СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНE
БАБУШНИЦА
ГОДИНА XXIV –БРОJ 13

04.09.2015.ГОДИНЕ

БАБУШНИЦА,

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број: 400-66/2015-2
04.09.2015.године
Б а б уш н и ца
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 119/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07) и члана 39. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине
Бабушница'', број 3/08. 5/13 и13/13),
Скупштина општине Бабушница, на седници од 04.09.2015.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“
БАБУШНИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Годишњег програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Бабушница за 2015. годину, број
737, од 02.09.2015. године, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Бабушница на седници 02.09.2015. године.
II
Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Бабушница за 2015. годину, број 737, од 02.09.2015. године,
прилог су овом Решењу.
III
Решење доставити: Министарству
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Министарству финансија, Министарству државне управе и локалне
самоуправе, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Одељењу за привреду и финансије –
Одсеку за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске
послове Општинске управе општине Бабушница, Јавном комуналном предузећу
„Комуналац“ Бабушница и архиви.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић, с.р.

СТРАНА 2 – БРОЈ 13

БАБУШНИЦА, 04.09.2015. ГОДИНЕ

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број: 06-93/2015-2
04.09.2015.године
Б а б уш н и ца
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 119/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07) и члана 39. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине
Бабушница'', број 3/08. 5/13 и13/13),
Скупштина општине Бабушница, на седници од 04.09.2015.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА ЗА
ПОТРЕБЕ “СЛОБОДНЕ ВОЖЊЕ“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном комуналном предузећу „Комуналац“
Бабушница на Одлуку о измени цене превоза за потребе „Слободне вожње“, број 737,
коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Бабушница на
седници од 02.09.2015. године.
II
Одлука о измени цене превоза за потребе „Слободне вожње“, број 737,
од 02.09.2015. године, прилог је овом Решењу.

III

Решење доставити: Министарству
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Министарству финансија, Министарству државне управе и локалне
самоуправе, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Одељењу за привреду и финансије –
Одсеку за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске
послове Општинске управе општине Бабушница, Јавном комуналном предузећу
„Комуналац“ Бабушница и архиви.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић, с.р.

СТРАНА 3 – БРОЈ 13

БАБУШНИЦА, 04.09.2015. ГОДИНЕ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 34. и 35. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09),
члана 17. Закона о библиотечко-информативној делатности („Службени гласник РС“,
број 52/11) и члана 39. Статута општина Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 3/08, 5/13 и 13/13),
Скупштина општине Бабушница, на седници од 04.09.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БАБУШНИЦА
ИМЕНУЈЕ СЕ Саша Адамовић из Бабушнице, дипломирани професор српског
језика и књижевности, за директора Народне библиотеке Бабушница, на мандатни
период од четири године.
Образложење
На основу члана 35. Закона о култури, члана 17. Закона о библиотечкоинформативној делатности, члана 48. Закона о раду и члана 26. Статута Народне
библиотеке Бабушница, Управни одбор Народне библиотеке Бабушница на седници од
03.06.2015. године донео је Одлуку о расписивању конкурса за избор директора
Народне библиотеке Бабушница. Конкурс је објављен у листу „Послови“.
На конкурс се пријавило двоје кандидата: Михаела Крстић из Лесковца и Саша
Адамовић из Бабушнице.
Конкурсна комисија прегледала је приспеле пријаве и утврдила да су обе
благовремене, али да је пријава кандидата Михаеле Крстић непотпуна и неодговарајућа
јер не садржи сву конкурсом тражену документацију, нити испуњава основни услов из
конкурса-три године радног искуства у библиотечкој делатности, те је као таква
одбачена.
Конкурсна комисија је утврдила да је пријава кандидата Саше Адамовића
благовремена и потпуна и да исти испуњава све конкурсом тражене услове за избор
директора.
Управни одбор Народне библиотеке Бабушница, на седници од 24.07.2015.
године, на основу претходно спроведеног јавног конкурса, предлаже оснивачу –
Скупштини општине Бабушница, да за директора Народне библиотеке Бабушница
именује Сашу Адамовића из Бабушнице.
Скупштина општине Бабушница, на основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи, 34. и 35. Закона о култури, 17. Закона о библиотечко-информативној
делатности и члана 39. Статута општине Бабушница, на седници од 04.09.2015. године,
донела је Решење да се за директора Народне библиотеке Бабушница именује Саша
Адамовић из Бабушнице, дипломирани професор српског језика и књижевности, на
мандатни период од четири године, пошто испуњава све услове из конкурса.
На основу свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву Решења.
Ово Решење је коначно.
Правна поука: против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у
Београду у року од 30 дана, од дана достављања Решења.
Решење доставити: Народној библиотеци Бабушница, Саши Адамовићу из
Бабушнице, архиви и објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.
Број: 111-9/2015-2
У Бабушници, 04.09.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић, с.р.

СТРАНА 4 – БРОЈ 13

БАБУШНИЦА, 04.09.2015. ГОДИНЕ
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