
СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНE
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXIV –БРОJ 15 БАБУШНИЦА, 05.10.2015. ГОДИНЕ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14-др Закон), члана 13. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/11), члана 7. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11),
члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) и
члана 39. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“ број 3/08, 5/08 и 5/136 и 13/13),

Скупштина општине Бабушница, на седници од 05.10. 2015. године, донела
је

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И
ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Члан 1.

Члан 31. став 4. Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника
на територији општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“
број 10/2015) мења се и гласи: „Тарифни систем доноси превозник, а примењује се
када сагласност да Скупштина општине Бабушница. Предлог за давање сагласности
на тарифни систем подноси Општинско веће општине Бабушница“.

Члан 2.

Члан 36. у прелазним и завршним одредбама - брише се.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
"Скупштинском прегледу општине Бабушница".

Број: 344-46/2015-2
У Бабушници, 05.10.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Скупштина општине
Број: 344-44/2015-2
05.10.2015.године
Б а б у ш н и ц а

На основу члана 60. став 1. тачка 5. 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 05.10.2015.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ О ПРОБНОЈ ВОЖЊИ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном комуналном предузећу „Комуналац“
Бабушница на Одлуку о пробној вожњи, број 736-3/15 од 02.09.2015. године, који је донео
Надзорни одбор  Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Бабушница на седници 02.09.2015.
године.

II

Одлука о  пробној вожњи број  736-3/15,  од 02.09.2015. године,  прилог је овом
Решењу.

III

Решење доставити: 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.
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На основу члана 21. став 2., члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(,,Службени гласник РС'', бр. 119/12), члана 32. Став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 39. став1. тачка 10. Статута
Општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008 и
13/2013), Скупштина општине Бабушница на седници одржаној дана 05.10.2015. године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Јавног комуналног предузећа ,,Комуналац'' Бабушница

I

Миодраг Костић, дипломирани инжењер грађевинарства из Доњег Стрижевца,
именује се за директора Јавног комуналног предузећа ,,Комуналац“ Бабушница, на
период од четири године.

II

Именовани директор дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања овог Решења у ,,Службеном гласнику РС“.

III

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ је
коначно.

IV

Решење објавити у ,,Службеном гласнику РС“, у ,,Скупштинском прегледу
општине Бабушница“ и на званичној интернет страници општине Бабушница.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Бабушница је на седници одржаној 02.06.2015. године, у
складу са чланом 28. Закона о јавним предузећима, донела Одлуку о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац” у
Бабушници, број 02-10/2015-2 од 02.06.2015, као и текст огласа о јавном конкурсу који
је саставни део наведене Одлуке. Текст конкурса је у складу са чланом 29. став 3. у
законском року објављен у ,,Службеном гласнику РС'', број 51/15 од 12.06.2015. године
и у дневним новинама ,,Политика'', као и на званичној интернет страници општине
Бабушница.

Јавни конкурс за именовање директора јавног комуналног предузећа
„Комуналац” у Бабушници, чији је оснивач општина Бабушница, спровела је Комисија
која је именована решењем Скупштине општине Бабушница  број  02-22/2013-2 на
седници одржаној 22.07.2013. године.
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Комисија је по истеку рока за подношење пријава константовала, да су поводом
јавног конкурса за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног
предузећа ,,Комуналац“ Бабушница поднето четири благовремене пријаве од којих су
три потпуне, а једна пријава је непотпуна те је закључком Комисије одбачена.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаву Комисија је на седници одржаној 07.08.2015. године
утврдила списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног
комуналног предузећа ,,Комуналац“  Бабушница и то:

Костић Миодраг, из Доњег Стрижевца,
Љубић Јовица, из Бабушнице и
Крстић Градимир, из Бабушнице

Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом 30. став 2. Закона о јавним
предузећима, Комисија је спровела изборни поступак провером и оцењивањем стручне
оспособљености и знања.

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 31. став 1. Закона
о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 17.08.2015. године утврдила
листу за имeновање директора Јавног комуналног предузећа ,,Комуналац“ Бабушница,
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, према мерилима прописаним за
именовање и заједно са Записником о изборном поступку доставила Општинској
управи општине Бабушница, ради припреме предлога акта о именовању директора
Јавног комуналног предузећа ,,Комуналац“ Бабушница.

На основу достављене листе кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа ,,Комуналац“ Бабушница и Записника о изборном поступку,
утврђен је предлог да се за директора наведеног предузећа именује Миодраг Костић,
дипломирани инжењер грађевинарства из Доњег Стрижевца као другорангирани
кандидат са листе за именовање.

Чланом 32. ставом 1. и 2. Закона о јавним предузећима је прописано да се
решење о именовању објављује у "Службеном гласнику Републике Србије", у
службеном гласилу јединице локалне самоуправе као и да се решење са образложењем
обавезно објављује на интернет страници органа надлежног за именовање

Чланом 33. став 1. Закона о јавним предузећима је прописано да је именовани
кандидат дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о
именовању  у "Службеном гласнику Републике Србије"   .

Чланом 33. став 4. Закона о јавним предузећима прописано је да је решење о
именовању коначно.

Број: 02-31/2015-2
У Бабушници 05.10.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНА БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Лазаревић,с.р.
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