
Р.бр Одлука Број
Број 
С.П.

Стр.

1.
Одлука о допуни одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 
"Комуналац" у Бабушници са законом о јавним предузећима 023-2/2015-2 1 1

2. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 418-4/2015-2 2 1

3. Одлука о критеријумима и мерилима за уговарање висине доприноса за уређење 
грађевинског земљишта на подручју насеља Бабушница у поступку легализације објекта

418-5/2015-2 2 10

4. Одлука о давању аутобуса на коришћење 404-13/2015-2 2 12

5.
Одлука о стављању ван снаге одлуке о уступању возила Туристичкој организацији 
општине Бабушница и давању возила на коришћење Јавном комуналном предузећу 
"Комуналац" Бабушница

404-14/2015-2 2 15

6. Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Бабушница за 2015. годину 400-20/2015-02 2 17
7. Одлука о допуни одлуке о организацији општинске управе општине Бабушница 02-5/2015-2 2 94

8.
Одлука о измени одлуке о саветнику за заштиту права пацијената на територији општине 
Бабушница 510-2/2015-2 2 95

9. Одлука о измени одлуке о ауто - такси превозу на територији општине Бабушница 344-14/2015-02 2 96

10.
Одлука о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на 
територији општине Бабушница за 2015. годину 325-8/2015-2 2 97

11.
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за територију општине Бабушница за 2015. годину 320-7/2015-2 2 98

12.
Одлука о успостављању сарадње између општине Бабушница (Република Србија) и 
општине Росоман (Република Македонија) 016-32/2015-2 6 1

13.
Одлука о накнади за употребу улица, општинских и некатегорисаних путева и других 
јавних површина на територији општине Бабушница 352-11/2015-2 6 2

14. Одлука о давању покретних ствари на коришћење 404-25/2015-2 6 5
15. Одлука о давању покретних ствари у својину 404-26/2015-2 6 6
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16.
Одлука о измени одлуке о локалним административним таксама и накнадама које својом 
делатношћу остварује општинска управа општине Бабушница 434-3/2015-2 6 8

17.
Одлука о усвајању програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја у општини Бабушница за 2015. годину 320-19/2015-2 6 9

18. Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Бабушница за 2015. годину 400-27/2015-02 7 1
19. Одлука о давању покретних ствари на коришћење 404-31/2015-2 7 80

20.
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у општини Бабушница 320-17/2015-1 8 1

21. Одлука о давању возила у својину 344-19/2015-2 9 8

22.
Одлука о спровођењу конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
"Комуналац" у Бабушници 02-10/2015-2 9 9

23. Одлука о завршном рачуну буџета општине Бабушница за 2014. годину 400-32/2015-2 10 1

24.
Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији општине 
Бабушница 344-29/2015-2 10 24

25. Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Бабушница 344-30/2015-2 10 33
26. Одлука о наградама у области образовања и васпитања 61-8/2015-2 10 35
27. Одлука о преносу права јавне својине на возилу 46-5/2015-2 10 37
28. Одлука о водоводу и канализацији на територији општине Бабушница 352-23/2015-2 11 1
29. Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Бабушница за 2015. годину 400-35/2015-02 11 21

30.
Одлука о изради првих измена и допуна плана генералне регулације Бабушнице 350-34/2015-2 11 103

31. Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Бабушница за 2015. годину 400-69/2015-02 14 1

32.
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу 06-97/2015-2 14 79

33.
Одлука о измени и допуни одлуке о јавном градском и приградском превозу путника на 
територији општине Бабушница 344-46/2015-2 15 1

34. Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Бабушница за 2015. годину 400-69/2015-02 16 1

35.
Одлука о стављању ван снаге одлуке о оснивању Радио станице "Бабушница" у 
Бабушници 345-6/2015-2 16 80

36.
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Бабушница 436-7/2015-2 18 1



37. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Бабушница

436-8/2015-2 18 3

38.
Одлука о изради плана дераљне регулације "пословно производног комплекса 4-1" 350-49/2015-2 18 5

39.
Одлука о изради плана детаљне регулације "постројења за пречишћавања отпадних вода 
Бабушница" 350-50/2015-2 18 9

40. Одлука о регресирању трошкова боравка деце у предшколској установи 401-202/2015-2 18 13
41. Одлука о изменама одлуке о локалним комуналним таксама 434-5/2015-2 18 14
42. Одлука о буџету општине Бабушница за 2016. годину 400-62/2015-2 19 1

43. Одлука о утврђивању критеријума и начину плаћања трошкова за одржавање стамбених зграда у 
којима се налазе пословне просторије и станови у којима се обавља пословна делатност

361-11/2015-2 19 86

44.
Одлука о максималној спратности по урбанистичким зонама и целинама у поступцима 
озакоњења објеката

350-55/2015-2 19 88

45. Одлука о набавци новогодишњих пакетића 401-222/2015-2 19 90

46.
Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним и другим површинама на територији 
општине Бабушница

352-69/2015-2 20 1

47. Одлука о локалним комуналним таксама 434-8/2015-2 20 16
48. Одлука о техничком регулисању саобраћаја на територији општине Бабушница 344-57/2015-2 20 26

49.
Одлука о доношењу стратегије развоја спорта општине Бабушница за период 2016. - 2018. године

66-5/20152 20 36

50. Одлука о набавци новогодишњих пакетића за децу са посебним потребама 401-229/2015-2 20 37


