште уз зграду, у површини од 3.963 м2, број дела парцеле 3, на катастарској 
парцели број 2809, уписану у ЛН број 854, КО Извор, 
69) Зграду основног образовања, у површини од 95 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 2809, уписану у ЛН број 854, КО Извор, 
70) Помоћну зграду, у површини од 40 м2, број објекта 2, на катастарској парцели број 
2809, уписану у ЛН број 854, КО Извор, 
71) Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 109 м2, број дела парцеле 
1, на катастарској парцели број 2717, уписану у ЛН број 449, КО Кијевац, 
72) Земљиште уз зграду, у површини од 381 м2, број дела парцеле 2, на катастарској 
парцели број 2717, уписану у ЛН број 449, КО Кијевац, 
73) Зграду основног образовања, у површини од 109 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 2717, уписану у ЛН број 449, КО Кијевац, 
74) Земљиште под зградом и другом објектом, број дела парцеле 1, у површини од 316 
м2, на катастарској парцели број 3259, уписану у ЛН број 685, КО Стрижевац, 
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75) Земљиште уз зграду, у површини од 1.744 м2, број дела парцеле 2, на катастарској 
парцели број 3259, уписану у ЛН број 685, КО Стрижевац, 
76) Зграду основног образовања, у површини од 316 м2, број објекта 1, на катастарској 
парцели број 3259, уписану у ЛН број 685, КО Стрижевац 
                                                        
                                                                   Члан 6. 
 
                Општина Бабушница води помоћну евиденцију о непокретностима у јавној 
својини општине чији правни статус није решен, а у којој су као непокретности које 
општина или директни или индиректни корисници, чији је оснивач општина, фактички 
користе, евидентиране следеће непокретности: 

 
 1. Зграда основног образовања, у површини од 106 м2, број објекта 1, која се 
реално налази  на катастарској парцели број 503, КО Радошевац, а која још увек није 
евидентирана у јавној евиденцији права на непокретностима коју води Републички 
геодетски завод (за наведени објекат постоји Решење о употребној дозволи бр.351-
108/76-03 од 09.07.1976. године, издато од стране Одељења за привреду и финансије 
Скупштине општине Бабушница); 

 2. Земљиште под зградом и другом објектом, у површини од 106 м2, којe се 
реално налази  на катастарској парцели број 503, КО Радошевац, а која још увек није 
евидентиранo у јавној евиденцији права на непокретностима коју води Републички 
геодетски завод; 

 
                                                                      Члан 7. 
 

Обавезују се: Основна школа „Добринка Богдановић“ из села Стрелац, Основна 
школа „Братство“ из села Звонце, Основна школа „Светозар Марковић“ из села 
Љуберађа, Основна школа „Младост“ из села Велико Боњинце, Основна школа „Деспот 
Стефан Лазаревић“ из Бабушнице да непокретностима ближе описаним у члановима 
1.2.3.4.5. и 6. ове Одлуке, управљају, односно да их одржавају, обнављају и унапређују, 
као и  да извршавају законске и друге обавеза у вези са истима.  

 
                                                                        Члан 8. 

 
Обавезују се: Основна школа „Добринка Богдановић“ из села Стрелац, Основна 

школа „Братство“ из села Звонце, Основна школа „Светозар Марковић“ из села 
Љуберађа, Основна школа „Младост“ из села Велико Боњинце, Основна школа „Деспот 
Стефан Лазаревић“ из Бабушнице да о непокретностима у јавној својини општине, на 
којима им се овом одлуком уступа право коришћења, воде евиденцију о 
непокретностима у складу са Правилником о евиденцији непокретности у јавној својини 
општине. 

 
                                                                         Члан 9. 
 
 На основу ове Одлуке закључиће се уговор о давању на коришћење предметних 
непокретности, између Председника општине Бабушница и директора установа основног 
образовања којима се преноси право коришћења на  горе наведеним непокретностима. 
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Члан 10. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Скупштинском 

прегледу општине Бабушница”. 
                                                                        

Члан 11. 
 

Одлуку доставити: Основној школи „ Добринка Богдановић“ из Стрелца, Основној 
школи „Братство“ из Звонца, Основној школи „Светозар Марковић“ из Љуберађе, 
Основној школи „Младост“ из Великог Боњинца, Основној школи „Деспот Стефан 
Лазаревић“ из Бабушнице, Одељењу за привреду, локални економски развој и јавне 
набавке Општинске управе општине Бабушница и архиви општине. 

 
 
 

  
Број: 464-17/2022-2 
У Бабушници, 29.03.2022.  године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА          
  
                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                           Далибор Јоцић,с.р. 
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 

88/2011, 104/2016 и 95/2018),  члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник 
СРС", број 20/77, 24/85 - др. закон, 6/89 - др. закон", "Службени гласник РС", број 53/93 - др. закон, 
67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 101/05 - др. закон и 120/12 - УС), члана 32. Став 1. Тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др закон и 
101/2016-др. закон), члана 40. став 1. тачка 20. Статута општине Бабушница („Скупштински 
преглед општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019) и члана 8. Одлуке о објављивању 
општинских прописа и других аката и о издавању службеног гласила „Скупштински 
преглед општине Бабушница“ („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 8/2021) 
Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 29.03. 2022. године, донела је 

 
 

Одлуку o допуни Oдлуке о управљању гробљима и сахрањивању  
и обављању погребне делатности на територији општине Бабушница 

 
Члан 1 

 
 У Одлуци о управљању гробљима и сахрањивању и обављању погребне делатности 

на територији општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 
15/2019 и 2/2020), после става 1. у члану 11. додаје се став 2. и гласи: 

„Организовање сахране и сахрањивање умрлих лица из члана 9. 10. и 11. врши 
Јавно комунално предузеће како на гробљу насеља Бабушница, тако и на другим гробљима 
на територији општине Бабушница“  

 
Члан 2 

 
Налаже се Општинској управи општине Бабушница да утврди пречишћен текст 

Одлуке о управљању гробљима и сахрањивању и обављању погребне делатности на 
територији општине Бабушница и исти проследи на објављивање у Скупштинском 
прегледу општине Бабушница. 

 
Члан 3 

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

прегледу општине Бабушница". 
 

 
Број:352-31/2022-2 
У Бабушници, 29.03.2022. године                                 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА  

                                                                                                  
                     ПРЕДСЕДНИК СО, 

                                                                                       Далибор Јоцић,с.р. 
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 На основу члана 20. и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон), 
члана 12. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 17/2019) и члана 40. став 1. тачка 31. 
Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/19, 7/19 
– исправка), а уз мишљење Министарства трговине, туризма и телекомуникација број: 
011-00-00034/2022-08 од 25.02.2022. године, Скупштина општине Бабушница, на седници 
одржаној 29.03.2022. године, доноси 

 
 
 
                                                         ОДЛУКУ  
                                                        о усвајању 

 
 

ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 2022 - 2025 
 
 
                                                                  I 

 
 Усваја се „ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 2022 -2025“ 
 

II 
 

 Саставни део ове Одлуке је „ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
2022 -2025“ 
 

III 
 

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

 
Број:332-4/2022-2 
У Бабушници, 29.03.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
  
 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                              Далибор Јоцић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 



СТРАНА 19    - БРОЈ   12              БАБУШНИЦА,                                  29.03.2022. ГОДИНЕ 
 
 
 
Република Србија  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА 
Скупштина општине  
Број: 361-3/2022-2 
29.03.2022.године 
Б а б у ш н и ц а 
 
 
  На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. 
Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 4/19 и 
7/19-исправка),  
Скупштина општине Бабушница, на седници од 29.03.2022.године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП  ПРОСТОРА НА КУПАЛИШНОМ КОМПЛЕКСУ У БАБУШНИЦИ 
ЗА КУПАЛИШНУ СЕЗОНУ 2022,2023 и 2024. ГОДИНУ 

 
I 
 

                         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ   на  Одлуку о спровођењу поступка за давање у 
закуп просторија на купалишном комплексу у Бабушници за купалишну сезону 2022,2023 
и 2024. године, број 36-3, коју је донео Управни одбор Туристичке организације општине 
Бабушница, на седници одржаној 25.02.2022. године. 
 

II 
 
  Решење доставити: Туристичкој оргнаизацији општине Бабушница,  
Одељењу за привреду и финансије – Одсеку за привреду, урбанизам, комунално стамбене, 
имовинске и инспекцијске послове  Општинске управе општине Бабушница,  архиви и 
објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“. 
 
 

 
                ПРЕДСЕДНИК, 

                  Далибор Јоцић,с.р. 
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   На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/2021 – др. закон), члана 29. става 
1. тачке 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број 87/18), члана 7. Уредбе о саставу, начину и организацији рада 
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/20) и члана 40. тачке 45. 
Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/19, 7/19 - 
исправка), Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној 29.03.2022.  године, донoси 
 

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 
                                                                        Члан 1. 
 
   У Решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију 
општине Бабушница број 02-46/2020-2 од 09.12.2020. године врше се следеће измене: 
  
У тачки I:  
 
-   под подтачком 3) реч „ВД“ се брише; 
 
-   под подтачком 5) реч „ВД“ се брише; 
 
-  под подтачком 7) “Зоран Спасић, Шеф Техничког одсека Бабушнице ЕПС“, мења се и гласи 
„Драгиша Стојановић, виши сарадник за одржавање ЕЕО и ММ“; 
 
-  под подтачком 11) иза имена Владан Савић „Грађевински инспектор Општинске управе“, 
мења се и гласи „Начелник Одељења за привреду, локални економски развој и јавне набавке 
Општинске управе општине Бабушница; 
 
-  под подтачком 14) ,,Младен Гроздановић, радник Општинске управе општине Бабушница“ 
мења се и гласи ,,Ана Вељковић Лепојев, радник Општинске управе општине Бабушница“. 

Члан 2. 
 

     У свему осталом Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за 
територију општине Бабушница број 02-46/2020-2 од 09.12.2020. године остаје непромењено.    
 

Члан 3. 
 
      Новим члановима Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине 
Бабушница доставити извод о надлежностима штаба из тачке II Решења о образовању 
Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Бабушница број 02-46/2020-
2 од 09.12.2020. године, са списком најважнијих правних аката који регулишу материју 
смањења ризика и управљања ванредним ситуацијама. 
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Члан 4. 
 
   Ово Решење објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“ и доставити новим 
члановима штаба и архиви. 

 
 Број: 02-11/2022-2 
 У Бабушници, 29.03.2022.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА                                                   

 
                           

                                                                      ПРЕДСЕДНИК      
                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

                                                                                              Далибор Јоцић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРАНА 22    - БРОЈ   12              БАБУШНИЦА,                                  29.03.2022. ГОДИНЕ 
 
 
 

                                                                                                                                
Р е п у б л и к а   С р б и ј а                                                                                              
ОПШТИНА БАБУШНИЦА 
Скупштина општине 
Број: 016-6/2022-2 
29.03.2022. године 
Б А Б У Ш Н И Ц А 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 
129/2007, 83/2014 – др. Закон , 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 40. Статута општине 
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 4/19 и 7/19-исправка),члана 
13. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“, број 52/2021), Скупштина 
општине Бабушница на седници одржаној дана 29.03.2022. године,  доноси: 

 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2024. ГОДИНЕ 
 

Члан 1.  
 

Доноси се Локални акциони план за родну равноправност општине Бабушница за 
период од 2021-2024 године. 
 

Члан 2. 
 

 Локални акциони план за родну равноправност  општине Бабушница за период од 
2021-2024 године саставни је део ове Одлуке. 
  

Члан 3. 
 

Спровођење и праћење планa Локалног акционог плана за родну равноправност 
општине Бабушница за период од 2021-2024 године је у надлежности Комисије за родну 
равноправност општине Бабушница.  
 

Члан 4. 
 
   Овом Одлуком мења се Одлука о доношењу Локалног акционог плана за родну 
равноправност општине Бабушница за период од 2021-2024, број 20-3/2021-2 од 
05.08.2021.године. 
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Члан 5. 
 

Локални акциони План за родну равноправност у општини Бабушница за период 
2021.-2024. године усвојен на седници скупштине од 05.08.2021. остаје непромењен у 
целости. 

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Скупштинском 

прегледу општине Бабушница''. 
 
 
 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                 Далибор Јоцић,с.р. 
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                        На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017,27/2018-др.закон,10/2019,27/2018-
др.закон,6/2020 и 129/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/07,83/2014-др.закон,101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 
40. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 4/19 и 
7/19-исправка),  
  Скупштина општине Бабушница, на седници 29.03.2022. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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. Марија Ракић из Извора   
  2.Тијана Ристић из Бабушнице 
                        3. Владан  Вељковић из Бабушнице 
                                                               Члан 2.  
 
                         Представници запослених: 
                         1.Александар Ранчић из Бабушнице 
                         2.Братислав Јовановић  из Бабушнице 
                         3.Зорица Ристић из Бабушнице 
 

Члан 3. 
 

                           Представници родитеља: 
                          1.Сања Цветковић из Бабушнице 
                          2.Маја Бошковић из Бабушнице 
                          3.Слађан Богојевић из Сурачево 

 
 

  Решење доставити: основној школи ,,Деспот Стефан Лазаревић“  из 
Бабушнице, именованим члановима Школског одбора  и архиви и  објавити у 
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''. 
 
 
  Број: 61-46/2022-2 
  У Бабушници, 29.03.2022. године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦЕ            
                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

          Далибор Јоцић,с.р.  
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