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На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени
гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС) и члана 8. Смерница за
израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“, бр. 95/16), члана 44.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014) и члана
60. Статута општине Бабушнца („Скупштински преглед општине Бабушнца“ бр. 3/2008,
5/2008, 5/2013 и 13/2013), Председник општине Бабушница доноси

Одлуку

1. Именује се радна група за израду плана интегритета у другом циклусу, у складу
са Смерницама за израду и спровођење плана интегритета, у следећем саставу:

1. Славица Милић, начелник Општинске управе, координатор радне групе и лице
за надзор над израдом Плана
2. Негосава Костић, шеф Одсека за финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке, члан радне групе
3. Владан Савић, шеф Одсека за привреду, урбанизам, комунално-стамбене,
имовинске и инспекцијске послове, члан радне групе
4. Бранкица Ранђеловић, шеф Одсека за послове матичних књига, личних стања
грађана и послове месних канцеларија, члан радне групе
5. Иван Димитријевић, шеф Одсека за друштвене делатности, заједничке и
скупштинске послове, члан радне групе
6. Владица Костић, администратор мреже, члан радне групе
7. Горица Станковић Танчић, запослена на пословима борбе против корупције,
члан радне групе
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2. Радна група припрема програм израде плана интегритета, упознаје запослене са циљем,
значајем и начином израде плана интегритета; врши процену постојећег стања
изложености институције ризицима од корупције и других неправилности, односно
анализира постојеће мере за управљање ризицима од корупције; врши процену
интензитета ризика од корупције; предлаже рокове и одговорна лица за спровођење мера
унапређења којима се смањује ризик од корупције; Радна група у израду плана
интегритета може укључити и друге запослене у институцији.

3. Радна група завршава израду плана интегритета најкасније до 30.06.2017. године.
4. Одговорно лице за доношење плана интегритета је Председник општине.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени
гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС) прописана је обавеза да
државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе,
јавне службе и јавна предузећа доносе своје планове интегритета.
План интегритета је документ који представља резултат поступка самопроцене
изложености институције ризицима за настанак и развој корупције, као и ризицима од
етички и професионално неприхватљивих поступака. Циљ плана интегритета је одржање
и побољшање интегритета институције кроз поједностављење процедура, јачање
одговорности, контролу дискреционих овлашћења, едукацију, јачање етике, успостављање
ефикасног система контроле и укидање неефикасне праксе.
Циљ усвајања плана интегритета је стварање институционалног механизма којим се
спречава или смањује интензитет ризика од тога да се јавна овлашћења обављају супротно
сврси због којих су установљена, односно побољшава ефикасност и ефективност рада
институције.
Радна група израђује план интегритета институције на основу нацрта (модела)
плана интегритета који је сачинила Агенција за борбу против корупције.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Драган Видановић,с.р.
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На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, број 88/2011), као и члана 39. Статута општине Бабушница („Скупштински
преглед општине Бабушница“, број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13),
Скупштина општине Бабушница на седници од 28.12.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ИЗ БАБУШНИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.

У Одлуци о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ из Бабушнице са
Законом о јавним предузећима, број 023-2/2016-2 („Скупштински преглед општине
Бабушница, број 21/2016), у члану 8. иза речи „Комуналац“ до даје се реч „Бабушница“

Члан 2.

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

Број: 023-10/2016-2
У Бабушници, 28.12.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић,с.р.
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