
 
 

О б а в е ш т е њ е 
 

               Одлуком 01 Број:013-2/012 од 13. марта 2012. године, која је објављена у 
*Сл.листу општине Бајина Башта* бр. 2/012 од 13. марта 2012. године, Председник 
општине Бајина Башта расписао је изборе за чланове савета месних заједница на 

подручју општине Бајина Башта за 06. мај 2012. године. Текст те одлуке објављује 
се у прилогу овог обавештења.  

 
ИЗ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

БАЈИНА БАШТА 

 
         Прилог: Одлука о расписивању избора 

 
 
         На основу члана 104.став 4.Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине 

Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011) и члана 26. Одлуке о месним заједницама (*Сл.лист 
општине Бајина Башта* бр. 8/011 и 9/011-исправка), доносим 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о расписивању избора за чланове савета месних заједница 

на подручју општине Бајина Башта  
 

              I. Расписујем изборе за чланове савета месних заједница на подручју 
општине Бајина Башта за 06. мај 2012. године, и то: 
 

                - месне заједнице Бајина Башта,      
                - месне заједнице Бачевци,  

                - месне заједнице Бесеровина, 
                - месне заједнице Вишесава,  
                -месне заједнице Гвоздац, 

                -месне заједнице Добротин,  
                -месне заједнице Дуб,  

                -месне заједнице Заглавак,  
                -месне заједнице Заовине,  
                -месне заједнице Зарожје,  

                -месне заједнице Злодол,  
                -месне заједнице Јагоштица, 

                -месне заједнице Јакаљ, 
                -месне заједнице Јеловик,  
                -месне заједнице Костојевићи, 

                -месне заједнице Луг I,                                                                       
                -месне заједнице Луг II,       

                -месне заједнице Љештанско,  
                -месне заједнице Обајгора, 



                -месне заједнице Овчиња, 
                -месне заједнице Оклетац, 

                -месне заједнице Пашина Раван,  
     -месне заједнице Перућац,  

                -месне заједнице Пилица,  
                -месне заједнице Растиште,  
                -месне заједнице Рача, 

                -месне заједнице Рогачица, 
                -месне заједнице Сијерач,  

                -месне заједницеСолотуша и  
                -месне заједнице Црвица. 
 

               II. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на 
снагу ове одлуке.  

               III. Изборе за чланове савета месних заједница на подручју општине 
Бајина Башта спровешће органи за спровођење избора, на основу одредаба Одлуке 
о месним заједницама. 

                IV. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у *Службеном листу 
општине Бајина Башта*.  

 
01 Број:013-2/012 

У Бајиној Башти, 13. марта 2012. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Златан Јовановић, с.р. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


