
 
СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ 

БАБУШНИЦА 
 
 
 

ГОДИНА XXVIII– БРОЈ 13                                                     БАБУШНИЦА,  21.08.2018.ГОДИНЕ 
 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
Општина Бабушница 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 118-2/2018-3 
21.08.2018.године 
Б А Б У Ш Н И Ц А 
ПИБ: 102145694 
 
 На основу члана 46. става 1. тачке 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 83/14, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 51. и 53. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
21/2016 и 113/2017), члана 63. става 1. тачке 7. Статута општине Бабушница („Скупштински 
преглед општине Бабушница“, број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13) и члана 3, става 1, тачке 7. Одлуке о 
Општинском већу општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 
4/2008 и 2/14),  

Општинско веће општине Бабушница на седници одржаној дана 21.08.2018. године, 
донело је  
 

РЕШЕЊЕ  
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 

  
КОНСТАТУЈЕ СЕ да је Славици Милић из Бабушнице, ЈМБГ 0709956735024 престала 

дужност Начелника Oпштинске управе општине Бабушница дана 21.08.2018. године   протеком 
времена на које је постављена. 

 
О б р а з л о ж е  њ е 

 
Славица Милић из Бабушнице постављена је за Начелника Oпштинске управе општине 

Бабушница решењем Општинског већа општине Бабушница, број 02-29/2013-3 од 01.08.2013. 
године.  

Именована је ступила на дужност 21.08.2013. године. 
Чланом 56. Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника Општинске управе 

поставља Општинско веће на основу јавног огласа, на пет година. 
Имајући у виду чињеницу да је протекао период на који се начелник Општинске управе 

поставља, донето је решење као у диспозитиву. 
 

Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду, у року од 30 дана, од дана пријема Решења.  
 

Решење доставити: Славици Милић из Бабушнице, персоналној служби, архиви и 
објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“. 
 
  

 
 

     ПРЕДСЕДНИЦА, 
  Слађана Николић,с.р. 

 
 
 



СТРАНА 2  –  БРОЈ 13          БАБУШНИЦА,                                                     21.08.2018.ГОДИНЕ 
 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
Општина Бабушница 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 112-23/2018-3 
21.08.2018.године 
Б А Б У Ш Н И Ц А 
ПИБ: 102145694 
 
 На основу члана 46. става 1. тачке 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 83/14, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 56. става 2. и 5. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Службени гласник 
РС“, број 21/2016 и 113/2017), члана 63. става 1. тачке 7. Статута општине Бабушница 
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13) и члана 3. става 1. 
тачке 7. Одлуке о Општинском већу општине Бабушница („Скупштински преглед општине 
Бабушница“, број 4/2008 и 2/14) и Правилника о организацији и систематизацији радних места 
у органима и службама општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 
28/16),  

Општинско веће општине Бабушница на седници одржаној дана 21.08.2018. године, 
донело је  
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 
 

 Славица Милић, дипломирани правник из Бабушнице, ЈМБГ 0709956735024 
ПОСТАВЉА СЕ за вршиоца дужности Начелника Општинске управе општине Бабушница до 
постављења начелника Општинске управе општине Бабушница на основу јавног конкурса за 
попуњавање положаја, а најдуже на три месеца. 

По протеку напред наведеног рока постављени службеник се рапоређује на радно место на 
коме је био распоређен до постављења. 

Вршилац дужности Начелника Општинске управе општине Бабушница ступа на положај 
22.08.2018. године. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја Начелника општинске управе се оглашава у року од 
15 дана од дана постављења вршиоца дужности. 
 
 

О б р а з л о ж е  њ е 
 
 

Чланом 56. ставом 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе Веће може поставити вршиоца дужности-
службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће 
обављати послове начелника управе, најдуже на 3 месеца, без спровођења јавног конкурса. 
 Чланом 50. ставом 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописани су услови за постављење на положај. За начелника управе, која 
је образована као јединствен орган, може бити постављено лице које има стечено високо 
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким сруковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци. 
 
 
 
 



 
СТРАНА 3  –  БРОЈ 13          БАБУШНИЦА,                                                     21.08.2018.ГОДИНЕ 
 
 
 
 На основу напред наведених одредби закона, а имајући у виду чињеницу да Славица 
Милић дипломирани правник из Бабушнице испуњава услове за постављење на положај, 
стекли су се услови да Славица Милић буде постављен за вршиоца дужности Начелника 
Општинске управе општине Бабушница. 

 
Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор пред Управним 

судом у Београду, у року од 30 дана, од дана пријема Решења.  
 

Решење доставити: Славици Милић из Бабушнице, персоналној служби, архиви и 
објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“. 
 
  

 
  
 
                                
                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА, 

  Слађана Николић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
СТРАНА 4        -   БРОЈ  13                                                      БАБУШНИЦА, 21.08.2018. ГОДИНЕ 
 
  
  На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Слжбени гласник РС'', број 
129/07 и 83/14), члана 63. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине 
Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13) и члана 3. Одлуке о Општинском већу 
општине Бабушница  (''Скупштински преглед општине  Бабушница', број 4/2008 и 2/2014), 
Општинско веће општине Бабушница, на седници одржаној 21.08.2018. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ  ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ДАНА ОПШТИНЕ  
I 

  ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор  за обележавање 6. септембра, Дана општине Бабушница, 
у саставу: 
  1. Славица Милић, начелница Општинске управе,  председник Одбора, 
  2. Горан Игњатовић, заменик председника Скупштине општине, 
  3. Родољуб Видановић, помоћник председника општине, 
  4. Негосава Костић, шеф Одсека за  финансије, локалну пореску  
администрацију и јавне набавке 
  5. Иван Димитријевић, шеф Одсека за   друштвене делатности, заједничке и 
скупштинске послове 
  6. Милан Стаменковић, директор Туристичке организације, 
  7. Валентина Николић  Радивојев, директор Дома културе, 
  8. Миодраг Костић, директор ЈКП “Комуналац”, 
              9. Милан Искренов, запослен у Општинској управи општине Бабушница, 
                         10.Јована Радовановић,  запослена у Општинској управи општине Бабушница, 
                         11.Јелена Миленовић,  сарадник у канцеларији за ЛЕР 
                         12. Сања Цветковић, сарадник у канцеларији за ЛЕР 
             13. Маја Ранђеловић, сарадник у Канцеларији за младе 
             14. Стефан   Петковић, сарадник у Канцеларији за младе. 
 

II 
 

  Задатак Одбора  из члана 1. Овог Решења је  да припреми програм обележавања 
6. септембар, Дана општине Бабушница и стара се о његовој реализацији, као и  да  од 
надлежних предузећа, установа и осталих субјеката који учествују у припреми и реализацији 
програма, захтева извршење задатака и активности везаних за  обележавање Дана општине 
Бабушница. 
 

III 
 

              Решење доставити председнику и члановима Одбора  за обележавање Дана 
општине Бабушница и архиви. 
 
  Број: 06-83-3/2018-3 
  У Бабушници 21.08.2018. године 
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 
 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИЦА, 
                                                                                                                              Слађана Николић,с.р. 
 
 
 
 
 
 



СТРАНА   5      -   БРОЈ  13                                                      БАБУШНИЦА, 21.08.2018. ГОДИНЕ 
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Уређивачки одбор  
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