ПРИЛОГ УЗ ТАЧКУ 5. ДНЕВНОГ РЕДА XV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ''БАС''-БЕОГРАДСКЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ а.д. БЕОГРАД
-ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА - ЧЛАНОВА ОДБОРА
ДИРЕКТОРА
Одбор директора је на седници одржаној 17.06.2020.године, на прелог Комисије за
именовања, утврдио следећи предлог кандидата за именовање директора- чланова Одбора
директора ''БАС''-Београдске аутобуске станице а.д. Београд:
Предлог кандидата за извршне директоре:
1. Анђелко Мучибабић, рођен 10.11.1942. године у Мостару. Завршио Вишу
саобраћајну школу у Београду. Запослен је у ''БАС''-у преко 50 година. Обавља
функцију генералног директора ''БАС''-а.
2. Љиљана Радић, запослена у ''БАС''-у 43 године, ради на пословима помоћника
генералног директора за правне и кадровске послове, дипломирани је правник,
рођена 16.01.1951. године у Чачку.
3. Драган Вучичевић, рођен 12.09.1956. године, завршио факултет политичких
наука 1979. године. У ''БАС''-у радио у периоду од 1981. до 1986. године на
пословима: ватрогасац, новинар, главни и одговорни уредник и шеф службе за
информисање, а од 2001. – 2008. године као директор Сектора заштите, контроле и
обезбеђења. Од 1996. – 2000. године бавио се професионално политиком. У
Савезној влади СРЈ од 1998. – 2000. године био је помоћник савезног министра за
спољну трговину и члан Управног одбора у више предузећа, а у периоду од 2008.
до 2012. године био је директор Сава Центра. Запослен је у ''БАС''-у на пословима
помоћника генералног директора за координацију и комуникацију.
4. Зоран Шуњка, дипломирани инжињер машинства и магистар техничких наука.
Рођен 08.03.1961. године у Добоју. Запослен је у БАС-у од 15.02.2002. године,
радио је као Водећи систем инжењер, а сада ради као директор Сектора за
информационе технологије са стажом од 32 године.
5. Немања Мучибабић, рођен 11.08.1979. године у Београду, дипломирани инжењер
саобраћаја. Запослен у ''БАС''-у од 03.03.2008. године на радном месту
приправник- самостални инжењер технологије рада саобраћајне делатности.
Од новембра 2010. године радио на пословима заменика директора РЈ ''Саобраћај и
туризам'', а од 01.01.2016. године као директор РЈ ''Саобраћај и туризам''.
-Члан је више професионалних организација: Председништва Асоцијације
паневропских аутобуских терминала, Пословног одбора Пословног удружења
Србијатранспорт, Инжењерске коморе Србије, Удружења за саобраћај и
телекомуникације Привредне коморе Београда и коморе Србије,
- партнер пројекта Е-Coach – Европски интегрални информациони систем у
аутобуском међумесном саобраћају,
- редставник предузећа у администрацији ЕU (LEAR),
- партнер пројекта PAX-NET у оквиру Дунавске стратегије ЕУ.
Такође од сертификата поседује:
- лиценцу Инжењерске коморе Србије за Одговорног пројектанта саобраћаја и
саобраћајне сигнализације,
- лиценцу Агенције за безбедност саобраћаја за Предавача теоријске обуке
кандидата за возаче.

Предлог кандидата за неизвршне директоре:
1. Милеса Исаковић (која је истовремено и независни директор), дипломирани
економиста, рођена 20.03.1942. године у Белој Реци. Преко 34 године је била
запослена у БАС-у, а у пензију је отишла са послова Помоћника директора за
економске послове 31.12.2008. године.
2. Светлана Ивановић, рођена 11.02.1954. године у Београду, запослена у БАС-у 39
година, дипломирани економиста, радила је на пословима Помоћника директора за
економске послове и са тих послова отишла у пензију 28.02.2014. године.
3. Мирко Гезовић, дипломирани саобраћајни инжињер, рођен у Београду 19.09.1940.
године, радио као генерални директор Транспортног предузећа "Дунав", директор
фабрике аутомобила Марибор, генерални директор БАС-а, генерални директора
"Омниаута", заменик министра за саобраћај Србије, помоћних генралног директора
ЈАТ-а, диретор ДДОР-а Нови Сад, од 2005. је у пензији.
4. Драгољуб -Драган Стефановић, дипломирани инжењер саобраћаја и магистар
Менаџмента саобраћаја и везе, рођен 21.04.1948. године у Зрењанину. До сада радио
на планирању, пројектовању и реализацији саобраћајног система Београд, вршио
дужност директора ГСП-а, био заменик и секретар Секретаријата за саобраћај
Скупштине града Београда, руководилац саобраћајне инспекције, помоћник
министра у Министарству саобраћаја и веза Републике Србије, секретар Удружења
саобраћаја и телекомуникација Привредне коморе Београда. Има 44 године радног
стажа. Аутор и коаутор стручних пројеката, програма и радова из области
саобраћаја и ванредни професор из предмета" Друмски и градски терминали".
5. Витомир Арсић, рођен 30.05.1939. у Главнику код Подујева. Има завршену Вишу
хотелијерску школу. Радио је од 01.06.1963. године у У.П. Стадион. Од 01.07.2000.
године долази на БАС, где је радио на месту "Помоћник директора за послове
угоститељства и трговине". У пензију је отишао из ''БАС''-а 31.12.2009. године.
6. Драган Камбер, рођен 27.02.1948. године у Плавном, Хрватска.
Завршио је факултет прометних знаности у Загребу и има звање инжењера
цестовног промета. На ''БАС'' је дошао 01.05.1969. године. Радио је као диспечер,
отправник, шеф саобраћајно-продајне службе и директор РЈ "Саобраћај и
туризам", с којих послова је отишао у пензију 30.06.2015. године са преко 47
година радног стажа.
Одбор директора предлаже Скупштини да у донесе одлуку као у материјалу за седницу.
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