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Република Србија
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
04 број 46-34/2017
27. март 2018.године
БАЈИНА БАШТА
Скупштина општине Бајина Башта, на основу члана 27. став 10., члана 28.
став 2. члана 29. става 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС'' број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016-др закон, 108/2016 и 113/2017), члана 2, 20. и 21.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС'', број 16/2018), члана 15. став 1.
тачка 26. и члана 39.став 1. тачка 20. Статута општине Бајина Башта (''Службени
лист општине Бајина Башта'', број 6/2008 и 7/2011) и Одлуке Скупштине општине
Бајина Башта о приступању јавном надметању ради отуђења непокретности из
јавне својине општине Бајина Башта 04 број 46-34/2017 од 29.12.2017.године, на
седници одржаној дана 27. марта 2018.године, донела је
ОДЛУКУ
I.ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине општине Бајина Башта понуђачу ''RB
GLOBAL NETWORK OF BUSINES'' D.O.O. Ужице, ул. Димитрија Туцовића 40,
мат. бр.07635478, ПИБ 100599072 кога заступа законски заступник Иван
Богдановић ЈМБГ 0107973790047, бр. лк. 007429284, као једином понуђачу на
јавном надметању одржаном дана 20.02.2018.године и то следеће непокретности:
1.кат. парцела број 1393 КО Костојевићи, врста земљишта-грађевинско, по
култури земљиште под зградом-објектом, површине 0.02,00 ха, земљиште под
зградом-објектом, површине 0.00,96 ха, земљиште под зградом-објектом, површине
0.01,69 ха и земљиште уз зграду-објекат,површине 0.14,09 ха и објекти постојећи
на истој и то:
а. приземна помоћна зграда, означена као објекат број 1.
б. приземна помоћна зграда, означена као објекат број 2.
в. приземна помоћна зграда, означена као објекат број 3,
све уписано у лист непокретности број 553 КО Костојевићи, као јавна својина
општине Бајина Башта,са уделом од 1/1, по укупној купопродајној цени у износу од
10.272.евра
II. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Бајина Башта понуђачу ''RB
GLOBAL NETWORK OF BUSINES'' D.O.O. Ужице, ул. Димитрија Туцовића 40,
мат. бр.07635478, ПИБ 100599072 кога заступа законски заступник Иван
Богдановић ЈМБГ 0107973790047, бр. лк.007429284 као понуђачу који је понудио
највишу купопродајну цену на одржаном јавном надметању дана 20.02.2018.године
и то следећа непокретност:

1.кат. парцела број 1399/1 КО Костојевићи, врста земљишта-грађевинско, по
култури пашњак 3.класе, у површини од 0.03,96 ха, уписана у листу непокретности
број 553 КО Костојевићи, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од
1/1, по укупној купопродајној цени у износу од 1.888 евра.
III. ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине општине Бајина Башта пр. Сава Сајић,
Г.З.Р. ''Тарско језеро'', Заовине, мат.бр.63142131, ПИБ 108000981, ЈМБГ
1502958771222, бр.лк.006508210, као једином понуђачу на одржаном јавном
надметању дана 20.02.2018.године, и то следеће непокретности:
1.двособан стан, грађевинске површине 42 м2,означен као посебан део
1.постојећи у приземљу зграде број 3, на кат парцели 1292/1 КО Заовине, уписан у
листу непокретности број 1174 КО Заовине, по укупној купопродајној цени у
износу од 9.240 евра.
2.двособан стан, грађевинске површине 42 м2, означен као посебан део 2.
постојећи у приземљу зграде број 3, на кат. парцели 1292/1 КО Заовине, уписан у
листу непокретности број 1174 КО Заовине, по укупној купопродајној цени у
износу од 9.240 евра.
3.двособан стан, грађевинске површине 57 м2, означен као посебан део
3.постојећи на првом спрату зграде број 3, на кат. парцели 1292/1 КО Заовине,
уписан у листу непокретности број 1174 КО Заовине, по укупној купопродајној
цени у износу од 12.540 евра.
4.једнособан стан, грађевинске површине 38 м2, означен као посебан део 4.
постојећи на првом спрату зграде број 3, на кат. парцели 1292/1 КО Заовине,уписан
у листу непокретности број 1174 КО Заовине, по укупној купопродајној цени у
износу од 8.360 евра.
IV. Овлашћује се Председник општине да у року од 30 дана од дана
коначности ове Одлуке са купцима из става I, II и III ове Одлуке, закључи уговор о
отуђењу и преносу својине на непокретностима за прихваћену укупну
купопродајну, цену умањену за уплаћени износ депозита.
V. Исплата купопродајне цене за отуђене непокретности из става I, II и III ове
Одлуке извршиће се у противдинарској вредности, по званичном средњем курсу
евра Народне банке Србије, на дан уплате, у року од 10 дана од дана закључења
уговора о отуђењу.
VI.Уговор о отуђењу из јавне својине општине Бајина Башта оверава се пред
надлежним органом, а трошкови овере падају на терет купца.
VII.О извршењу ове Одлује стараће се Општинска управа општине Бајина
Башта.
VIII.Ова Одлука је коначна у управном поступку.
Образложење
Чланом 27. став 10., члан 28. став 2., члана 29. става 1. Закона о јавној
својини (''Сл.гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др закон,
108/2016 и 113/2017) као и чланом 2. и чланом 21. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда

(„Сл.гласник РС'', број 16/2018), прописано је да о располагању стварима у јавној
својини јединице локалне самоуправе одлучује орган јединице локалне самоуправе
одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе, да се
непокретности у јавној својини отуђују у поступку јавног надметања или
прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, под условима
утврђеним законом и уредбом, да се почетна, односно најнижа цена непокретности
која се отуђује из јавне својине утврђује у висини тржишне вредности истих
непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској
противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан
уплате, те да се купопродајна цена непокретности утврђује на основу акта
надлежног пореског органа, лиценцираног проценитеља или другог надлежног
органа и да о току поступка из члана 20. Уредбе, комисија води записник и по
окончаном поступку јавног надметања, односно отварања писмених понуда,
утврђује предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је
понудио највишу купопродајну цену, да одлуку да се непокретност у јавној својини
отуђи понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену, након спроведеног
поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, доноси надлежни
орган.
У складу са чланом 21.Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС'',
број 16/2018), Комисија именована од стране Скупштине општине Бајина Башта по
решењу 01 број 06-48/2017 од 29.12.2017.године је расписала оглас о јавном
надметању дана 12.01.2018.године, а ради отуђења непокретности из јавне својине
општине Бајина Башта и то: кат. парцела број 1393 КО Костојевићи, врста
земљишта-грађевинско, по култури земљиште под зградом-објектом, површине
0.02,00 ха, земљиште под зградом-објектом, површине 0.00,96 ха, земљиште под
зградом-објектом, површине 0.01,69 ха и земљиште уз зграду-објекат,површине
0.14,09 ха и објекта постојећих на истој и то приземна помоћна зграда, означена као
објекат број 1.,приземна помоћна зграда, означена као објекат број 2.,приземна
помоћна зграда, означена као објекат број 3., све уписано у лист непокретности
број 553 КО Костојевићи, као јавна својина општине Бајина Башта,са уделом од
1/1; кат. парцела број 1399/1 КО Костојевићи, врста земљишта-грађевинско, по
култури пашњак 3.класе, у површини од 0.03,96 ха, уписана у листу непокретности
број 553 КО Костојевићи, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од
1/1, јер општина Бајина Башта их не користи у функцији својих надлежности;
двособан стан, грађевинске површине 42м2,означен као посебан део 1.постојећи у
приземљу зграде број 3, на кат парцели 1292/1 КО Заовине, уписан у листу
непокретности број 1174 КО Заовине; двособан стан, грађевинске површине 42 м2,
означен као посебан део 2.постојећи у приземљу зграде број 3, на кат. парцели
1292/1 КО Заовине, уписан у листу непокретности број 1174 КО Заовине; двособан
стан, грађевинске површине 57 м2, означен као посебан део 3.постојећи на првом
спрату зграде број 3, на кат. парцели 1292/1 КО Заовине, уписан у листу
непокретности број 1174 КО Заовине; једнособан стан, грађевинске површине
38м2, означен као посебан део 4. постојећи на првом спрату зграде број 3, на кат.

парцели 1292/1 КО Заовине, уписан у листу непокретности број 1174 КО Заовине,
јер их општина Бајина Башта не користи у функцији својих надлежности;
породична стамбена зграда, изграђена на кат. парцели број 1292/1 КО Заовине,
означена као зграда број 2, која се састоји од приземља и једног спрата, површине у
основи 188м2, уписана у листу непокретности број 1174 КО Заовине. Јавно
надметање је спроведено дана 20.02.2018.године о чему је сачињен записник на
који није било примедби и то како на сам записник тако и на рад Комисије и на
спроведену лицитацију.
На основу тако спроведеног јавног надметања ''RB GLOBAL NETWORK
OF BUSINES’’DOO UŽICE, кога заступа законски заступник Иван Богдановић, као
једином благовремено и уредно пријављеном понуђачу који је прихватио утврђену
почетну цену као укупну купопродајну цену, отуђује се и преноси у својину кат.
парцела број 1393 КО Костојевићи, врста земљишта-грађевинско, по култури
земљиште под зградом-објектом, површине 0.02,00 ха, земљиште под зградомобјектом, површине 0.00,96 ха, земљиште под зградом-објектом, површине 0.01,69
ха и земљиште уз зграду-објекат,површине 0.14,09 ха и објекта постојећих на истој
и то приземна помоћна зграда, означена као објекат број 1., приземна помоћна
зграда, означена као објекат број 2., приземна помоћна зграда, означена као објекат
број 3.,све уписано у лист непокретности број 553 КО Костојевићи, као јавна
својина општине Бајина Башта,са уделом од 1/1.
Кат. парцела број 1399/1 КО Костојевићи, врста земљишта-грађевинско, по култури
пашњак 3.класе, у површини од 0.03,96 ха, уписана у листу непокретности број 553
КО Костојевићи, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1, на
основу јавног надметања на којем су учествовала два благовремено и уредно
пријављена понуђача Бабић Жељко из Костојевића и ''RB GLOBAL NETWORK OF
BUSINES’’DOO UŽICE кога заступа законски заступник Иван Богдановић, отуђује
се и преноси и својину ''RB GLOBAL NETWORK OF BUSINES’’DOO UŽICE кога
заступа законски заступник Иван Богдановић, као најповољнијем понуђачу који је
прихватио излицитирану-највишу купопродајну цену.
На основу спроведеног јавног надметања Сави Сајићу пр., Г.З.Р. ''Тарско језеро'',
Заовине, мат.бр.63142131, ПИБ 108000981, ЈМБГ 1502958771222, бр.лк.006508210,
као једином благовремено и уредно пријављеном понуђачу који је прихватио
утврђену почетну цену као укупну купопродајну цену отуђује се и преноси у
својину двособан стан, грађевинске површине 42м2,означен као посебан део
1.постојећи у приземљу зграде број 3, на кат парцели 1292/1 КО Заовине, уписан у
листу непокретности број 1174 КО Заовине, двособан стан, грађевинске површине
42 м2, означен као посебан део 2.постојећи у приземљу зграде број 3, на кат.
парцели 1292/1 КО Заовине, уписан у листу непокретности број 1174 КО Заовине
двособан стан, грађевинске површине 57 м2, означен као посебан део 3.постојећи
на првом спрату зграде број 3, на кат. парцели 1292/1 КО Заовине,уписан у листу
непокретности број 1174 КО Заовине, једнособан стан, грађевинске површине 38
м2.
Имајући у виду утврђено чињенично стање, испунили су се услови да
изабрани учесници јавног надметања закључе са општином Бајина Башта

купопродајни уговор у року од 30 дана од дана коначности ове Одлуке, с тим да
купопродајну цену умањену за уплаћени износ депозита имају платити у року од 10
дана од закључења купопродајног уговора сходно члану 21. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Сл.гласник РС'', број 16/2018).
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Ова Одлука је коначна у управном
поступку,а учесник јавног надметања који сматра да му је у поступку јавног
надметања повређено право може против исте покренути управни спор тужбом
Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана достављања Одлуке.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

Република Србија
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
04 број 46-3/2017
27. марта 2018. године
БАЈИНА БАШТА
Скупштина општине Бајина Башта, на основу члана 27. став 10., члана 28.
став 2., члана 29. става 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011,
88/2013,105/2014,104/2016-др закон,108/2016 и 113/2017), члана 2. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања
у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018), члана 15. став 1. тачка 26. и
члана 39. став 1. тачка 20. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине
Бајина Башта“, број 6/2008 и 7/2011), на седници одржаној дана 27. марта 2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
I. ПРИСТУПА СЕ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
БАЈИНА БАШТА непокретности, и то:
1. кат.парцела број 1411/2 КО Костојевићи, врста земљишта-грађевинско,
по култури остало вештачки створено неплодно земљиште, у површини од 0.14,99
ха, уписана у листу непокретности број 553 КО Костојевићи, као јавна својина
општине Бајина Башта, са уделом од 1/1.
2. кат.парцела број 3012/2 КО Стрмово, врста земљишта-грађевинско
земљиште изван грађевинског подручја, по култури остало вештачки створено
неплодно земљиште, у површини од 0.30,44 ха, уписана у листу непокретности број
912 КО Стрмово, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1.
II. Отуђење непокретности из јавне својине општине Бајина Башта из става I.
ове Одлуке, има се извршити путем јавног надметања, по најнижој почетној
купопродајној цени, израженој у еврима, утврђеној у висини тржишне вредности
непокретности, и то:
1. за кат.парцелу број 1411/2 КО Костојевићи, врста земљиштаграђевинско, по култури
остало вештачки створено неплодно земљиште, у
површини од 0.14,99 ха, уписана у листу непокретности број 553 КО Костојевићи,
у укупном износу од 7.622 евра.
2. за кат.парцелу број 3012/2 КО Стрмово, врста земљишта-грађевинско
земљиште изван грађевинског подручја, по култури остало вештачки створено
неплодно земљиште, у површини од 0.30,44 ха, уписана у листу непокретности број
912 КО Стрмово, у укупном износу од 15.478 евра;
III. Исплата постигнуте купопродајне цене за отуђене непокретности из става
II. ове Одлуке извршиће се у динарској противвредности, по званичном средњем
курсу евра Народне банке Србије, на дан уплате.

Образложење
Општина Бајина Башта је носилац права јавне својине на кат.парц.1411/2
КО Костојевићи, врста земљишта-грађевинско, по култури
остало вештачки
створено неплодно земљиште, у површини од 0.14,99 ха, уписана у листу
непокретности број 553 КО Костојевићи.
Наведена непокретност је обухваћене Просторним планом општине Бајина
Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, број 10/2012) и налази се у насељеном
месту Костојевићи, непосредно уз Државни пут 1Б. реда Мали Зворник-ЉубовијаРогачица-Костојевићи-Ужице-Сушица-Кремна-државна граница са Босном и
Херцеговином (гранични прелаз Котроман), ознака пута -28. Намена исте је
грађевинско земљиште и привредна зона.
Општина Бајина Башта је носилац права јавне својине на катастарској
парцели број 3012/2 КО Стрмово, врста земљишта-грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште,
у површини од 0.30,44 ха, уписана у листу непокретности број 912 КО Стрмово.
Чланом 27. став 10., чланом 28. став 2. чланом 29. став 1. Закона о јавној
својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014,104/2016-др закон,
108/2016 и 113/2017), као и чланом 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“,
број 16/2018), прописано је да о располагању стварима у јавној својини јединице
локалне самоуправе одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу
са законом и статутом јединице локалне самоуправе, да се непокретности у јавној
својини отуђују у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а
изузетно непосредном погодбом, под условима утврђених законом и уредбом, да се
почетна, односно најнижа цена непокретности која се отуђује из јавне својине
утврђује у висини тржишне вредности истих непокретности, изражене у еврима, с
тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате, те да се купопродајна цена
непокретности утврђује се на основу акта надлежног пореског органа,
лиценцираног проценитеља или другог надлежног органа, којим је извршена
процена тржишне вредности непокретности.
Кат.парцелу 1411/2 КО Костојевићи као и кат. парцелу 3012/2 КО Стрмово,
општина Бајина Башта не користи у функцији остваривања својих надлежности.
Обзиром на то, као и због рационалног коришћења својих економских ресурса,
оправдано је и целисходно отуђење наведених непокретностима из јавне својине
општине Бајина Башта.
Отуђење непокретности из јавне својине општине Бајина Башта из става I.
ове Одлуке има се извршити путем јавног надметања, по почетној најнижој цени
која је утврђена у висини тржишне вредности истих непокретности, изражене у
еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по званичном
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а све у складу са чланом 29.
став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,
105/2014,104/2016-др закон, 108/2016 и 113/2017) и чланом 2. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп

ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018)
Купопродајна цена непокретности из става II. ове Одлуке утврђена је на
основу извештаја Министарства финансија Пореске управе Филијала А Ужице
Одсек Бајина Башта број 007-464-08-00020/2018 од 09.03.2018. године и 007-46408-00021/2018 од 09.03.2018. године, као надлежног пореског органа.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 19. става 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“,
број 16/2018), члана 15. став 1. тачка 26. и члана 39. став 1.тачка 20. Статута
општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, број 6/2008 и 7/2011),
Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 27. марта 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
1.ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за
непокрености јавним надметањем, у саставу:

спровођење

поступка

отуђења

1.Јелена Филиповић, председник Комисије
2.Марко Марковић, члан
3.Јелена Тошић, члан
2. Задатак Комисије из става 1.овог решења је да спроведе поступак
отуђења непокретности јавним надметањем у складу са Одлуком Скупштине
општине Бајина Башта 04 број 46-3/2017 од 27. марта 2018. године и да по
окончаном поступку јавног надметања записник са утврђеним предлогом о
отуђењу непокретности понуђачу који је понудио најповољније услове, достави
Скупштини општине.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у
„Службеном листу општине Бајина Башта“.
4. Решење доставити председнику, члановима Комисије и архиви
Скупштине.
01 број 06-11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

Република Србија
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
01 број: 06-11/2018
27. март 2018. године
Бајина Башта
На основу члана 27. става 1. става 2. и става 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,105/2014,104/2016-др. закон,
108/2016 и 113/2017 ) и члана 39. став 1.тачка 20. Статута општине Бајина Башта
(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 6/08, 7/011), Скупштина општине
Бајина Башта, на седници одржаној дана 27. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да донесе одлуку о преносу
права јавне својине, без накнаде, општини Бајина Башта, на катастарској парцели
1718/3 по култури земљиште под зградом - објектом , површине 0.04,48 ха, уписано
у листу непокретности 207 КО Мала Река као некатегорисани пут-пут за Леденице,
у овом моменту државна својина Републике Србије.
Образложење
Општина Бајина Башта је дана 12. августа 2016. године поднела захтевиницијативу Влади Републике Србије, преко Републичке дирекције за имовину
Републике Србије, за пренос права јавне својине на непокретности описаној у
диспозитиву ове одлуке, са Републике Србије на општину Бајина Башта, а у циљу
изградње саобраћајнице-пута Калуђерске Баре- Леденице- Манастир.
У евиденцији Републичког геодетског завода, Службе за катастар
непокретности Бајина Башта, листу непокретности број 207 КО Мала Река, на
катастарској парцели 1718/3 Република Србија је уписана као њихов власник.
Својим актом број 464-228/2015-06 од 08. септембра 2016. године,
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, тражила је, између осталог, и
достављање образложене одлуке надлежног органа општине Бајина Башта, којом се
предлаже Влади Републике Србије пренос права јавне својине, без накнаде, на
непокретностима, које су у јавној својини Републике Србије, са Републике Србије
на општину Бајина Башта.
Чланом 39. став 1. тачка 20. Статута општине Бајина Башта („Службени
лист општине Бајина Башта“, број 6/08, 7/011), у надлежности Скупштине општине
је да покреће поступак отуђења и прибављања непокретности за потребе органа
општине, на начин прописан Законом.
Како је наведено и у захтеву општине 01 број 46-30/016 од 12. августа 2016.
године и овом Одлуком се истиче да катастарска парцела број 1718/3 КО Мала Река
је Планом Генералне регулације подручја Калуђерске Баре на Тари („Сл.лист
општине Бајина Башта“, број 2/07) предвиђена и представља део саобраћајнице,
односно некатегорисаног пута Калуђерске Баре- Леденице -Манастир.

Стога се предлаже Влади Републике Србије да, имајући у виду наведено,
донесе Одлуку о преносу права јавне својине, без накнаде, на непокретности
описаној у диспозитиву ове одлуке, са Републике Србије на општину Бајина Башта.
Доставити: -Републичкој дирекцији за имовину
Републике Србије
- архиви
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу чланова 64, 65, 66. и 67. Закона о буџетском систему (*Сл.
гласник РС*, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013,
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом (*Сл. гласник РС*, бр. 16/2002, 115/2005
и 107/2009), члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист
општине Бајина Башта*, бр. 6/2008 и 7/2011) и сходно тачки 6. Породичне
декларације *Општина Бајина Башта - заштитник породице* (*Сл.лист општине
Бајина Башта*, бр.9/2017), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној
дана 27. марта 2018. године, донела је
О Д Л У К У
о оснивању Буџетског фонда за лечење деце оболеле од тешких болести
и за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Буџетски фонд за лечење деце до 18 година
старости са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта, оболеле од
тешких болести, дефинисаних прописима о здравственој заштити и за финансијску
помоћ за вантелесну оплодњу (у даљем тексту: Фонд).
Члан 2.
Овом Одлуком уређује се:
-сврха оснивања Фонда,
-критеријуми за доделу средстава Фонда,
-време за које се оснива Фонд,
-управљање Фондом и
-извори финансирања Фонда.
Члан 3.
Фонд се оснива са циљем:
-пружања помоћи у лечењу деце до 18 година старости са пребивалиштем
на територији општине Бајина Башта, оболеле од тешких болести,
дефинисаних прописима о здравственој заштити, а која су у стању потребе
за новчаном помоћи за лечење и
-пружања помоћи за вантелесну оплодњу, у циљу укључивања што већег
броја парова у поступак вантелесне оплодње и доприноса широј примени
савремених метода лечења неплодности.
Члан 4.
Помоћ за лечење деце оболеле од тешких болести може се одобрити за:
-лечење у здравственој установи у земљи и иностранству,
-лечење у кућним условима или у установи социјалне заштите,
-за куповину лекова и помагала,
-за трошкове превоза у здравствену установу која није на територији
општине Бајина Башта или Републике Србије,
-у поступку рехабилитације.

Члан 5.
Право на новчану помоћ за лечење деце оболеле од тешких болести може
се остварити највише два пута у току једне календарске године, а износ новчане
помоћи коју корисник може остварити по једном поднетом захтеву утврђује се
решењем из члана 11. ове Одлуке, на основу мишљења стручне Комисије из члана
12. ове Одлуке, која цени испуњеност здравствених, социјално-економских и
других услова у сваком конкретном случају.
Члан 6.
Финансијска помоћ за вантелесну оплодњу може се одобрити пунолетним и
пословно способним женама и мушкарцима који воде заједнички живот, у складу
са законом којим се уређују породични односи - супружници, односно ванбрачни
партнери (у даљем тексту: парови), који не испуњавају услове за укључивање у
Програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за здравствено
осигурање, а за трошкове поступка вантелесне оплодње и набавке неопходних
лекова у том поступку.
Финансијска помоћ за вантелесну оплодњу може се остварити за један
покушај вантелесне оплодње:
-трећи по реду, након два неуспела покушаја вантелесне оплодње на терет
средстава обавезног здравственог осигурања,
-за први покушај вантелесне оплодње, za parove koji zbog godina живота
претходно нису остварили pravo na besplatnu vantelesnu oplodњu po republiчkom
programu,
Члан 7.
Износ средстава који се може одобрити на име финансијске помоћи за
вантелесну оплодњу по пару утврђује се решењем из члана 11. ове Одлуке, на
основу мишљења стручне Комисије из члана 12. ове Одлуке, која цени испуњеност
здравствених, социјално-економских и других услова за одобравање помоћи у
сваком конкретном случају.
Финансијска помоћ за вантелесну оплодњу исплаћује се једнократно.
Члан 8.
Парови из члана 6. став 1. ове Одлуке морају кумулативно испунити следеће
услове:
1.да су претходно без успеха имали два покушаја вантелесне оплодње на
терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно да због година живота
претходно нису остварили pravo na besplatnu vantelesnu oplodњu po republiчkom
programu,
2.да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 годинa живота,
3.да су оба партнера држављани Републике Србије,
4.да оба партнера имају пребивалиште на територији општине Бајина
Башта најмање три године пре дана подношења захтева,
5.да остварују право на здравствену заштиту код Републичког фонда за
здравствено осигурање,
6. да испуњавају здравствене критеријуме које је прописала Републичка
стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану
репродукцију.

Члан 9.
Фонд се оснива на неодређено време.
Члан 10.
Фондом управља Председник општине.
Стручне, административне и друге послове за Фонд обавља Општинска
управа општине Бајина Башта, преко надлежног одељења.
Члан 11.
Надлежно одељење Општинске управе општине Бајина Башта прима и
обрађује захтеве и израђује предлог решења о одобравању средстава, а на основу
мишљења стручне Комисије.
Решење о одобравању средстава доноси Председник општине, по
правилима управног поступка.
Против решења из става 2. може се поднети жалба Општинском већу
општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана пријема решења.
Члан 12.
Комисију за давање стручног мишљења о додели финансијске помоћи за
лечење деце оболеле од тешких болести и финансијске помоћи за вантелесну
оплодњу из члана 11. ове Одлуке (у даљем тексту: Комисија) бира Општинско веће
општине Бајина Башта.
Комисија има 4 члана, од којих је један председник Комисије.
По једног члана Комисије предлажу Центар за социјални рад *Бајина
Башта* Бајина Башта и Савет за здравље општине Бајина Башта, a Дом здравља
*Евелина Хаверфилд* Бајина Башта предлаже 2 члана: једног педијатра и једног
гинеколога.
Члан 13.
Начин рада и одлучивања Комисије из члана 11. ове Одлуке, ближа разрада
критеријума за доделу средстава, прописаних овом Одлуком, приоритети за доделу
средстава Фонда, извештавање о раду Комисије и о додели средстава Фонда, биће
прописани Правилником Буџетског фонда за лечење деце оболеле од тешких
болести и за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (у даљем тексту:
Правилник).
Члан 14.
Правилник доноси Општинско веће општине Бајина Башта, на предлог
Савета за здравље општине Бајина Башта.
Члан 15.
Средства за рад Фонда обезбеђују се из:
-буџета општине Бајина Башта,
-донација, прилога,поклона и помоћи,
-организовањем манифестација хуманитарног карактера,
-других јавних прихода.

Члан 16.
На крају текуће године, неискоришћена средства са рачуна Фонда преносе
се у наредну годину.
Члан 17.
По укидању Фонда, средства Фонда остају средства буџета општине Бајина
Башта.
Члан 18.
Правилник из члана 13. ове Одлуке Општинско веће ће донети у року од 30
дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у *Службеном
листу општине Бајина Башта*.
01 Број: 06 -11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – други закон ,103/2015, 99/2016 и
113/2017) и члана 39. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине
Бајина Башта“, бр. 6/2008 и 7/2011) Скупштина општине Бајина Башта, на седници
одржаној дана 27. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2017.
ГОДИНУ
Члан 1.
Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Бајина Башта за 2017.
годину, обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и
ревизија, а у складу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему, обзиром да
општина Бајина Башта није обухваћена Програмом ревизије Државне ревизорске
институције за 2018. годину.
Члан 2.
Овлашћује се Председник општине да спроведе поступак и изврши избор
екстерног ревизора, у складу са законом којим се уређују јавне набавке, а на основу
сагласности Државне ревизорске институције.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Бајина Башта“.
01.Број: 06 - 11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (*Сл.
гласник РС*, бр. 62/06, 65/08-др. закон и 41/09, 112/015 и 80/017), члана 20. став 1.
тачка 20. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др.
закон и 101/016-др. закон) и чланова 15. став 1. тачка 21. и 39. став 1. тачка 30.
Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011),
а по прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде-Управа за пољопривредно земљиште број 320-11-01595/2018-14 од
08. марта 2018. године, Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној
дана 27. марта 2018. године, донела је
О Д Л У К У
о доношењу годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Бајина Башта за 2018. годину
I. Усваја се годишњи Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бајина
Башта за 2018. годину.
II. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
*Службеном листу општине Бајина Башта*.

01 Број: 06-11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32., 88. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон 101/16), члана 39. став 1.
тачка 30. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“,
бр. 6/08 и 7/11), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 27.
марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ О САРАДЊИ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА И ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА НА
УСПОСТАВЉАЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА
Члан 1.
Предмет ове Одлуке је заједничко приступање општина Бајина Башта и
Љубовија изградњи Регионалног система водоснабдевања, а за потребе снабдевања
водом са изворишта које се налази на територији општине Љубовија, дела
територије општине Бајина Башта и то села Бачевци у првом циклусу, а потом и
села Оклетац, Гвоздац и Овчиња.
Члан 2.
Изградња Регионалног система водоснабдевања из члана 1. ове Одлуке
подразумева реконструкцију постојећих водовода на делу територија општина
Љубовија и Бајина Башта, чије ће трошкове сносити свака општина за систем
водоснабдевања који се налази на њеној територији.
Досадашњи изграђени водосистеми сматраће се саставним делом
Регионалног система водоснабдевања из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Општина Бајина Башта ће са општином Љубовија изградити заједничке
објекате потребне за функционисање Регионалног система водоснабдевања из
члана 1. ове Одлуке (каптажа, подстанице, базени и слично), у складу са потребном
пројектном документацијом.
Трошкове изградње заједничких објеката из става 1. овог члана општине
Љубовија и Бајина Башта сносиће у једнаким износима.
Члан 4.
Општина Бајина Башта и општина Љубовија ће вршити изградњу
секундарне мреже свака на својој територији о свом трошку и свака на својој
територији преко свог надлежног јавно комуналног предузећа издавати техничке
услове за прикључење, вршити наплату и одржавати систем водоснабдевања.
Општина Љубовија ће преко надлежног јавног предузећа вршити наплату
испоручене воде преко контролног мерача, који је већ изграђен на граници између
две општине за регистровање укупне количине воде која се испоручује
потрошачима на територији општине Бајина Башта.

Члан 5.
Сва међусобна права и обавезе општине Бајина Башта и општине Љубовија
везане за успостављање Регионалног система водоснабдевања из члана 1., његово
функционисање, регулисаће се посебним Споразумом који ће бити потписан након
доношења ове Одлуке од стране Скупштине општине Бајина Башта и Скупштине
општине Љубовија.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Бајина Башта“.
01 Број: 06-11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 27. став 10. и члана 33. став 2. Закона о јавној својини
(*Сл. гласник РС*, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016 и
113/2017) и чланова 26. и 39. тачка 30. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист
општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на
седници одржаној дана 27. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о отпису и отуђењу основних средстава
Члан 1.
Отписују се по књиговодственој вредности и бришу из књиговодствене
евиденције Општинске управе општине Бајина Башта основна средства:
-путничко моторно возило марке:VAZ LADA, модел NIVA 1700 21213,број
шасије XTA21213021646807, број мотора 212137011755, година производње
2002;
-путничко моторно возило марке:SKODA, модел OKTAVIA A5 ELEGANCE 1,6
TDI,број шасије TMBBT21Z4C2189477, број мотора CAYM75037, година
производње 2012;
-путничко моторно возило марке: SKODA, модел OKTAVIA ELEGANCE 2.0
TDI број шасије TMBBЕ21Z372145485, број мотора BKD 872127, година
производње 2007.
Члан 2.
Овлашћује се надлежна служба Општинске управе општине Бајина Башта да
искњижи моторна возила из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Отписана и искњижена основна средства из члана 1. ове Одлуке отуђиће се из
јавне својине општине Бајина Башта поступком јавног надметања.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине да спроведе ову Одлуку и именује
Комисију која ће огласити и спровести поступак јавног надметања, у складу са
законом и овом Одлуком.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у *Сл.листу
општине Бајина Башта*.
01 Број: 06-11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка 3. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, бр.111/09, 92/2011 и 93/2012), члана 20. став 1. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/014 др.закон, 101/016-др.закон), члана 15. став 1. тачке 20. и 41. и члана 39. став 1.
тачке 7. и 30. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина
Башта“, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној
дана 27. марта 2018. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 4/011, 6/011 и
8/011).
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Општински штаб чине: командант, заменик команданта штаба, начелник и
чланови штаба.
Командант Општинског штаба је Председник општине, по положају.
Заменик команданта Општинског штаба је заменик Председника општине, по
положају.
Начелник Општинског штаба је руководилац надлежне службе МУП-а,
сектор за ванредне ситуације.
Чланови Општинског штаба су:
-Начелник Општинске управе,
-члан Општинског већа,
-директор Дома здравља Бајина Башта,
-директор производње ЈП „Електропривреде Србије“ Београд-огранак
„Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта,
-директор ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта,
-директор ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта,
-директор Установе С.Т.Ц „Бајина Башта“,
-Командир Полицијске станице Бајина Башта,
-Командир Ватрогасне станице Бајина Башта,
-Секретар општинске организације Црвеног крста Бајина Башта,
-представник медија,
-представник предузетника,
-директор ЈП Национални парк “Тара“, Бајина Башта“,
-директор ОДС ЕПС Дистрибуција –огранак Ужице погон Бајина Башта
-представник Војске Србије.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Бајина Башта“.
01 Број: 06-11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка 3. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, бр.111/09, 92/2011 и 93/2012), члана 20. став 1. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/014 др.закон, 101/016-др.закон), члана 15. став 1. тачке 20. и 41. и члана 39. став 1.
тачке 7. и 30. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина
Башта“, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној
дана 27. марта 2018. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о одређивању
оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на територији
општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 8/011).
Члан 2.
У члану 1. став 1. тачка 5. брише се.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Бајина Башта“.

01 Број: 06-11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник
РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 39. тачка 10.Статута
општине Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), члана
69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (*Сл.гласник РС, бр. 15/016) и
члана 24. став 1. алинеја 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног
предузећа *12. септембар* Бајина Башта са Законом о јавним предузећима
(*Сл.лист општине Бајина Башта, бр. 11/016, 8/017 и 9/017), Скупштина општине
Бајина Башта на седници одржаној дана 27. марта 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног комуналног
предузећа*12. септембар* Бајина Башта
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Статута Јавног комуналног
предузећа *12. септембар* Бајина Башта, које је донео Надзорни одбор тог јавног
предузећа, Одлуком број 216 од 19. фебруара 2018. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу општине
Бајина Башта*.
III
Решење доставити: ЈКП *12. септембар* Бајина Башта и архиви Скупштине.
01 Број:06-11/018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 20. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik
RS”, br. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), ~lana 59. stав 7. Zakona o javnim
preduze}ima (“Sl. glasnik RS”, br. 15/016), ~lanova 17. i 39. ta~ка 9. Statuta op{tine
Bajina Ba{ta (“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta”, br. 6/08 i 7/011) и члана 23. став 4.
Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу и испоруку
топлотне енергије “ББ ТЕРМ“ Bajina Ba{ta са Законом о јавним предузећима
(“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta” br. 11/016), Skup{tina op{tine Bajina Ba{ta, na
sednici odr`anoj dana 27. марта 2018. godine, donela je
R E[ EWE
I
DAJE SE saglasnost на Програм пословања Javnog предузећа за
производњу и испоруку топлотне енергије “ББ ТЕРМ“ Bajina Ba{ta за 2018.
годину, који је усвојио Надзорни одбор тог јавног предузећа, одлуком број 1361/2018 od 05. марта 2018. године.
II
Ovo re{ewe objaviti u “Sl.listu op{tine Bajina Ba{ta”.
III
Решење доставити: JП “ББ ТЕРМ” B. Ba{ta, архиви Скупштине.

01 Број:06-11/018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

PREDSEDNIЦА SKUP[TINE
Весна Ђурић, с.р.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 20. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”,
br. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), ~lana 59. stав 7. Zakona o javnim
preduze}ima (“Sl. glasnik RS”, br. 15/016) и ~lanova 17. i 39. ta~ка 9. Statuta op{tine
Bajina Ba{ta (“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta”, br. 6/08 i 7/011), Skup{tina op{tine
Bajina Ba{ta, na sednici odr`anoj dana 27. марта 2018. godine, donela je

R E[ EWE
I
DAJE SE saglasnost на Прву Измену и допуну Програма пословања
Javnog комуналног preduze}a “Дубоко“ Ужице за 2018. годину, коју је усвојио
Управни одбор тог јавног предузећа, одлуком број 114/7 od 30. јануара 2018. године.
II
Ovo re{ewe objaviti u “Sl.listu op{tine Bajina Ba{ta”.
III
Решење доставити: JКП “Дубоко” Ужице, архиви Скупштине.

01 Број:06-11/018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

PREDSEDNIЦА SKUP[TINE
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта
(„Службени лист општине Бајина Башта, број 6/08 и 7/011) Скупштина општине
Бајина Башта, на седици одржаној дана 27. марта 2018. године, донела je следеће
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ИЗГЛЕДА ГРБА
И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
I. Овим решењем образује се Комисија за припрему предлога изгледа грба
и заставе општине Бајина Башта у складу са хералдичким правилима ( у даљем
тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да утврди предлог изгледа грба и заставе општине
Бајина Башта и достави Скупштини општине Бајина Башта на сагласност, а након
достављених предлога Српског хералдичког друштва.
III. У Комисију се именују:
1. Дејан Млађеновић, професор историје, председник,
2. Марко Ковачевић, професор историје, члан,
3. Радомир Ђукановић, професор ликовне културе, члан,
4. Јасна Станковић, историчар уметности, члан и
5. Обрад Павловић, шеф Службе за туризам Установе С.Т.Ц. Бајина Башта,
члан.
IV. Комисија ће задатак из тачке II. овог решења извршити до краја 2018.
године.
V. Председник и чланови Комисије ће задатак из тачке II. овог решења
извршити са једнократном накнадом у износу од по 10.000,00 динара по члану
Комисије.
VI.Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће
Општинска управа општине Бајина Башта.
VII.Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бајина Башта“.
01 број 06-11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, бр. 111/09, 92/011 и 93/012), члана 15. став 1. тачке 20. и 41. и члана
39. став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине
Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), на предлог Председника општине, Скупштина
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 27. марта 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације
за територију општине Бајина Башта
I
Разрешавају се чланови Општинског штаба за ванредне ситуације за
територију општине Бајина Башта, и то:
1. Јелена Тошић, начелник Општинске управе општине Бајина Башта, члан,
2. Велимир Радовановић, директор ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, члан,
3. Златан Јовановић, директор ПД „Дринско-лимске хидроелектране“,
Бајина Башта,
4. Љубомир Рајаковић, в.д. директора ЈП Национални парк „Тара“, Бајина
Башта и
5. Звонко Зарић, представник предузетника.
II
Задатак Општинског штаба је обављање послова у складу са Законом о
ванредним ситуацијама, Одлуком о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације за територију општине Бајина Башта и другим прописима из области
заштите и спасавања.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу Општине Бајина Башта“.
IV
Решење доставити: Јелени Тошић, Велимиру Радовановићу, Златану
Јовановићу, Љубомиру Рајаковићу и Звонку Зарићу, Општинском штабу за
ванредне ситуације и архиви Скупштине.
Број: 06-11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, бр. 111/09, 92/011 и 93/012), члана 15. став 1. тачке 20. и 41. и члана
39. став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине
Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), на предлог Председника општине, Скупштина
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 27. марта 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације
за територију општине Бајина Башта
I
Постављају се чланови Општинског штаба за ванредне ситуације за
територију општине Бајина Башта, и то:
6. Јелена Филиповић, начелник Општинске управе општине Бајина Башта,
члан;
7. Душан Глишић, в.д. директора ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, члан;
8. Микајило Злојутро, директор производње ЈП „Електропривреде Србије“
Београд -огранак „Дринско-Лимске хидроелектране“, Бајина Башта,
члан;
9. Драгић Караклић, в.д. директора ЈП Национални парк „Тара“, Бајина
Башта, члан;
10. Милан Пантелић, представник МУП-а РС-Одељења за ванредне
ситуације у Ужице, члан;
11. Ненад Лечић, члан Општинског већа, члан;
12. Драган Вуковић директор„АСВ Дрина“ П.Т. д.о.о., представник
предузетника, члан и
13. потпуковник Дејан Вељовић, представник Војске Србије, члан.
II
Задатак Општинског штаба је обављање послова у складу са Законом о
ванредним ситуацијама, Одлуком о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације за територију општине Бајина Башта и другим прописима из области
заштите и спасавања.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу Општине Бајина Башта“.
IV
Решење доставити: Јелени Филиповић, Душану Глишићу, Микајилу
Злојутру, Драгићу Караклићу, Милану Пантелићу, Ненаду Лечићу, Драгану
Вуковићу, потпуковнику Дејану Вељовићу, Општинском штабу за ванредне
ситуације и архиви Скупштине.
Број: 06-11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 21. став 1.
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/016), члана 39. тачка 10.
Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и
7/011) и члана 41. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за
производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта са Законом о
јавним предузећима („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр.11/016), Скупштина
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 27. марта 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланства и дужности председника Надзорног одбора
Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије
„ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
I
РАЗРЕШАВА СЕ Ивановић Станко чланства у Надзорном одбору Јавног
предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта и
дужности председника Надзорног одбора тог јавног предузећа, на лични захтев.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу
општине Бајина Башта“.
III
Решење доставити: ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, Ивановић Станку и
архиви Скупштине.
01 Број:06-11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 17. став 3. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/016), члана 39. тачка 10. Статута
општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011) и члана
38. став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу и
испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина
Башта“, бр.11/016) Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана
27. марта 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана и председника Надзорног одбора
Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије
„ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Јовановић Драгомир, професор машинства из Бајине Баште,
за члана и председника Надзорног одбора Јавног предузећа за производњу и
испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, као представник оснивача.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу
општине Бајина Башта“.
III
Решење доставити: ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, Јовановић Драгомиру и
архиви Скупштине.
01 Број:06-11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

По сравњењу са изворником текста, утврђено је да су се у *Сл.листу општине
Бајина Башта*, бр. 1/2018, поткрале грешке, па се врши њихова
ИСПРАВКА
1. У Правилнику о начину одређивања минималног месечног износа трошкова
за текуће одржавање зграда и утврђивање износа накнаде коју плаћају власници
посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника, у
уводу и у заводном броју, речи: *10. марта* замењује се речима *20. марта*;
2. У Решењу о одређивању вредности коефицијената јединице локалне
самоуправе који се користе за утврђивање месечног износа минималних трошкова
одржавања зграда и за утврђивање износа накнаде коју плаћају власници посебних
делова зграде у случају принудно постављеног професионалног управника, у тачки
2, на крају текста, додаје се *1/18*.
-Из Одсека за послове органа општине-

IZDAVA^: Op{tinska uprava Bajina Ba{ta - glavni i odgovorni
urednik - sekretar Skup{tine Radina Rajakovi}, broj telefona: 865070, broj uplatnog ra~una: 840-742351843-94 - prihodi op{tinskih
organa uprave, model 97, poziv na broj 77-007. Godi{wa pretplata za
“Sl. list op{tine Bajina Ba{ta” za 2018. godinu je 7.000,00 dinara.

