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ГОДИНА MMXXII – БРОЈ 20                                                          БАБУШНИЦА,  30.06.2022.ГОДИНЕ  
     

На   основу члана 32. став 1. тачка 6. и тачка 16. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 
111/2021), члана 40. став 1. тачка 20. Статута општине Бабушница („Скупштински 
преглед општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019) Скупштина општине Бабушница, 
на седници одржаној дана 30.06. 2022. године, донoси 

 
 

О Д Л У К У 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ 

И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 
 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одређује се распоред, почетак и завршетак радног времена 
угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији општине Бабушница (у 
даљем тексту: радно време). 
 

Члан 2. 
 

Под радним временом, у смислу ове Одлуке, сматра се време у коме 
угоститељски, трговински и занатски објекти могу бити отворени. 
 

Члан 3. 
 

Радно време утврђено овом Одлуком мора бити истакнуто на улазу у објекат, 
као и на видном месту унутар објекта у коме се обавља делатност из члана 1. ове 
Одлуке. 
 

Рад у објекту у коме се обавља угоститељска, трговинска и занатска делатност, 
мора бити организован тако да се не ремети кућни, комунални и јавни ред и мир, у 
складу са прописима који уређују ове области. 
 

Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се поштовати. 
 
 

II УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ 
 

Члан 4. 
 

За угоститељске објекте, (кафићи, ресторани, кафане и др.), прописује се радно 
време од 6 до 2 часа по поноћи. 

За угоститељске објекте са смештајним капацитетима прописује се радно време од 0 
до 24 часа, али за њихов ресторански део примењују се одредбе о радном времену из 
става 1. овог члана. 
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Члан 5. 
 

Угоститељски објекти, у дане организовања свадби, испраћаја, матурских 
свечаности, новогодишњих празника и сл. могу радити дуже од прописаног радног 
времена уз претходно обавештење, упућено Општинскoj управи, а најдуже до 04 сата 
наредног дана. 

 
Обавештење из става 1. овог члана упућују лица у чијем се објекту одржавају 

свадбе и сл. (власник, закупац, корисник и сл.). 
 

Члан 6. 
 

Под појмом ''завршетак радног времена, подразумева се да у угоститељском 
објекту у моменту истека радног времена прописаног у члану 4. ове Одлуке, објекти 
буду закључени, музика угашена и упаљена светла, без присуства гостију, осим радног 
особља. 

 
Члан 7. 

 
Радно време угоститељских објеката може бити краће од прописаног овом 

Одлуком, уколико предузеће, односно самостални угоститељ то одреди. 
 

III ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ 
 

Члан 8. 
 

Продавнице прехрамбених производа, продавнице непрехрамбених производа, 
као и продавнице мешовите робе, могу радити сваког дана у периоду од 06 до 22 часа. 

 
Изузето из става 1. овог члана, апотеке, пекаре и бензинске пумпе могу радити 

од 0 до 24 часа. 
 

Члан  9. 
 

Продавнице новина и дувана (киосци) на којима се продаје дневна штампа, могу 
радити у периоду од 06 до 22 часа, а распоред радног времена усклађују сами. 
 
 

IV ЗАНАТСКИ ОБЈЕКТИ 
 

Члан 10. 
 

Занатске радње, сервиси, агенције, забавне радње и други слични објекти, могу 
обављати делатност сваког дана од 08 до 22 часа, а распоред радног времена у току 
дана сами усклађују. 
 

Члан 11. 
 

 У угоститељским објектима који се налазе у стамбеној згради, или се граниче са  
стамбеним зградама, а у којима се изводи музички програм уживо или путем уређаја за 
репродукцију аудио, видео програма, програм може да се изводи до 2 часа по поноћи 
под условом да је ниво буке у дозвољеним границама. 
 
 
 
 



СТРАНА 3 - БРОЈ  20                БАБУШНИЦА,                                30.06.2022. ГОДИНЕ 
 

V РАДНО ВРЕМЕ У ДАНЕ ДРЖАВНИХ И ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА И У 
ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА 

 
Члан 12. 

 
У дане државних и верских празника могу бити затворени: 

 угоститељски објекти у време одређено чланом 4. ове Одлуке; 
 продавнице прехрамбених и непрехрамбених производа у време одређено чланом 8. 

и 9. 
 занатске радње, сервиси и др. објекти у време одређено чланом 10. ове Одлуке. 
 

Члан 13. 
 

Радно време у угоститељским, трговинским и занатским објектима, предвиђено 
чл. 4. до 10. ове Одлуке, у случају ванредне ситуације, несташице електричне енергије 
и увођења мера штедње електричне енергије, као и због наступања поремећаја на 
тржишту услед недостатка одређене врсте робе и недостатка енергетског горива, 
усклађује се са мерама за превазилажење одређеног стања. 
 

Члан 14. 
  

Кад због специфичности услова пословања није могуће обављати делатности и 
послове из члана 1. ове Одлуке за време трајања прекида испоруке електричне енергије 
радно време мора се ускладити са редоследом и начином испоруке електричне енергије. 

 
Члан 15. 

 
У случају наступања елементарних и других већих непогода, када није могуће 

обављати поједине делатности из члана 1. ове Одлуке, исте се неће обављати док такве 
околности трају. 
 

Члан 16. 
 

Председник Општине, својим актом одређује који објекти у које време морају 
бити отворени, кад наступе околности из чл. 13, 14. и 15. ове Одлуке. 
 

 
VI  НАДЗОР 

 
Члан 17. 

 
Надзор над применом ове Одлуке врши комунална инспекција Општинске 

управе општине Бабушница. 
 
 

VII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 18. 

 
Новчаном казном казниће се за прекршај предузетник, правно лице и одговорно 

лице у правном лицу ако: 
  1. Одреди радно време супротној овој Одлуци, 
  2. Не истакне радно време на видно место, 
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  3. Ради дуже од утврђеног радног времена, 
  4. Не придржава се одредаба члана 11. и 12. ове Одлуке. 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице у фиксном износу од 
50.000 динара и одговорно лице у правном лицу, новачном казном у фиксном износу од 
20.000 динара. 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник  новчаном казном у 
фиксном износу од 20.000 динара. 
 
 За наведене прeкршајe из овe одлукe, комунални инспeктор издајe прeкршајни 
налог у складу са Законом. 
 

 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 19. 

 
Сва правна лица и предузетници дужни су да ускладе распоред, почетак и 

завршетак радног времена са овом Одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 
 

Члан 20. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену 
угоститељских, трговинских и занатскух објеката на територији општине Бабушница 
(«Скупштински преглед општине Бабушница, број 2/2002 и 2/2004). 
 

 
 
 

Члан 21. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
Број: 352-91/2022-2  
У Бабушници,  30.06.2022. године 
 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                     Далибор Јоцић с.р. 
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На основу члана 27. става 10. и члана 29. става 1. и 4. 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 70. став 10. тачка 2. став 17. и  18. и 
члана 100. став 1. тачка 1. 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 145/2014,83/2018,31/2019-
др.закон,9/2020 и 52/2021), члана 40. става 1. тачки 38. Статута  општине Бабушница 
(„Скупштински преглед општине Бабушница“ број 4/2019 и 7/2019 - исправка), члана 
17. алинеја 2, члана 30. става 1. тачки 1,2 и 3. члана 63. тачка 3. члана 64. става 1,2,3,4 и 
5. члана 65. става 2. и 3. члана 66. и члана 68. става 1 ,2 и 3. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 16/2021), Скупштина 
општине Бабушница, на седници одржаној 30.06.2022.  године, доноси 
 

Решење о отуђењу  непокретности, 
грађевинског земљишта на кп. бр. 4290 КО Извор, из јавне својине општине 

Бабушница, непосредном погодбом 
 
 
                                                             Члан 1. 

 
            ОТУЂУЈЕ СЕ  непокретност из јавне својине општине Бабушница, непосредном 
погодбом Панчић (Миодраг) Ивици и Панчић (Миодраг) Небојши из Бабушнице, 
ул.Саше Ивковића бр. 56 б и то: 

- земљиште у грађевинском подручју, земљиште под делом зграде – објектом, у 
површини од 1 м2 на кп.бр.4290, уписане у  лист непокретности бр. 267 КО Извор 

 
                                                              Члан 2. 
 

            Разлог оправданости и целисходности отуђења предметне непокретности 
непосредном погодбом и разлог због којих  се отуђење не би могло реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писмених понуда, јeсте чињеница да је Одељење 
за привреду и финансије Општинске управе општине Бабушница, решавајући по 
захтеву Небојше и Ивице Панчића, из Бабушнице, ул.Саше Ивковића бр. 56 б, ради 
утврђивања земљишта за редовну употребу објеката дана 20.05.2022.године донело 
Решење којим се утврђује  земљиште за редовну употребу објекта у складу са 
Пројектом препарцелације потврђеним од стране Општинске управe општине 
Бабушница, Одељења за привреду, локални економски развој и јавне набавке, Одсека за 
привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове, број 
350-23/2022-01 од 21.04.2022. године,  за објекат означен као број 1, на катастарској 
парцели, број  3693 КО Извор, уписане у ЛН 749 КО Извор, укупне површине 364 м2, 
сувласника  на по 1/2 Панчић (Миодрага) Ивице и Панчић (Миодрага) Небојше из 
Бабушнице, ул.Саше Ивковића бр. 56 б  и на катастарској парцели, број, 4290 КО 
Извор, уписане у ЛН 267 КО Извор као јавна својина општине Бабушница,  укупне 
површине 9687 м2, те се формира катастарска парцела у површини од 365 м2, изграђено 
грађевинско земљиште, означена са ГП1 у Пројекту препарцелације потврђеним од 
стране Општинске управe општине Бабушница, Одељења за привреду, локални 
економски развој и јавне набавке, Одсека за привреду, урбанизам, комунално стамбене, 
имовинске и инспекцијске послове, број 350-23/2022-01 од 21.04.2022. године, 
сувласника  на по 1/2 Панчић (Миодрага) Ивице и Панчић (Миодрага) Небојше из 
Бабушнице, ул.Саше Ивковића бр. 56 б. 
               У ставу 2. Решења Одељења за привреду и финансије Општинске управе 
општине Бабушница утврђено је да након правноснажности решења престаје право 
јавне својине Општине Бабушница на делу катастарске парцеле број 4290 у површини 
од 1 м2, у којој површини се налази земљиште под делом зграде – објектом означен у  
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Пројекту препарцелације потврђеним од стране Општинске управe општине 
Бабушница, Одељења за привреду, локални економски развој и јавне набавке, Одсека за 
привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове, број 
350-23/2022-01 од 21.04.2022. године, као број 1, а утврђује се право Панчић 
(Миодрага) Ивице и Панчић (Миодрага) Небојше из Бабушнице, ул.Саше Ивковића бр. 
56 б, сувласника на по 1/2,  објекта бр. 1 (који је у целој површини од 88 м2), да стекну 
право својине на грађевинском земљишту на делу катастарске парцеле број 4290 у 
површини од 1 м2, у којој површини се налази земљиште под зградом објектом број 1, 
уписане у ЛН 267 КО Извор, непосредном погодбом по тржишној цени. 
           

                                                       Члан 3. 
 

            Панчић (Миодраг) Ивици и Панчић (Миодраг) Небојши из Бабушнице, ул.Саше 
Ивковића бр. 56 б у солидарној су обавези да исплате купопродајну цену за наведену 
непокретност у износу од 45 динара по м2 , сходно процењеној тржишној вредности 
утврђеној од стране надлежног пореског органа, једнократно у року од 15 дана од дана 
закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта на рачун Општине Бабушница 
бр: 840-841151843-84 по моделу 97 са позивом на број 80006. 
                                                                    
                                                                     Члан 4. 
 
            Уколико лица којима се отуђује наведена непокретност не исплате цену у року 
од 15 дана од дана утврђеног овим решењем, одустану од отуђења после извршеног 
плаћања цене, а пре закључења уговора о отуђењу или после извршеног плаћања 
укупне цене, Скупштина општине доноси решење о стављању ван снаге решење о 
отуђењу непокретности, грађевинског земљишта на кп. бр. 4290 КО Извор. 
 
                                                                      Члан 5. 
 
           Панчић (Миодраг) Ивици и Панчић (Миодраг) Небојши из Бабушнице, ул.Саше 
Ивковића бр. 56 б у обавези су да у року од 30 дана од дана достављања овог решења 
закључе са Општином Бабушница уговор о отуђењу грађевинског земљишта. 
 

                                                           Члан 6. 
  
Председник општине у име Општине, након спроведеног поступка утврђеног 

законом и Одлуком о грађевинском земљишту и након прибављеног мишљења 
Општинског правобранилаштва, закључује уговор о располагању грађевинским 
земљиштем непосредном погодбом. 
             Садржина уговора о отуђењу грађевинског земљишта потврђује се у поступку 
солемнизације од стране надлежног јавног бележника односно органа надлежног за 
поврђивање садржине уговора о промету непокретности, који орган је у обавези да 
солемнизован уговор достави надлежној слижби Републичког геодетског завода ради 
уписа права на предметној непокретности у корист стицаоца путем апликације е-
шалтер. Трошкове потврде садржине уговора о располагању, трошкове уписа права на 
предметној непокретности и пореске обавезе по уговору сноси странка. 
            Уговор о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом се закључује 
са лицем које стиче права на грађевинском земљишту  у року од 30 дана од дана 
достављања решења о отуђењу. 
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                                                          Члан 7. 
 

Ово Решење објавити у Скупштинском прегледу. 
             
 
 

 
Број: 46-25/2022-2 
У Бабушници, 30.06.2022.  године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                 Далибор Јоцић с.р. 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА БАБУШНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 46-25/2022-2 
Дана: 06.07.2022. године 
Б а б у ш н и ц а 
 

Скупштина општине Бабушница, у правној ствари отуђења непокретности, 
грађевинског земљишта на кп. бр. 4290 КО Извор, из јавне својине, непосредном 
погодбом,  а поводом  исправке Решења Скупштине општине Бабушница, број 46-
25/2022-2 од 30.06.2022. године,  на основу члана 144. Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), по службеној дужности, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
  ИСПРАВЉА СЕ Решењe Скупштине општине Бабушница, број 46-25/2022-2 од 
30.06.2022. године, тако што се у члану 3. број „45“  замењује  бројем „200“.     
   
 У свему осталом Решење које се исправља, остаје непромењено.  
 
 Решење о исправци почиње да производи правно дејство од када и решење које 
се исправља. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 На основу спроведеног поступка отуђења непокретности, грађевинског 
земљишта на кп. бр. 4290 КО Извор, из јавне својине, непосредном погодбом, донето је 
решење, број 46-25/2022-2 од 30.06.2022. године, којим је отуђено, Панчић (Миодраг) 
Ивици и Панчић (Миодраг) Небојши из Бабушнице, ул.Саше Ивковића бр. 56 б, 
земљиште у грађевинском подручју, земљиште под делом зграде – објектом, у 
површини од 1 м2, а које је у јавној својини општине Бабушница. 

 У поступку је утврђено да је приликом израде решења учињена грешка  у члану 
3. тако што је уместо броја „200“ написан број „45“, а која се тиче висине купопродајне 
цене за предметни део катастарске парцеле,. Ова чињеница је неоспорно утврђена на 
основу увида у решење, број 46-25/2022-2 од 30.06.2022. године и увида у податке о 
процени тржишне вредности непокретности, број 079-464-08-00337/2022 од 
21.06.2022. године, достављене од стране надлежног пореског органа, на коју су 
писменом изјавом сагласност дали Панчић Ивица и Панчић Небојша. 

Предметно Решење у свему осталом остаје непромењено. 
 Како је дошло до грешке у вези са напред наведеним, то је на основу одредби 
чланова 144. Закона о општем управном поступку решено као у диспозитиву овог 
решења. 
 Ово решење је коначно. 
 

Решење доставити: 
- Панчић Ивици 
- Панчић Небојши 
По правоснажности: 
- Архиви Општине 

 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК, 
                                                             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 30.06.2022. године, донела је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ“ СТРЕЛАЦ 

 
Члан 1. 

 
  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ за чланови Школског одбора Основне школе са 
домом ученика ,,Добринка Богдановић“ из Стрелца и то: 
 
  Представници локалне самоуправе 
  1. Алексић Небојша из Стрелца   
  2. Аранђеловић Ивица из Стрелца 
                        3. Станковић  Драгана из Бабушнице 
                                                                

Члан 2. 
 
                         Представници запослених: 
                         1.Миланов Марјан  из Ниша 
                         2.Ракић Мирослав  из Ниша 
                         3.Станковић Штефица из Бабушнице 
 
                         

Члан 3. 
 
                           Представници родитеља: 
                          1.Цветковић Милица из Стрелца 
                          2.Цветковић Ивана из Стрелца 
                          3.Стефановић Данијела из Бабушнице 

 
Члан 4. 

 
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе са домом ученика  

,,Добринка Богдановић“ из Стрелца  и то: 
 

  Представници локалне самоуправе 
1.Небојша Алексић из Стрелца 
2.Ивана Јовановић из Бабушнице 
3.Анђела Илић из Бабушнице 

 
 

Члан 5. 
                         Представници запослених: 
                         1.Миланов Марјан  из Ниша 
                         2.Ракић Мирослав из Ниша 
                         3.Станковић Штефица  из Бабушнице 
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                                                                     Члан 6. 
                          Представници родитеља: 
                          1.Цветковић Милица из Стрелца 
                          2.Цветковић Ивана из Стрелца 
                          3.Стефановић Данијела из Бабушнице 

 
 

  Решење доставити:Основној школи са домом ученика  ,,Добринка 
Богдановић“  из Стрелца, именованим и разрешеним члановима Школског одбора  и 
архиви и  објавити у ''Скупштинском прегледу општине Бабушница''. 
 
 
  Број:61-74/2022-2 
  У Бабушници, 30.06.2022. године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦЕ            
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

          Далибор Јоцић с.р. 
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  На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 54/2011, 83/2014 – и др. Закона) и члана 40. 
Статута  општине Бабушница  (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 4/19, 
исправка 7/19 ). 
  Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 30.06.2022. 
године, донела је  
 
 
 
 

Р  Е  Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА I (ПРВУ)  ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''КОМУНАЛАЦ''  БАБУШНИЦА ЗА 2022.ГОДИНУ 
 
 
 

Члан 1. 
 
 
 
  ДАЈЕ СЕ Сагласност на I (прву) измену и допуну годишњег Програма 
пословања ЈКП ''Комуналац'' Бабушница,  број 781/6 од  22.06.2022. године. 
 

Члан 2. 
 
 
  Решење доставити: Јавном комуналном предузећу ''Комуналац'' у 
Бабушници, архиви и објавити у ''Скупштинскм прегледу општине Бабушница''. 
 
 

Број:352-93/2022-2                                                                      
У Бабушници,30.06.2022. године                                           
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

 
 
 
 
                  ПРЕДСЕДНИК, 

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 30.06.2022. године, донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,,ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“ ИЗ БАБУШНИЦЕ 

 
Члан 1. 

 
  РАЗРЕШАВА СЕ  члан Школског одбора основне школе ,,Деспот Стефан 
Лазаревић“ из Бабушнице и то: 
 
  Представник локалне самоуправе 
  1. Марија Ракић из Извора   
   
                                                               Члан 2.  
                     ИМЕНУЈЕ  СЕ  члан Школског одбора основне школе ,,Деспот Стефан 
Лазаревић“ из Бабушнице и то: 
 
 
                         Представник локалне самоуправе 
            1.Миона Златановић из Бабушнице 

 
 

  Решење доставити: основној школи ,,Деспот Стефан Лазаревић“  из 
Бабушнице,разрешеном и  именованом члану  Школског одбора,   архиви и  објавити у 
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''. 
 
 
  Број:61-80/2022-2 
  У Бабушници, 30.06.2022. године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦЕ          
   
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

          Далибор Јоцић с.р. 
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