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                На основу 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*, 

бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018), члана 46. став 1. тачка 1. и 

став 4. Закона о локалним изборима (*Сл.гласник РС* бр. 129/07, 34/010-одлука УС 

и 54/011), члана 34. став 2. и члана 40. тачка 67. Статута општине Бајина Башта 

(*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, 

на седници одржаној дана  10. октобра  2019. године, донела је 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

            I. УТВРЂУЈЕ СЕ да Милици Додић из Бајине Баште, са изборне листе 

Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује, престаје мандат одборнице у 

Скупштини општине Бајина Башта, по основу оставке, поднете у форми оверене 

писане изјаве Број: УОП-I:4857-2019 од 16. септембра 2019. године. 

            II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу 

општине Бајина Башта*. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Милици Додић из Бајине Баште, са изборне листе Коалиција: Александар 

Вучић-Србија побеђује, изабраној за одборницу на изборима одржаним дана 24. 

априла 2016. године, почео је тећи одборнички мандат у Скупштини општине 

Бајина Башта почев од 14. јула 2016. године, када јој је Решењем Скупштине 

општине Бајина Башта 01 Број: 06-26/016 од 14. јула 2016. године потврђен 

одборнички мандат. 

           Дана 16. септембра 2019. године Милица Додић поднела је оставку на 

функцију одборнице Скупштине општине Бајина Башта у форми оверене писане 

изјаве  Број: УОП-I:4857-2019 од 16. септембра 2019. године. 

             Оставка је прослеђена Администратривно-мандатно-имунитетском одбору 

Скупштине општине Бајина Башта, ради провере испуњености услова за престанак 

мандата одборници Милици Додић и обавештавања Скупштине општине о томе. 

             Административно-мандатно-имунитетски одбор је, сходно својој 

надлежности прописаној чланом 5. став 1. алинеја  3. Одлуке о сталним радним 

телима Скупштине (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/05) и чланом 78. 

Пословника Скупштине општине Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина Башта*, 

бр. 4/019),  на својој седници одржаној дана 19. септембра 2019. године извршио 

увид у Решење Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-26/016 од 14. јула 

2016. године (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 8/016) о потврђивању мандата 

одборници Милици Додић  и размотрио оставку, поднету у форми оверене писане 

изјаве Број: УОП-I:4857-2019  од 16. септембра 2019. године, која је предата 

председници Скупштине општине Бајина Башта дана 18. септембра 2019. године. 

           На основу увида у напред наведене акте, Административно-мандатно-

имунитетски одбор утврдио је да су испуњени услови да Скупштина општине 

Бајина Башта утврди престанак мандата одборници Милици Додић са изборне 

листе Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује. Одбор је утврдио да је 



оставка поднета у форми писане изјаве, оверене пред Јавним бележником Бајина 

Башта, и да је у законском року предата председници Скупштине општине Бајина 

Башта, како је то прописано чланом 46. став 2. и чланом 47. Закона о локалним 

изборима (*Сл.гласник РС*, бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011).Сходно тако 

утврђеном чињеничном стању, Административно-мандатно-имунитетски одбор је 

Скупштини општине доставио предлог 01 Број: 06- 42/017 од 19. септембра 2019. 

године да сходно члану 46. став 1. тачка 1. и став 4. Закона о локалним изборима 

(*Сл.гласник РС*  бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) утврди престанак мандата 

одборници Милици Додић, са изборне листе Коалиција: Александар Вучић-Србија 

побеђује.           

                 Разматрајући достављени предлог Административно-мандатно-

имунитетског одбора, Скупштина општине је оценила да је основан, па је донела 

решење као у изреци, применом одредби члана 46. став 1. тачка 1. и став 4. Закона о 

локалним изборима (*Сл.гласник РС*, бр. 129/07,  34/010-одлука УС и 54/011). 

 

                      ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба 

Управном суду Београд у року од 48 часова од дана доношења решења.  

 

01 Број: 06-44/019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                На основу члана 32, 72. и 74. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 

члана 40. став 1. тачка 67. и члана 122. Статута општине Бајина Башта (''Службени 

лист општине Бајина Башта, број 2/2019), Скупштина општине Бајина Башта, на 

седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је  

         

     ОДЛУКУ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

                                                Предмет уређивања 

     Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се образовање, односно укидање или променa 

подручја месне заједнице, правни статус месне заједнице, имовина месне заједнице, 

права и дужности месне заједнице, број чланова савета, надлежност савета месне 

заједнице, поступак избора чланова савета месне заједнице, распуштање савета 

месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, финансирање 

месне заједнице, учешће грађана у вршењу послова месне заједнице, сарадња 

месне заједнице са другим месним заједницама, поступак за оцену уставности и 

законитости аката месне заједнице, као и друга питања од значаја за рад и 

фунционисање месних заједница на територији општине Бајина Башта (у даљем 

тексту:Општина). 

 

                                     Правни статус и печат месне заједнице 
     Члан 2. 

 Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности, 

утврђених Статутом Општине и овом одлуком.  

 Месна заједница има седиште и жиро рачун. 

 Месна заједница има свој печат.  

            Печат је округлог облика, пречника 32мм, у чијој средини је грб Републике 

Србије. 

            Текст печата се исписује на српском језику, ћириличким писмом, у 

концентричним круговима око грба Републике Србије. 

             У спољном кругу печата, изнад грба, исписује се - Република Србија. 

             У унутрашњем кругу, изнад грба, исписује се -општина Бајина Башта и 

назив месне заједнице. 

              У дну печата исписује се седиште месне заједнице.  

 

Представљање и заступање месне заједнице 

                                                           Члан 3. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и 

наредбодавац је за извршење финансијског плана. 

 

 

 



Статут месне заједнице 

     Члан 4. 

 Месна заједница има Статут. 

 Статут садржи одредбе о: називу и седишту месне заједнице, изгледу и 

садржају и употреби печата, пословима месне заједнице, броју чланова Савета 

месне заједнице, начину избора и организацији и раду Савета месне заједнице, 

облицима непосредног изјашњавања грађана, начину сазивања и рада зборова 

грађана, поступку доношења аката месне заједнице, заступању, начину стицања и 

располагања средствима, обезбеђивању јавности рада органа месне заједнице и 

другим питањима утврђеним овом одлуком.  

 

                                  Циљ образовања месних заједница 

     Члан 5. 

 Месна заједница се образује ради задовољавања заједничких потреба и 

интереса, од непосредног значаја за грађане са подручја за које се образује и ради 

обезбеђивања услова за што непосредније вршење послова из делокруга општине.  

 

Подручје за које се оснива месна заједница 

     Члан 6. 

         Месна заједница се оснива за једно или више села. 

         Месна заједница оснива се за: насељено место, два или више насељених 

места, део насељеног места, градску четврт, рејон, стамбени блок, улицу, део једне 

или више улица, који представљају просторну, функционалну и урбанистичку 

целину и где постоји међусобна интересна повезаност грађана и могућност 

њиховог организовања. 

Имовина месне заједнице 

                                                           Члан 7. 

          Месна заједница има своју имовину, коју могу чинити: покретне ствари, 

новчана средства, као и права и обавезе. 

          Месна заједница има право коришћења на непокретностима које су у јавној 

својини Општине. 

          Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана 

управља, користи и располаже у складу са законом, одлукама Општине, овом 

одлуком и Статутом месне заједнице. 

 

Учешће грађана у вршењу послова месне заједнице 

     Члан 8. 

 Грађани учествују у вршењу послова месне заједнице у складу са законом, 

Статутом општине и овом одлуком, а на начин утврђен овом одлуком и Статутом 

месне заједнице. 

Сарадња месних заједница 
                                                           Члан 9. 

               Месне заједнице остварују непосреду међусобну сарадњу и сарадњу са 

органима општине, предузећима, другим организацијама и установама и са свим 

другим заинтересованим субјектима.  

 У остваривању сарадње, месне заједнице могу удруживати средства са 



другим месним заједницама и предузимати друге заједничке активности.  

 

 II. ОБРАЗОВАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

     Члан 10. 

 На територији општине Бајина Башта образоване су следеће месне 

заједнице:  

Месна заједница:     Подручје:  

 

 1. Бајина Башта    насељено место Бајина Башта 

 2. Бачевци          насељено место Бачевци  

 3. Бесеровина       насељено место Бесеровина 

 4. Вишесава          насељено место Вишесава 

 5. Гвоздац          насељено место Гвоздац 

 6. Добротин          насељено место Добротин  

 7. Дуб          насељено место Дуб  

 8. Заглавак          насељено место Заглавак  

 9. Заовине          насељено место Заовине  

10. Зарожје          насељено место Зарожје  

11. Злодол          насељено место Злодол  

12. Јагоштица        насељено место Јагоштица 

13. Јакаљ          насељено место Јакаљ 

14. Јеловик          насељено место Јеловик  

15. Костојевићи    насељено место Костојевићи 

16. Луг I                 део насељеног места Луг, и то: podru~je ~ija granica po~iwe od 
                                    u{}a reke Pilice u reku Drinu, ide uzvodno rekom Drinom do 
                                    Mesne zajednice Ra~a, zatim granicom Mesne zajednice Ra~a, koja je  
                                    ujedno i granica KO Ra~a, sve do *Erka}a*, gde izlazi na put za  
                                    Kalu|erske bare. Od *Erka}a* nastaje nova granica izme|u mesnih  
                                    zajednica u Lugu i ide putem prema Bajinoj Ba{ti sve do 
                                   *[arampova*, odnosno do granice sa Mesnom zajednicom Bajina 
                                     Ba{ta, kojom nastavqa daqe, a koja je ujedno i granica izme|u KO 
                                     Lug  i KO Bajina Ba{ta, tom granicom izlazi na reku Ra~u, odnosno  
                                     weno u{}e u reku Drinu. Podru~је obuhvata naseqa i potese:  
                                     Podlu`ansko poqe, Crni vrh, Kevinu livadu, Crkvine, Purti}e, 
                                     deo Bu{inskog poqa, ^u~kovi}e, Pavuqe, Margin breg,  
                                     Mijanovi}e, deo [arampova i deo *Erka}a*. 
17. Луг II           део насељеног места Луг, и то: podru~je ~ija granica po~iwe od 
                                         kafane *Mali raj*, ide granicom Mesne zajednice Bajina Ba{ta,  
                                         koja je ujedno i granica KO Lug i KO Bajina Ba{ta, sve do ulice 
                                         Svetosavske, kod @ivanovi}a ku}a. Granica ide daqe putem za Taru, 
                                          to je granica izme|u novih mesnih zajednica Lug I i Lug II, sve do 
                                         *Erka}a* i granice sa Mesnom zajednicom Ra~a. U *Erka}ima* 
                                          granica napu{ta put za Taru i nastavqa granicom Mesne zajednice 
                                          Ra~a, koja je i granica KO Mala reka, a zatim granicom MZ 
                                          Obajgora, koja je i granica KO Obajgora, sve do kafane *Mali raj*. 
             Podru~je iz stava obuhvata naseqa i potese: Puri}i, Rado{evac,  
                                          Trsta, Gli{ino brdo, Slavkova~a, Plana, Buri}i, Bjelki}i, 
                                           Leki}i, Meova~a, Novakovo brdo, Lazarevi}i, deo [arampova i 
                                           deo *Erka}a*. 
18. Љештанско        насељено место Љештанско 



19. Обајгора            насељено место Обајгора 

20. Овчиња            насељено место Овчиња 

21. Оклетац            насељено место Оклетац 

22. Пашина Раван   подручје Пашине Равни  

23. Перућац            насељено место Перућац 

24. Пилица               насељено место Пилица  

25. Растиште            насељено место Растиште  

26. Рача                     део насељеног места Рача, и то: подручје чија граница почиње 

                                  од манастира Рача. Граница МЗ Рача иде низ реку Рачу до 

                                  тромеђе Луга, Мале Реке и Раче. На тромеђи граница мења 

                                  правац и иде сада према западу, тако да обухвата рибњак 

                                  Средојевић Мила и долази до куће Јовановић Милосава 

                                  (обухвата је), где је и тромеђа месних заједница Рача, Луг и 

                                  Бушинско поље. Граница између МЗ Рача и Бушинско поље  

                                  иде даље путем према југо-западу, а који води за Борању. 

                                  Поред кућа Живановић Крсте и Николић Божидара (не 

                                  обухвата их), долази до раскрснице код гробља. Ту мења смер и 

                                  иде десно путем све до раскрснице код куће Тутић Милана (не 

                                  обухвата је). Граница наставља даље према југу путем за 

                                  Средојевиће, којим долази до потока којим се поред шуме 

                                  Николић Тривуна и сувласника спушта до Малишиног потока. 

                                  Наставља даље уз Малишин поток, па идући према југу уз 

                                  Церје излази на Соколину. На Соколини обилази кањон реке 

                                  Раче, кога обухвата, наставља даље, пресецајући пут 

                                  Калуђерске Баре – Митровац, преко Ковача, сеоским путем 

                                  долази до Гребена и тромеђе Кремана, Зауглина и Раче. Даље 

                                  граница иде Гребеном и границом са Кремнима и Ужицем до 

                                  Тарабића брда. Са Тарабића брда граница скреће према северу 

                                  где преко Шљивовице, а поред хотела „Тара“, кога обухвата,  

                                  долази до потока Јаревац. Иде даље низ поток Јаревац до 

                                  извора реке Раче, па низ реку Рачу и њен кањон, поред Лађевца, 

                                  долази до манастира Рача, одакле је опис  границе и почео. 

 

27. Мала Река           део насељеног места Рача, и то: подручје чија граница почиње 

                                   од манастира Рача, од кога граница иде низ реку Рачу до испод 

                                   Еркаћа, односно до тромеђе Луга, Обајгоре и Мале Реке. Од  

                                   тромеђе граница скреће према истоку, пресеца пут Бајина 

                                   Башта – Калуђерске Баре, окреће поред Ивановића брда 

                                   (обухвата га) према југу, преко Ивановића излази на Кремића 

                                   главицу. Граница наставља око 1 км путем према Калуђерским 

                                   Барама, напушта га, па преко Јасеновца долази до тромеђе 

                                    Обајгора, Солотуша, Мала Река. Граница и даље иде према 

                                  југу, где преко Котарске главице долази до Приседли. Од 

                                  Приседли иде до испод каменолома на Жљебцу. Наставља  

                                  испод пута и серпентина и даље истим правцем долази до пута 

                                  за Јасиковице. Граница изнад Вукајловића кућа, које не 



                                  обухвата, долази до скретања  за „Бели Бор“, где излази на 

                                  Калуђерске Баре. Даље граница наставља старим путем поред 

                                  Тешића апартмана (не обухвата их) и излази на пут који долази 

                                  са Поникава. Граница наставља даље према западу путем за 

                                  Кремна, па поред Голупца, Андрића косом и границим са  

                                  Кремнима и Ужицем, пресеца поток Совљак испод  

                                  Булибановца, долази до Тарабића брда. Са Тарабића брда 

                                  скреће према северу, преко Шљивовице и поред хотела „Тара“ 

                                  (не обухвата га), силази у поток Јаревац. Граница иде даље 

                                  Јаревцем до настанка реке Раче, па низ кањон реке Раче и низ 

                                  реку Рачу долази до манастира Рача, одакле је и опис границе и 

                                  почео. 

 

28. Бушинско поље део насељеног места Рача и то: подручје чија граница почиње  

                                  од ушћа Малишиног потока у реку Дрину. Граница иде уз 

                                  Малишин поток око 700 метара, односно до почетка шуме 

                                  власништво Николић Тривуна и сувласника. Граница ту мења 

                                  правац, иде даље према истоку, уз поток, ивицом шуме, којим 

                                  излази на пут за Средојевиће. Граница наставља даље путем 

                                  према северу, поред куће Живановић (Момчила) Драгана и 

                                  Милојка (обухвата је), иде и даље путем до раскрснице код  

                                  куће Тутић Милана (обухвата је). На раскрсници граница 

                                  скреће десно на исток и иде до раскрснице код гробља, односно 

                                  ту излази на пут за Борању. Граница између МЗ Бушинско 

                                  поље и МЗ Рача иде даље путем према северо-истоку поред  

                                  кућа Живановић Крсте и Николић Божидара (обухвата их), 

                                  наставља према северу путем све до куће Јовановић Милосава  

                                  (не обухвата је), где излази на границу са КО Лугом. Даље 

                                  граница МЗ Бушинско поље иде границом са КО Луг, пресеца  

                                  пут који долази из Чучковића, иде даље границом КО Луг 

                                  којом се спушта у Бушинско поље код „Роломатика “ (обухвата  

                                  га), пресеца пут за Перућац, наставља даље све до реке Дрине. 

                                  Граница МЗ даље иде уз реку Дрину, до ушћа Малишиног 

                                  потока уз њу. 

29. Рогачица            насељено место Рогачица 

30. Сијерач             насељено место Сијерач  

31. Солотуша            насељено место Солотуша 

32. Црвица             насељено место Црвица 

 

 

Предлог за образовање, односно укидање или промену подручја месне 

заједнице 

 

     Члан 11. 

 Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети: 

-најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог 



односи, 

-најмање једна трећина одборника и 

-Општинско веће. 

Предлог из става 1. овог члана садржи: опис и величину подручја и број 

становника са подручја на које се иницијатива односи, инфраструктурну 

развијеност подручја (путеви, улице, ПТТ мрежа, електрична мрежа, водовод и 

канализација и слично), број предузећа, установа и слично и друга питања  од 

интереса за грађане са подручја на које се иницијатива односи. 

 

                                                Члан 12. 

         Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних 

заједница или издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних 

заједница у нову месну заједницу. 

 Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или 

више постојећих месних заједница. 

 Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја 

уколико се извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја 

подручју друге месне заједнице. 

 

     Члан 13. 

 Предлог из члана 11. ове одлуке подноси се Општинском већу. 

Општинско веће доставља Скупштини општине предлог из члана 11. ове 

одлуке, а ако Oпштинско веће није предлагач, уз предлог се обавезно доставља и 

став Општинског већа о предложеној промени. 

 Скупштина општине разматра поднети предлог, ценећи нарочито да ли се 

ради о подручју, односно грађанима који су у задовољавању својих заједничких 

потреба објективно упућени једни на друге, као и да ли постоје објективни услови 

за заједничко задовољавање њихових потреба.  

 

     Члан 14. 

 Када оцени да постоји основаност поднетог предлога, Скупштина општине 

својом одлуком прихвата предлог и расписује претходно изјашњавање грађана са 

дела територије Општине на који се предлог односи, по поднетом предлогу.  

 Изјашњавање грађана врши се путем референдума.  

У одлуци о расписивању референдума, Скупштина општине ће одредити и 

органе за спровођење и утврђивање резултата референдума. 

 

     Члан 15. 

 Када се грађани претходно позитивно изјасне на начин прописан чланом 14. 

ове одлуке, Скупштина општине дужна је да донесе одлуку у складу са израженом 

вољом грађана, у року одређеном  одлуком о прихватању предлога, а најдуже у року 

од 60 дана од дана изјашњавања грађана. 

 

                                                              Члан 16. 

             Одлука из члана 15. доноси се већином гласова од укупног броја одборника. 

 



 III. ПОСЛОВИ, ПРАВА И ДУЖНОСТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

     Члан 17. 

 Грађани у месној заједници сами утврђују потребе и интересе који су од 

непосредног значаја за локално становништво на свом подручју, у складу са 

законом, Статутом Општине и овом одлуком.  

 

     Члан 18. 

 У месној заједници обављају се следећи послови:  

            -доношење програма рада, финансијског плана и завршног рачуна месне 

заједнице  и програма развоја, 

 -старање о задовољавању потреба грађана у области: урбанизма и грађења, 

пољопривреде, комуналних делатности, путева, улица, тргова, јавног превоза, 

културе, физичке културе, образовања, примарне здравствене заштите, социјалне 

заштите, друштвене бриге о деци и омладини, јавном обавештавању, заштите и 

унапређења животне средине и другим областима од непосредног интереса за 

грађане,  

 - спровођење хуманитарних акција на свом подручју, 

            -старање о реализацији уведеног самодоприноса и увођењу новог, 

            -сарадња са органима Општине и другим државним органима на стварању 

услова за квалитетније и потпуније задовољавање потреба грађана на свом 

подручју, 

            -сарадња са установама и предузећима и учешће у радњама које предузимају  

у циљу побољшања услова живота у месној заједници, 

 -сарадња са здравственим и ветеринарским установама, у циљу стварања 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту,  

 - сарадња са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима 

која су од интереса за грађане месне заједнице, 

            -задовољавање потреба и интереса у области цивилне заштите, старање о 

заштити од елементарних непогода и организовање отклањања или ублажавања 

последица, 

 - послови у области одбране и у случају непосредне ратне опасности, које јој 

повери Општина, у складу са законом, 

            -организовање зборова грађана, јавних расправа, анкета и покретање 

иницијатива за питања од непосредног интреса за грађане, 

 -обављање послова  које јој повери Општина, у складу са законом, одлукама 

и другим општима актима, 

            -други послови утврђени Статутом месне заједнице, овом  одлуком и другим 

актима.  

     Члан 19. 

          Скупштина општине посебном одлуком може свим или појединим месним 

заједницама поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, уз 

обезбеђивање за то потребних средстава, у складу са врстом и обимом послова.  

           При поверавању послова полази се од процене да ли су ти послови од 

непосредног и свакодневног значаја за живот грађана на подручју месне заједнице. 

           За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе,  



посебно у вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад управе у 

месним заједницама.  

           Послове из става 3. овог члана, начин и место њиховог вршења, одређује 

Председник општине, на предлог начелника Општинске управе. 

 

 IV. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Савет месне заједнице 

     Члан 20. 

 Месна заједница има Савет месне заједнице, који је основни представнички 

орган  грађана на подручју месне заједнице. 

            Савет месне заједнице обавља следеће послове: 

               -доноси статут месне заједнице; 

    -доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне 

заједнице; 

    - бира и разрешава председника Савета месне заједнице; 

    - предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности 

на подручју месне заједнице; 

    -доноси пословник о раду Савета месне заједнице и друге акте из 

надлежности месне заједнице; 

    -покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа 

Општине; 

   -врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене Статутом 

Општине, овом одлуком или другим општинским прописима. 

Савет месне заједнице је дужан да имовином месне заједнице, као и 

непокретностима у јавној својини Општине на којима има право коришћења, 

управља, користи и располаже у складу са законом, одлукама Скупштине општине, 

и Статутом месне заједнице.  

 Ангажовање председника и чланова Савета, као и чланова других органа 

месне заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној 

заједници. 

             Сазивање седница, начин рада и одлучивања Савета месне заједнице ближе 

се уређује Статутом месне заједнице.  

 

Председник Савета месне заједнице 

     Члан 21. 

 Савет месне заједнице представља и заступа председник Савета, а у случају 

његове одсутности или спречености, заменик председника Савета.  

 Председника и заменика председника  Савета бира и разрешава Савет месне 

заједнице, из реда својих чланова, тајним гласањем,  већином гласова од укупног 

броја чланова Савета месне заједнице. 

            Избор председника и заменика председника  Савета месне заједнице врши се 

на конститутивној седници Савета месне заједнице. 

 

 

 



Секретар месне заједнице 

     Члан 22. 

 Месна заједница може имати секретара месне заједнице.  

 Секретара месне заједнице именује Савет месне заједнице, а мандат му траје 

до истека мандата Савету месне заједнице. 

 

     Члан 23. 

 Секретар месне заједнице обавља све административно-техничке послове за 

месну заједницу и друге послове у складу са законом, овом одлуком, Статутом 

месне заједнице и по налогу председника Савета месне заједнице.  

 

Број чланова Савета месне заједнице 

     Члан 24. 

 Савет месне заједнице може имати најмање 5, а највише 9 чланова. 

Број чланова Савета месне заједнице утврђује се Статутом месне заједнице. 

            Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године.  

 За члана Савета месне заједнице може бити изабран пунолетан, пословно 

способан држављанин Републике Србије који има пребивалиште на територији 

месне заједнице у којој је предложен за члана Савета месне заједнице.  

 

Радна тела Савета месне заједнице 

     Члан 25. 

 Савет месне заједнице може образовати стална или повремена радна тела 

(комисије, одборе, моровна већа и сл.), у циљу припреме, разматрања и решавања 

одређених питања из надлежности месне заједнице.  

 Статутом месне заједнице регулише се начин образовања радних тела, број и 

структура чланова, надлежност, поступак одлучивања, мандат, подношење 

извештаја и друга питања.  

                                                         Јавност рада 

     Члан 26. 

 Рад Савета месне заједнице је јаван.  

 Јавност рада, по правилу, обезбеђује се: 

                -преко средстава јавног информисања, презентовањем одлука и других 

аката јавности, постављањем на огласној табли месне заједнице и на други погодан 

начин, 

                -организовањем  јавних расправа у складу са законом, Статутом Општине, 

овом и другим одлукама Општине, 

                -отварањем званичне интернет презентације на којој се могу објављивати  

информације, одлуке, извештаји и други акти месне заједнице, као и вести од 

значаја за грађане са подручја месне заједнице, 

          -објављивањем обавештења и вести путем друштвених мрежа.  

 

 V. ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА  

 

     Члан 27. 

 Избори за Савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и 



тајног гласања, на основу општег и једнаког изборног права, у складу са овом 

одлуком  и Статутом месне заједнице. 

Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на подручју месне 

заједнице који је навршио 18 година живота,  има право да бира и да буде биран у 

Савет месне заједнице. 

За члана Савета месне заједнице може бити изабран пунолетан, пословно 

способан грађанин који има пребивалиште на територији месне заједнице у којој је 

предложен за члана Савета месне заједнице. 

 

                                                           Члан 28. 

            Избори за Савет месне заједнице спроводе се, по правилу, истовремено са 

локалним изборима, на начин и по поступку који се уређују овом одлуком и 

Статутом месне заједнице. 

Расписивање избора 

     Члан 29.  

            Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

            Избор чланова Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као 

изборној јединици. 

Избор чланова Савета месне заједнице врши се тако што се утврђује 

јединствена збирна изборна листа кандидата за цело подручје месне заједнице. 

 

Рокови за расписивање избора 

Члан 30. 

 Избори за чланове Савета месне заједнице морају се спровести најкасније 

30 дана пре краја мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи 

мање од 45, ни више од 60 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан 

од када почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

            Одлука о расписивању избора објављује се у ''Службеном листу општине 

Бајина Башта''. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време 

када и избори за народне посланике, односно избори за председника Републике 

Србије, председник Скупштине општине мора прибавити сагласност Републичке 

изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и за изборе за Савет месне 

заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора за Савет месне заједнице. 

Уколико председник Скупштине не добије сагласност из претходног става 

овог члана најкасније 15 дана пре одржавања избора, формирају се бирачки одбори 

за избор чланова савета месних заједница. 

 

Органи за спровођење избора 

Члан 31. 

            Органи за спровођење избора су Изборна комисија за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница (у даљем тексту: Изборна комисија), бирачки 

одбори и Другостепена изборна комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница (у даљем тексту: Другостепена изборна комисија). 



           Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на 

основу закона и прописа донетих на основу закона, Статута Општине, одредаба ове 

одлуке и Статута месне заједнице. 

           За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је 

именовао. 

            Сви органи и организације Општине дужни су да пружају помоћ органима за 

спровођење избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 

Изборна комисија 

Члан 32. 

             Изборна комисија обавља послове који су одређени Статутом општине и 

овом одлуком. 

Састав Изборне комисије 

Члан 33. 

            Изборну комисију чине председник и 6 чланова које именује Скупштина 

општине, на предлог одборничких група у Скупштини општине, сразмерно броју 

одборника. 

Ниједна политичка странка или коалиција не може имати више од половине 

чланова Изборне комисије. 

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који 

учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови Изборне комисије и секретар, именују се на четири 

године, а по истеку мандата могу бити поново именовани. 

Председник, чланови изборне комисије и њен секретар имају заменике. 

За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара 

Изборне комисије именују се лица која имају стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног искуства 

у струци. 

Изборна комисија спроводи изборе за чланове Савета месне заједнице 

искључиво у сталном саставу. 

         Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити само грађани који 

имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

 

Задаци и овлашћења Изборне комисије 

Члан 34. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за Савет месне заједнице:  

1)стара се о законитости спровођења избора за чланове Савета месне 

заједнице; 

2) одређује бирачка места; 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора 

за чланове Савета месне заједнице; 



5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

6)утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са 

Упутством за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице; 

7) проглашава листу кандидата; 

8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима; 

9) одлучује о приговорима поднетим у поступку избора за чланове Савета 

месне заједнице; 

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове Савета месне 

заједнице; 

11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за 

чланове Савета месне заједнице. 

Бирачки одбори 

Члан 35. 

  Бирачки одбор чине председник и два члана. 

  Председник и чланови бирачког одбора имеју заменике. 

  Бирачке одборе именује Изборна комисија најкасније 10 дана пре дана 

одређеног за одржавање избора. 

  Чланови бирачких одбора и њихови заменици могу бити само пословно 

способни грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији 

Општине. 

Члановима бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у 

бирачком  одбору кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и  

именовањем за члана Изборне комисије или Другостепене изборне комисије. 

 

Предлагање чланова бирачких одбора 

Члан 36. 

                 Председници бирачких одбора, заменици председника, чланови и заменици 

чланова бирачких одбора именују се на предлог одборничких група у Скупштини 

општине, по принципу сразмерности. 

 

Надлежност бирачког одбора 

Члан 37.  

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и 

тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге 

послове у складу са овом одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време 

гласања. 

Ближа правила о раду бирачких одбора одређује Изборна комисија, 

доношењем Упутства, у року од 5 дана од дана расписивања избора за чланове 

савета месних заједница. 

 

Ограничења у именовању чланова бирачких одбора 

Члан 38. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора. 

Чланови бирачког одбора и њихови заменици имају мандат само за 



расписане  изборе за чланове Савета месне заједнице. 

Чланови и заменици чланова Изборне комисије, бирачких одбора и 

Другостепене комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој 

линији без обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном 

сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни 

брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, 

односно стараоца и штићеника.  

Ако је бирачки одбор састављен супротно одредби става 3. овог члана, 

бирачки одбор се распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова бирачких одбора имају иста права и одговорности као и 

чланови које замењују. 

Право гласа у бирачкој комисији има само члан, а у његовом одсуству, 

заменик. 

Замена члана бирачког одбора 

Члан 39. 

            Замену члана бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније пет дана 

пре дана одржавања избора. 

Приликом именовања и замене чланова бирачког одбора, Изборна комисија 

ће по службеној дужности водити рачуна о ограничењима из члана 38. став 3. oве 

одлуке. 

Другостепена изборна комисија  

Члан 40.          

Другостепена изборна комисија је орган за спровођење избора који у другом 

степену одлучује о приговорима на одлуке Изборне комисије. 

            Другостепену изборну  комисију чине председник и четири члана, које 

именује Скупштина општине, на предлог одборничких група у Скупштини 

општине, сразмерно броју одборника. 

Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина 

општине и који учествује у раду Другостепене изборне комисије без права 

одлучивања. 

Председник, најмање један члан и секретар Другостепене изборне комисије 

морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у струци. 

Председника, чланове Другостепене изборне комисије и секретара именују 

се на четири године и могу поново да буду именовани. 

Другостепена изборна комисија се именује истовремено када и Изборна 

комисија. 

Рад Другостепене изборне комисије 

Члан 41. 

             Другостепена изборна комисија одлучује већином гласова од укупног броја 

чланова. 

 



Члан 42. 

             Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну 

и техничку помоћ при обављању послова за потребе Изборне комисије, 

Другостепене изборне комисије и бирачких одбора. 

 

Кандидовање 

Члан 43. 

             Кандидате за чланове Савета месне заједнице могу предлагати регистроване 

политичке странке, коалиције регистрованих политичких  странака, као и групе 

грађана, чије изборне листе својим потписом подржи најмање 10 бирача. 

            Предлагач на изборној листи може имати највише онолико кандидата за 

чланове Савета месне заједнице колико Савет те месне заједнице има чланова, у 

складу са Статутом те месне заједнице, а најмање једну половину кандидата од 

укупног броја који се бира. 

            Једно лице може бити кандидат за члана Савета месне заједнице само на 

једној изборној листи.  

            Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата на листи. 

            У име политичке странке, коалиције политичких странака или  групе 

грађана, предлог из става један овог члана може поднети само лице које је 

политичка странка, коалиција политичких странака или група грађана овластила. 

 

                                                            Члан 44. 

            Бирач може својим потписом подржати изборну листу само једног 

предлагача. 

            Потпис којим бирач подржава изборну листу мора бити оверен у складу са 

законом којим се уређује овера потписа. 

 

     Члан 45. 

            Изборна листа доставља се Изборној комисији  најкасније 15 дана пре дана 

одређеног за одржавање избора. 

            Уз изборну листу Изборној комисији доставља се документација прописана 

законом за достављање документације уз изборну листу за избор одборника. 

                 

Сходна примена прописа о локалним изборима 

Члан 46. 

 У погледу повлачења листе, одређивања назива изборној листи, облика и 

садржаја образаца за потпис бирача који подржавају изборну листу, проглашења 

изборне листе, односно њеног одбацивања, утврђивања и објављивања збирне 

изборне листе, утврђивања садржаја, облика и изгледа и штампања гласачких 

листића, спровођења гласања и утврђивања и објављивања резултата избора, 

заштите изборног права, трошкова спровођења избора и бирачких спискова 

непосредно се примењују прописи о локалним изборима. 

 

 

 

 



 

Надлежност за одређивање бирачких места 

Члан 47. 

            Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Бајина 

Башта'' и на огласној табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати 

на изборима, најкасније 20 дана пре дана одржавања избора. 

            Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са Општинском 

управом. 

Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  

избори за одборнике, народне посланике, односно избори за председника 

Републике Србије, избори за чланове Савета месне заједнице одржавају се на 

бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у складу са 

сагласношћу из члана 30. став 5.ове одлуке. 

  

Начин одређивања бирачких места 

Члан 48. 

            Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 

            У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање 

мање од 100 бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног 

географског положаја, бирачима гласање на другом бирачком месту било знатно 

отежано.  

            Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или 

више насељених места. 

             За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког 

места, адреса бирачког места и подручје са којег гласају бирачи на том бирачком 

месту. 

            За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини 

општине, а само изузетно и просторије у приватној својини. 

            Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана 

Савета месне заједнице или члана његове породице. 

            Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место 

буде приступачно особама са инвалидитетом. 

 

Гласање бирача 

Члан 49. 

 На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само 

једанпут. 

 Гласање се врши заокруживањем редног броја испред назива изборне листе 

за коју бирач гласа. 

Упис и промене у бирачком списку 

Члан 50. 

            Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, 

врши упис бирача који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у 

бирачком списку, све до његовог закључења, односно најкасније 5 дана пре дана 

одржавања избора. 

 



  

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

Члан 51. 

            Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Бајина 

Башта'' коначан број бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по 

бирачким местима у месној заједници. 

 

Обавештење о дану и времену одржавања избора 

Члан 52. 

           Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и 

адресом бирачког места на коме бирач гласа, врши Општинска управа, истицањем 

обавештења на огласној табли месне заједнице и на другим местима погодним за 

обавештавање грађана месне заједнице, или на други погодан начин. 

            Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана 

одржавања избора у месној заједници. 

 

Обезбеђивање изборног материјала 

Члан 53. 

            Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и 

Општинска управа за сваки бирачи одбор, у складу са Упутством. 

  

Употреба језика и писма 

Члан 54. 

           Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе 

кандидата, текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду бирачког 

одбора, текст других прописаних образаца и текст уверења о избору за члана 

Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

 

Надгледање спровођења избора, домаћи и страни посматрачи 

Члан 55. 

            Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у области 

заштите људских и мањинских права, као и заинтересоване међународне и стране 

организације и удружења којa желе да прате рад органа за спровођење избора, 

подносе пријаву Изборној комисији најкасније пет дана пре дана одржавања 

избора, на обрасцу који прописује Изборна комисија. 

             За праћење рада Изборне комисије посматрачи могу да пријаве највише два 

посматрача. 

            За праћење рада појединих бирачких одбора посматрачи могу да пријаве 

највише једног посматрача. 

  

Овлашћење и акредитације посматрача 

Члан 56. 

            На основу констатације о испуњености услова за праћење рада Изборне 

комисије, односно бирачких одбора, Изборна комисија подносиоцу пријаве издаје 

одговарајуће овлашћење за праћење рада органа за спровођење избора. 



           Трошкове праћења рада органа за спровођење избора сносе подносиоци 

пријаве чији посматрачи прате изборе. 

 

Средства за спровођење избора 

Члан 57. 

           Средства за спровођење избора обезбеђују се у буџету Општине и могу се 

користити се: 

           - набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

           - накнаде за рад чланова и секретара Изборне комисије, 

           - накнаде за рад чланова и секретара Другостепене изборне комисије, 

           - накнаде за рад чланова бирачких одбора, 

          - накнаде за рад запосленима у Општинској управи који су ангажовани на 

обављању послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

           - набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

           - превозничке, ПТТ и друге услуге. 

           Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне 

комисије, председник и секретар Другостепене изборне комисије. 

 

Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

Члан 58. 

 Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја 

бирача који су гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, 

бирачки одбор се распушта и именује нови, а гласање на том бирачком месту 

понавља се. 

            Гласање на бирачком месту се понавља и у случају утврђивања 

неправилности у поступку заштите изборног права, регулисаном одредбама 

чланова од  59. до  64. ове одлуке.  

 Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља 

само на том бирачком месту. 

 У случајевима из става 1. и 2. овог члана, гласање се понавља у року од 

седам дана од дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за 

спровођење избора.  

 У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по 

завршетку поновљеног гласања.  

 

Право на заштиту изборног права 

Члан 59. 

 Сваки бирач, кандидат за члана Савета месне заједнице и предлагач 

кандидата има право на заштиту изборног права, по поступку утврђеном овом 

одлуком. 

Приговор Изборној комисији 

Члан 60. 

 Бирач, кандидат за члана Савета месне заједнице и предлагач кандидата има 

право да поднесе приговор Изборној комисији због неправилности у поступку 

кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања резултата избора. 



 Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, 

односно извршена радња или учињен пропуст. 

  

Рок за одлучивање по приговору 

Члан 61. 

 Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и 

доставити га подносиоцу приговора. 

 Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или 

радњу. 

Приговор против одлуке Изборне комисије 

Члан 62. 

 Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној 

изборној комисији у року од 24 часа од достављања решења. 

 Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави 

одмах, а најкасније у року од 12 часова све потребне податке и списе за 

одлучивање. 

 Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору  

најкасније у року од 48 часова од дана пријема приговора са списима. 

 

Одлука Другостепене изборне комисије 

Члан 63. 

 Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку 

или радњу у поступку предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана 

Савета месне заједнице или ће поништити избор члана Савета месне заједнице. 

 Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то 

дозвољава и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, 

Другостепена изборна комисија може својом одлуком мериторно решити изборни 

спор. Одлука Другостепене изборне комисије у свему замењује поништени акт. 

 Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана 

Савета месне заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну 

радњу, односно изборе понови у року од седам дана од утврђивања неправилности 

у изборном поступку, на начин и по поступку утврђеним овом одлуком за 

спровођење избора. 

 Поновне изборе расписује Изборна комисија. 

 Поновни избори спроводе се по утврђеној збирној изборној листи за изборе 

који су поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у 

утврђивању збирне  изборне листе. 

 У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по 

завршетку поновљеног гласања. 

            Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора. 

 

Расподела мандата 

                                                              Члан 64. 

            Свакој изборној листи припада број мандата  који је сразмеран броју 

добијених гласова. 

            Изборна комисија утврђује број мандата који припада свакој изборној листи. 



            У расподели мандата учествују изборне листе које су добиле најмање 5% 

гласова од укупног броја гласова бирача који су гласали. 

            Изборна комисија расподељује мандате применом система највећег 

количника, на начин прописан Законом о локалним  изборима. 

            Изборна комисија у року од 24 часа од затварања бирачких места врши 

расподелу мандата чланова савета месних заједница на начин из става 4. овог 

члана, о чему се саставља посебан записник. 

            Изборна комисија ће најкасније у року од 10 дана од дана објављивања 

укупних резултата избора све добијене мандате са изборне листе доделити 

кандидатима  по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе. 

 

Члан 65. 

             Изборна комисија издаје члану Савета месне заједнице уверење да је 

изабран. 

Конституисање Савета месне заједнице 

Члан 66. 

 Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата 

избора. 

 

Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

Члан 67. 

 Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник 

Савета месне заједнице из претходног сазива и то у року од 10 дана од дана 

утврђивања коначних резултата избора, а ако он то не учини, седницу сазива 

најстарији новоизабрани члан Савета. 

 Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне 

заједнице. 

 Конститутивна седница се може одржати ако јој присуствује већина од 

укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

 

Потврђивање мандата чланова Савета месне заједнице 

Члан 68. 

             О потврђивању мандата чланова Савета месне заједнице одлучује Савет 

месне заједнице на конститутивној седници, од када почиње тећи мандат члановима 

Савета месне заједнице. 

 

Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

Члан 69. 

 Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају 

чланови Савета, на начин прописан чланом 21. став 2. ове одлуке. 

 

Примопредаја дужности 

Члан 70. 

 Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у 

писменој форми изврши примопредају пописа имовине са свим правима и 

обавезама месне заједнице на дан примопредаје. 



 

 

Распуштање Савета месне заједнице 

Члан 71. 

 Савет месне заједнице може се распустити ако: 

 1) не заседа дуже од три месеца; 

 2)не изабере председника савета у року од месец дана од дана утврђивања 

коначних резултата избораза чланове савета месне заједнице или од дана његовог 

разрешења, односно подношења оставке; 

 3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине 

општине. 

 Одлуку о распуштању Савета месне заједнице доноси Скупштина општине 

на предлог Општинског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне 

заједнице. 

 Председник Скупштине општине  расписује изборе за Савет месне заједнице, у 

року од 15 дана од ступања на снагу одлуке о распуштању Савета месне заједнице, с 

тим да од датума расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи 

више од 45 дана.   

Повереник општине 

Члан 72. 

 До конституисања Савета месне заједнице, текуће и неодложне послове 

месне заједнице обавља повереник Општине кога именује Скупштина општине, 

истовремено са доношењем одлуке о распуштању Савета месне заједнице из члана 

71. став 2. ове oдлуке. 

 

Обављање административно-техничких и финансијско-материјалних послова 

Члан 73. 

Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању 

административно-техничких и финансијско-материјалних послова. 

 

Престанак мандата чланова Савета месне заједнице пре истека времена 

на које су изабрани и поновни избори 

Члан 74. 

            Члану Савета месне заједнице престаје мандат пре истека времена на које је 

изабран:       

            -подношењем оставке, 

            -ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора 

у трајању од најмање 6 месеци, 

            -ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности, 

            -ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице, 

            -губљењем држављанства, 

            -ако наступи смрт члана Савета месне заједнице. 

 

Члан 75. 

            Члан Савета месне заједнице може поднети оставку усмено, на седници 

Савета месне заједнице, или у писаној форми, између две седнице. 



             После подношења усмене оставке, Савет месне заједнице без одлагања, на 

истој седници, утврђује да је члану Савета месне заједнице престао мандат. 

             Члан Савета месне заједнице лично подноси писану оставку, оверену код 

органа надлежног за оверу потписа, председнику Савета месне заједнице, у току од 

три дана од дана овере. 

             Председник Савета месне заједнице је дужан да поднету оставку стави на 

дневни ред Савета месне заједнице на првој наредној седници, са предлогом да то 

буде прва тачка дневног реда. 

             Члан Савета месне заједнице може опозвати поднету оставку све док Савет 

месне заједнице не утврди престанак његовог мандата. 

              Ако члану Савета месне заједнице престаје мандат у случајевима из члана 

74. став 1. алинеје од 2 до 6, Савет месне заједнице на првој наредној седници, 

после обавештења о наступању таквог случаја,  утврђује да је члану Савета месне 

заједнице престао мандат. 

Члан 76. 

               Када члану Савета месне заједнице престане мандат пре истека времена на 

које је изабран,  мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне 

листе, коме  није био додељен мандат члана Савета месне заједнице. 

               Када члану Савета месне заједнице који је изабран са коалиционе изборне 

листе престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује 

првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат,  

припаднику исте политичке странке. 

               Када члану Савета месне заједнице престане мандат пре истека времена на 

које је изабран, а на изборној листи са које је био изабран нема  кандидата за које 

подносилац изборне листе није добио мандат, мандат припада подносиоцу изборне 

листе који има следећи највећи  количник, а за њега није добио мандат. 

               Мандат новог члана Савета месне заједнице траје до истека мандата члана 

коме је престао мандат. 

               Од кандидата се пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност 

да прихвата мандат. 

                                                           Члан 77. 

               Доделу мандата сходно претходном члану ове одлуке врши Изборна 

комисија, а потврђивање мандата Савет месне заједнице. 

 

VI. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
     Члан 78. 

 Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији месне 

заједнице у вршењу послова од заједничког интереса одлучују:  

 

- референдумом,  

- на збору грађана,  

- давањем писмене изјаве,  

- подношењем иницијатива,  

- путем изабраних представника у Савету месне заједнице. 

 

 



 

 

                                                         Референдум 

Члан 79. 

 Референдумом у месној заједници грађани се изјашњавају о одређеним 

питањима о којима одлучује Скупштина општине, као и о одређеним питањима од 

заједничког интереса за грађане месне заједнице, у складу са законом и одлуком о 

расписивању референдума.  

 Референдум се расписује и спроводи у складу са законом. 

 

                                                     Збор грађана 

     Члан 80. 

 Збор грађана разматра извештај о раду Савета месне заједнице и завршни 

рачун месне заједнице, питања из делокруга рада Скупштине општине за која се 

тражи расправа на зборовима, подноси иницијативе за доношење одлуке о 

самодоприносу и обавља друге послове, утврђене овом одлуком и Статутом месне 

заједнице.  

     Члан 81. 

  Збор грађана може сазвати Председник општине, председник Скупштине 

општине, председник или већина чланова Савета месне заједнице, најмање 50 

грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива и најмање једна 

четвртина одборника. 

Збор се сазива најмање 8 дана пре дана одржавања збора. 

Предлог за сазивање збора може упутити и орган општине надлежан за 

одлучивање о питању које се разматра на збору. 

О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем позива о сазивању 

збора на огласној табли, преко средстава информисања или на други уобичајен    

начин. 

Општинска управа има обавезу да пружи помоћ сазивачу у сазивању и 

припремању одржавања збора грађана.  

Сазивач је обавезан да обавести Општинску управу о одржавању збора. 

   

                                     Члан 82. 

 Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти.  

Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствује 

најмање 5% грађана са бирачким правом на подручју за које се збор сазива. 

Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању 

појединих решења имају сви пунолетни грађани Општине. 

Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште 

или имовина на подручју за које је збор сазван.  

Збор грађана већином гласова присутних са правом одлучивања усваја 

захтеве и предлоге и упућује их Скупштини или појединим органима и службама 

Општине.  

Општинска управа дужна је да пружи стручну помоћ грађанима приликом 

формулисања предлога, односно захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања 

надлежним органима Општине. 



 

     Члан 83. 

 Начин рада збора, вођење и овера записника, одржавање реда на збору и 

друга питања ближе се уређују Статутом месне заједнице.  

 

     Члан 84. 

 Давањем писмене изјаве грађани у месној заједници могу се изјашњавати о 

питањима која утврди збор грађана или Савет месне заједнице.  

 Начин изјашњавања путем давања писмене изјаве регулише се Статутом 

месне заједнице.  

     Члан 85. 

 Иницијативу за разматрање односно решавање одређених питања из оквира 

права и дужности Општине или месне заједнице, могу покренути грађани у месној 

заједници, у складу са законом и Статутом Општине и месне заједнице.                         

 

VII. ФИНАНСИРАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

                                                             Члан 86. 

            Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:  

 1)  средстава утврђених одлуком о буџету Општине, укључујући и 

самодопринос,  

 2)  донација и  

 3)  прихода које месна заједница оствари својом активношћу.  

  

Финансијски план и завршни рачун 

                                                             Члан 87. 

 Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 

 У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне 

заједнице. 

 Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана 

од дана усвајања одлуке о буџету Општине. 

 На финасијски план месне заједнице сагласност даје Општинско веће, у 

складу са одлуком о буџету. 

 Савет месне заједнице  усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 

 Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на 

званичној интернет презентацији Општине и месне заједнице. 

 Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета 

месне заједнице. 

 

VIII. САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И  

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Сарадња са другим месним заједницама 

Члан 88. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког 

интереса са другим месним заједницама на територији исте или друге општине или 

града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и 



доставља је Општинском већу. 

 

 

 

Сарадња са општином и њеним институцијама 

Члан 89. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним 

органима, јавним и другим предузећима и организацијама, установама и 

удружењима са територије Општине. 

 

Сарадња са удружењима  

Члан 90. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним 

идругим организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 

 

IX. НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице 

Члан 91. 

 Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости 

општег акта месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у 

сагласности са Уставом или законом.  

 Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне 

заједнице за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на 

снагу објављивањем у Службеном листу општине Бајина Башта.  

 Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у 

року од пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности 

и законитости општег акта. 

 

Указивање Савету месне заједнице на предузимање одговарајућих мера 

Члан 92. 

 Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у 

сагласности са Статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим 

општинским прописом, указаће на то савету месне заједнице ради предузимања 

одговарајућих мера. 

 Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог 

члана, Председник општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које 

ступа на снагу објављивањем у Службеном листу општине Бајина Башта. 

 Општинско веће предлаже Председнику општине обустављање 

финансирања активности месне заједнице у којима се финансијска средства не 

користе у складу са финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или 

законом. 

 

 

 

 



 X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

     Члан 93. 

Избори за савете месних заједница, у складу са овом Одлуком и усклађеним 

статутима месних заједница, спровешће се од наредних редовних избора за чланове 

савета месних заједница. 

До спровођења избора из става 1. овог члана, савети месних заједница 

настављају са радом до истека мандата.  

 

     Члан 94. 

 Постојеће месне заједнице дужне су да у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке ускладе своје статуте са Статутом Општине и овом одлуком.  

 

     Члан 95.   

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним   

заједница (''Службени лист општине Бајина Башта'', број 8/2011 и 9/2011-исправка).  

 

     Члан 96. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Бајина Башта''. 

 

 

    01 Број: 06 - 44/019 

   Бајина Башта, 10. октобра 2019. године 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Весна Ђурић, с.р. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Република Србија 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

01 број 46-36/2019 

10. октобар 2019.године  

БАЈИНА БАШТА 

 

Скупштина општине Бајина Башта, на основу члана 27. став 10, члана 28. став  

2, члана 29. став 1. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 

105/2014,104/2016-др закон,108/2016, 113/2017 и 95/2018), чланова 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 (''Службени гласник РС'', број 16/2018), члана 40. 

став 1. тачка 20. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина 

Башта'', број 2/019), члана 31. став 4. и члана 32. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 1/015 и 12/2016) и сходно Одлуци 

Скупштине општине Бајина Башта о приступању јавном надметању ради отуђења 

непокретности из јавне својине општине Бајина Башта 01 број 46-36/2019 од 08. 

јула 2019. године, на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
  

           I.ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Бајина Башта, ради изградње 

објекта за спорт и рекреацију и то базена за купање затвореног типа и отвореног 

базена за купање, понуђачу РОЛОМАТИК Д.О.О., Бајина Башта, ПИБ 100998879, 

матични број 07582714,  кога заступа законски заступник Предраг Јовановић, ул. 

Светосавска бр. 19, Бајина Башта, ЈМБГ 0807971180014, бр.л.к.004974581 ПС 

Бајина Башта, као једином понуђачу на одржаном јавном надметању дана 

26.08.2019.године и то следећа непокретност: 

           -кат. парцела број 1591/3 КО Бајина Башта, врста земљишта-градско 

грађевинско земљиште, површине од 1.71.64 ха, уписана у листу непокретности 

број 2327 КО Бајина Башта, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 

1/1, у износу од 51.492,00 евра. 

II. Овлашћује се Председник општине да у року од 30 дана од дана 

коначности ове Одлуке са купцем из става I. Одлуке, закључи уговор о отуђењу и 

преносу својине на непокретности за прихваћену укупну купопродајну цену 

умањену за уплаћени износ депозита, којим уговором ће се дефинисати рок за 

привођење намени купљене парцеле, а исти не може бити дужи од рока прописаног 

законом.  

            III.Ако се у року из става II. ове одлуке не закључи уговор о отуђењу, 

сматраће се да је купац из става I. ове Одлуке одустао од закључења уговора, и 

губи право на повраћај депозита, па ће иста непокретност бити предмет новог 

јавног надметања на коме, сходно члану 31. став 4. и члану 32. Одлуке о 

грађевинском земљишту, исти неће имати право учешћа. 



           IV. Исплата купопродајне цене за отуђену непокретност из става I. 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. 

V. Уговор о отуђењу из јавне својине општине Бајина Башта оверава се пред 

надлежним органом, а трошкови овере падају на терет купца. 

VI. О извршењу ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Бајина 

Башта. 

VII. Ова Одлука је коначна у управном поступку.  

                                                          

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 27. став 10. чланом 28. став 2., члана 29. став 1. Закона о јавној 

својини („Сл.гласник РС'', број72/2011, 88/2013,105/2014, 04/2016-др закон, 

108/2016,113/2017 и 95/2018), 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 

које се отуђују из јавне својине утврђује у висини тржишне вредности истих 

непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у противдинарској 

вредности 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 21. ове 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 купопродају 

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 06-32/2019 од 08. јула 2019. године је расписала и огласила јавно 

надметање дана 24. јула 2019.године, а ради отуђења непокретности из јавне 

својине општине Бајина Башта, и то кат. парцеле број 1591/3 КО Бајина Башта, 

градско грађевинско земљиште, у површини од 1.71,64ха,  уписана у лист 

непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна својина општине Бајина 

Башта, са уделом од 1/1, јер наведену непокретност општина Бајина Башта не 



користи у функцији својих надлежности. Јавно надметање је спроведено дана 26. 

августа 2019. 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, привредном друштву 

РОЛОМАТИК Д.О.О. Бајина Башта, ПИБ 100998879. матични број 07582714, кога 

заступа законски заступник Јовановић Предраг из Бајине Баште, ул. Светосавска 

бр.19, као једином и најповољнијем понуђачу, додељена је кат. парцела број 1591/3 

КО Бајина Башта, градско грађевинско земљиште, у површини од 1.71,64 ха, све до 

сада уписано у лист непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна својина 

општине Бајина Башта, са уделом од 1/1. 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, испунили су се услови да 

изабрани учесник јавног надметања закључи 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, има платити у року од 10 

дана од дана 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). Ако се у наведеном року не 

закључи уговор о отуђењу, сматраће се да је купац из става I ове Одлуке одустао од 

закључења уговора и губи право на повраћај депозита, па ће иста непокретност 

бити предмет новог јавног надметања на коме, сходно члану 31. став 4. и члану 32. 

Одлуке о грађевинском земљишту, исти неће имати право учешћа. 

 

           ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Овa одлука је коначна у управном 

поступку, а учесник јавног надметања који сматра да му је у поступку јавног 

надметања повређено право може против истог 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 46-3/2018 

10. октобар 2019.године  

БАЈИНА БАШТА 

 

Скупштина општине Бајина Башта, на основу члана 27. став 10, члана 28. став  

2. члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-др закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 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 (''Службени гласник РС'', број 16/2018), члана 40. 

став 1. тачка 20. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта'', 

број 2/2019), члана 31. став 4. и члана 32. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. 

општине Бајина Башта“, број 1/015 и 12/2016) и сходно Одлуци Скупштине 

општине Бајина Башта о приступању јавном надметању ради отуђења 

непокретности из јавне својине општине Бајина Башта 04 број 46-3/2019  од 08. јула 

2019. године, на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је 

  

О Д Л У К У 

 

           I. ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине општине Бајина Башта понуђачу 

Слободану Митровићу из Костојевића, Бајина Башта, ЈМБГ 2303962791018, 

бр.л.к.007349001 ПС Бајина Башта, као најповољнијем понуђачу на одржаном 

јавном надметању дана 26.08.2019. године и то следеће непокретности: 

          -кат. парцела број 1411/2 КО Костојевићи, земљиште под зградом-објектом у 

површини од 0.01.66ха, остало вештачки створено неплодно у површини од 

0.13,33ха, а у укупној површини од 0.14,99ха, уписана у листу непокретности број 

553 КО Костојевићи, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1 и  

          -приземни објекат број 2, означен као ''остале зграде-Задружни дом'', 

постојећи на кат.парцели 1411/2 КО Костојевићи, уписан 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 5.324,88 евра. 

II. Овлашћује се Председник општине да у року од 30 дана од дана 

коначности ове Одлуке са купцем из става I Одлуке, закључи уговор о отуђењу и 

преносу својине на непокретностима за прихваћену укупну купопродајну цену, 

умањену за уплаћени износ депозита. 

            III.Ако се у року из става  II. ове Одлуке не закључи уговор о отуђењу, 

сматраће се да је купац из става I ове Одлуке одустао од закључења уговора, и губи 

право на повраћај депозита, па ће исте непокретности бити предмет новог јавног 

надметања на коме, сходно члану 31. став 4. и члану 32. Одлуке о грађевинском 

земљишту, исти неће имати право учешћа. 



            IV. Исплата купопродајне цене за отуђене непокретности из става I. 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. 

V. Уговор о отуђењу из јавне својине општине Бајина Башта оверава се пред 

надлежним органом, а трошкови овере падају на терет купца. 

VI. О извршењу ове Одлује стараће се Општинска управа општине Бајина 

Башта. 

VII. Ова Одлука је коначна у управном поступку.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 27. став 10. чланом 28. став 2, чланом 29. став 1. Закона о јавној 

својини („Сл.гласник РС'', број72/2011, 88/2013,105/2014, 04/2016-др закон, 

108/2016,113/2017 и 95/2018),  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 противдинарској 

вредности 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 21. ове 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 купопродају 

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 06-32/2019 од 08. јула 2019.године је расписала и 

огласила јавно надметање дана 24. јула 2019.године, а ради отуђења непокретности 

из јавне својине општине Бајина Башта и то кат. парцеле број 1411/2 КО 

Костојевићи, земљиште под зградом-објектом,у површини од 0.01,66ха, остало 

вештачки створено неплодно у површини од 0.13,33ха и приземни објекат број 2 

означен као ''остале зграде-Задружни дом'', постојећи на кат. парцели 1411/2 КО 



Костојевићи, све до сада уписано у лист непокретности број 553 КО Костојевићи, 

као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1, јер наведене 

непокретности општина Бајина Башта не користи у функцији својих надлежности. 

Јавно надметање је спроведено дана 26. августа 2019. 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. 

          За јавно надметање су приспеле три уредне и благовремене пријаве, и то: Еко 

фрутини д.о.о. Костојевићи, ПИБ 103913646, мат. бр. 20049928 чији је законски 

заступник Срђан Цонић, Бошка Богдановића из Костојевића и Слободана 

Митровића из Костојевића. Сва три учесника су се регистровала за учешће на 

јавном надметању, а понуђач Еко фрутини д.о.о је одмах по отварању јавног 

надметања одустао од даљег надметања. Након једног лицитационог корака, од 

даљег јавног надметања одустао је и понуђач Бошко Богдановић. 

          На основу тако спроведеног јавног надметања, Митровић Слободану из 

Костојевића као најповољнијем понуђачу додељена је кат. парцела број 1411/2 КО 

Костојевићи, земљиште под зградом-објектом,у површини од 0.01,66ха, остало 

вештачки створено неплодно у површини од 0.13,33ха и приземни објекат број 2 

означен као ''остале зграде-Задружни дом'', постојећи на кат. парцели 1411/2 КО 

Костојевићи, све до сада уписано у лист непокретности број 553 КО Костојевићи, 

као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1 за укупан износ од 

5.324,88 евра. 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, испунили су се услови да 

изабрани учесник јавног надметања закључи 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, има платити у року од 10 

дана од дана 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). Ако се у наведеном року не 

закључи уговор о отуђењу, сматраће се да је купац из става I ове Одлуке одустао од 

закључења уговора, и губи право на повраћај депозита, па ће исте непокретности 

бити предмет новог јавног надметања на коме, сходно члану 31. став 4. и члану 32. 

Одлуке о грађевинском земљишту, исти неће имати право учешћа. 

 

           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 истог 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 

01 Број: 06-44/2019 

10. октобар 2019.године 

БАЈИНА БАШТА 

 

Скупштина општине Бајина Башта,  на основу члана 32. став 1. тачка 20.  
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 18. став 6, члана 22. став 1, члана 23. став 2. и 
члана 25. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014,104/2016-др закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 15. став 
1. тачка 15. и члана 40. став 1. тачка 35. и 37. Статута општине Бајина Башта („Сл. 
лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), на седници одржаној дана 10. октобра 
2019. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ ЦЕНТРУ  

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД «БАЈИНА БАШТА» 

 

 

1.Центру за социјални рад „ Бајина Башта“ из Бајине Баште дају се на 

коришћење следеће непокретности : 

  -цела кат. парцела 438/9 по култури земљиште под зградом-објектом 

површине 0.01,35 ха, земљиште под зградом-објектом површине 0.01,35ха и 

земљиште уз зграду-објекат површине 0.06,27 ха, уписана у листу непокретности 

број 923 КО Луг, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом 1/1, 

 - објекат број 1, означен као стамбена зграда за колективно становање-

објекат за социјално становање у заштићеним условима, постојећи на кат.парцели 

438/9, уписан у листу непокретности број 923 КО Луг, као јавна својина општине 

Бајина Башта, са уделом 1/1 и  

 - објекат број 2, означен као стамбена зграда за колективно становање-

објекат за социјално становање у заштићеним условима, постојећи на кат.парцели 

438/9, уписан у листу непокретности број 923 КО Луг, као јавна својина општине 

Бајина Башта, са уделом 1/1 . 

 2. На основу ове Одлуке, на непокретностима из  претходног става, Центар 

за социјални рад „Бајина Башта“ из Бајине Баште  се  може уписати као корисник у 

јавним књигама о непокретностима и правима на њима, у складу са законом којим 

се уређује упис права на непокретностима а  поред општине Бајина Башта, као 

носиоца права јавне својине. 



 3. Центар за социјални рад „Бајина Башта“ из Бајине Баште, као носилац 

права коришћења, на непокретностима из става 1.ове Одлике, има право да исте 

држи и да их користи у складу са њиховом природом и наменом и да њима управља 

у складу са законским прописима. 

 4. Овлашћује се Председник општине Бајина Башта да са Центром за 

социјални рад  

„Бајина Башта“ из Бајине Баште, као корисником непокретности из става 1. ове 

Одлуке, закључи уговор којим ће се утврдити међусобна права и обавезе. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Општина Бајина Башта је носилац права јавне својине на непокретностима и 

то: кат.парцели број 438/9 по култури земљиште под зградом-објектом површине 

0.01,35 ха, земљиште под зградом-објектом површине 0.01,35ха и земљиште уз 

зграду-објекат површине 0.06,27 ха, уписана у листу непокретности број 923 КО 

Луг, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом 1/1, објекту број 1, означен 

као стамбена зграда за колективно становање -објекат за социјално становање у 

заштићеним условима и објекту број 2.означен као стамбена зграда за колективно 

становање -објекат за социјално становање у заштићеним условима , оба постојећа 

на кат.парцели 438/9, уписана у листу непокретности број 923 КО Луг, као јавна 

својина општине Бајина Башта, са уделом 1/1 . 

 Наведене непокретности је општина Бајина Башта стекла у својину на 

основу Споразума  о реализацији пројекта „Социјално становање у заштићеним 

условима“,закљученог  измећу Владе Швајцарске конфедерације, коју је 

представљала Швајцарска Дирекција за развој и сарадњу, Одељење за хуманитарну 

помоћ, Комесеријата за избеглице Републике Србије, Министарства за рад, 

запошљавање и социјалну политику Републике Србије, општине Бајина Башта, 

Центра за социјални рад „ Бајина Башта“  и УНХЦР-а Београд  дана 

11.06.2004.године. 

 Наведени Споразум је имао за циљ изградњу два објекта за колективно 

становање, који објекти ће омогућити тзв.“Социјално становање у заштићеним 

условима“ социјално угроженим избегличким породицама, тренутно смештене у 

колективним центрима као и социјално угроженог домицилног становништва. 

 Обзиром да је закљученим Споразумом општина Бајина Башта одређена за 

корисника изграђених објеката, са правом да своје право коришћења упише у 

земљишне књиге, то је иста своје право коришћења претворила у право јавне 

својине, а на основу закљученог Споразума и одредаба Закона о јавној својини 

(„Сл.гласник РС “, број 72/2011, 88/2013,105/2014,104/2016-др закон,108/2016, 

113/2017 и 95/2018). 

 Чланом 18. став 6. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 

88/2013,105/2014,104/2016-др закон,108/2016, 113/2017 и 95/2018) прописано је да 

установе и јавне агенције и друге организације ( укључујући Народну банку 

Србије), чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица 

локалне самоуправе, које немају статус државног органа или организације, органа 

аутономне покрајине, односно органа јединице локалне самоуправе или јавног 

предузећа, односно друштво капитала, имају право коришћења на непокретним и 

покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришпћење. 



 Чланом 22. став 1. истог Закона прописано је да о давању на коришћење 

непокретности које аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе 

стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјаве воље, или на други законом 

одређен начин, одлучује надлежни орган аутономне покрајине, односно јединиоце 

локалне самоуправе. 

Обзиром да је  Општина Бајина Башта оснивач установе Центра за 

социјални рад  „Бајина Башта“, то је целисходно  истог одредити за корисника 

непокретности: кат.парцеле број 438/9 по култури земљиште под зградом-објектом 

површине 0.01,35 ха, земљиште под зградом-објектом површине 0.01,35ха и 

земљиште уз зграду-објекат површине 0.06,27 ха, објекта број 1, означен као 

стамбена зграда за колективно становање -објекат за социјално становање у 

заштићеним условима и објекта број 2, означен као стамбена зграда за колективно 

становање -објекат за социјално становање у заштићеним условима , оба постојећа 

на кат.парцели 438/9, уписана у листу непокретности број 923 КО Луг, као јавна 

својина општине Бајина Башта, са уделом 1/1  а имајући у виду да је ова установа 

основана ради остваривања права у области социјалне заштите и пружања услуга 

социјалне заштите а све у складу са наменом изграђених објеката која је одређене 

закљученим Споразумом о реализацији пројекта „Социјално становање у 

заштићеним условима“ од 11.06.2004. године, односно исти објекти се искључиво 

могу користити за потребе социјално угроженог становништва. 

 
 

01 број 06-44/2019 

Бајина Башта , дана 10. октобра 2019.године 

                                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

            Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 35. став 7., у вези са чланом 46. став 1. и 51б. став 3 и 4. 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – 

исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19 и 39/19-др.закон), члана 32. и 72. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС”, бр. 32/2019) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине 

Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/2019), Скупштина општине 

Бајина Башта, на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ЧЕТВРТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  БАЈИНЕ БАШТЕ 

 

 

Члан 1. 

Приступа се изради четвртих измена и допуна Плана генералне регулације 

Бајине Баште („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 4/2011, 4-1/2011, 6/2014, 

9/2016 и 8/2017)- (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), по скраћеном поступку. 

 

Члан 2. 

Измене и допуне Плана раде се на основу примедби и иницијатива за измену 

ПГР-а. Подручја која су предмет измена и допуна Плана дефинисана су графичким 

прилогом који је саставни део ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

Плански основ за израду Измена и допуна Плана је План генералне 

регулације Бајине Баште („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 4/2011, 4-1/2011, 

6/2014, 9/2016 и 8/2017). За потребе израде Измена и допуна Плана користиће се 

катастарске подлоге СКН Бајина Башта. 

 

Члан 4. 

Циљ доношења Измена и допуна Плана је унапређење његове 

применљивости, првенствено у делу саобраћајне инфраструктуре, али и других 

намена у циљу његове боље спроводљивости, усклађивање плана са потребама 

корисника простора, стањем на терену и реалним могућностима његове 

реализације. 

 

Члан 5. 

 Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће се из буџета општине 

Бајина Башта за 2019. годину. 

 

 



 

Члан 6. 

Израда измена и допуна Плана одвијаће се по скраћеном поступку, тј. 

подразумева се да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се 

израђује нацрт измена и допуна планског документа, као и да се спроводи поступак 

јавног увида у трајању од 15 дана. 

Нацрт Измена и допуна Плана биће изложен на јавни увид у просторијама 

Скупштине општине Бајина Башта, Душана Вишића 28 и оглашен у средствима 

јавног информисања и званичној веб страници општине Бајина Башта. 

 

 

Члан 7. 

 Носилац израде Измене и допуне Плана је Одељење за послове урбанизма, 

грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, а 

стручни послови на изради Измена и допуна Плана поверавају се привредном 

друштву, односно другом правном лицу које испуњава прописане услове за израду 

планских докумената, након спроведеног поступка јавне набавке 

Рок за израду Измена и допуна Плана је шест месеци од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 

Члан 8. 

За измене и допуне Плана не постоји потреба израде Стратешке процене 

утицаја на животну средину, на основу Мишљења Службе за заштиту животне 

средине Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне 

послове Општинске управе општине Бајина Башта 03 бр. 501-сл./2019 од 

24.09.2019. године. Саставни део ове Одлуке је и Одлука о неприступању изради 

стратешке процене утицаја на животну средину четвртих измена и допуна Плана 

генералне регулације Бајине Баште. 

 

Члан 9. 

             Измене и допуне Плана биће израђене у три примерка у аналогном и четири  

у дигиталном облику. 

Члан 10. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Бајина Башта“. 

 
01 Број:06-44/2019 

Бајина Башта, дана 10. октобра2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

            ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Весна Ђурић, с.р. 

 

 



На основу члана 9. став 3. и члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1. 
тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – 
др.закон 101/2016-др. закон и 47/2018), и члана 40. став 1. тачка 6. Статута 
Општине Бајина Башта („Сл.лист општине Б.Башта“, бр. 2/2019), Скупштина 
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела 
је 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
да се не израђује Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину за потребе израде четврте измене и допуне Плана генералне 
регулације Бајине Баште („Сл.лист општине Б.Башта“, бр. 4/2011, 4-
1/2011, 6/2014, 9/2016 и 8/2017) 
 

Члан 1. 
 
Доношењем ове Одлуке не израђује се Извештај о стратешкој процени 

утицаја на животну средину за потребе израде четврте измене и допуне Плана 
генералне регулације Бајине Баште („Сл.лист општине Б.Башта“, бр. 4/2011, 4-
1/2011, 6/2014, 9/2016 и 8/2017)-у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Измене и допуне Плана раде се на основу примедби и иницијатива за измену 

Плана.Подручја која су предмет измена и допуна Плана дефинисана су графичким 
прилогом који је саставни део Одлуке у приступању изради четвртих измена и 
допуна Плана генералне регулације Бајине Баште. 

 
Члан 3. 

 
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће се из буџета 

Општине Бајина Башта за 2019. годину. 
 
Носилац израде Измене и допуне Плана је Одељење за послове урбанизма, 

грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, а 
стручни послови на изради Измена и допуна Плана поверавају се привредном 
друштву, односно другом правном лицу које испуњава прописане услове за израду 
планских докумената, након спроведеног поступка јавне набавке. 

 
Рок за израду Измена и допуна Плана је шест месеци од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради четвртих измена и 

допуна Плана генералне регулације Бајине Баште. 
 



 
 
 
 

Члан 6. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Бајина Башта“. 
 
 
 

01 Број 06 - 44/2019 
Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 
 

                 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Весна Ђурић, с. р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основу члана 35. став 7., у вези са чланом 46. став 1. и 51б. став 3 и 4. 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – 

исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19 и 39/19-др.закон), чланова 32. и 72. Правилника о садржини, 

начину и постпку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС” бр. 32/2019) и чл. 40. став 1. тачка 5. Статута општине 

Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/2019), Скупштина општине 

Бајина Башта, на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕРУЋАЦ 

 

 

Члан 1. 

Приступа се изради првих измена и допуна Плана генералне регулације 

насеља Перућац („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 5/2011)- (у даљем тексту: 

Измене и допуне Плана), по скраћеном поступку. 

 

Члан 2. 

Измене и допуне Плана раде се на основу примедби и иницијатива за измену 

ПГР-а. Подручја која су предмет измена и допуна Плана дефинисана су графичким 

прилогом који је саставни део ове Одлуке. Обухваћена је територија катастарских 

општина Перућац и Растиште. 

 

Члан 3. 

Плански основ за израду Измена и допуна Плана је План генералне 

регулације насеља Перућац („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 5/2011). За 

потребе израде Измена и допуна Плана користиће се катастарске подлоге СКН 

Бајина Башта. 

 

Члан 4. 

Циљ доношења Измена и допуна Плана је унапређење његове 

применљивости, првенствено у делу саобраћајне инфраструктуре, али и других 

намена у циљу његове боље спроводљивости, усклађивање плана са потребама 

корисника простора, стањем на терену и реалним могућностима његове 

реализације. 

  

Члан 5. 

 Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће се из буџета 

Општине Бајина Башта за 2019. годину. 

 

 



Члан 6. 

Израда измена и допуна Плана одвијаће се по скраћеном поступку, тј. 

подразумева се да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се 

израђује нацрт измена и допуна планског документа, као и да се спроводи поступак 

јавног увида у трајању од 15 дана. 

Нацрт Измена и допуна Плана биће изложен на јавни увид у просторијама 

Скупштине општине Бајина Башта, Душана Вишића 28 и оглашен у средствима 

јавног информисања и званичној веб страници општине Бајина Башта. 

 

Члан 7. 

 Носилац израде Измене и допуне Плана је Одељење за послове урбанизма, 

грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, а 

стручни послови на изради Измена и допуна Плана поверавају се привредном 

друштву, односно другом правном лицу које испуњава прописане услове за израду 

планских докумената, након спроведеног поступка јавне набавке 

Рок за израду Измена и допуна Плана је шест месеци од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 

Члан 8. 

За измене и допуне Плана не постоји потреба израде Стратешке процене 

утицаја на животну средину, на основу Мишљења Службе за заштиту животне 

средине Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне 

послове Општинске управе општине Бајина Башта, 03 бр. 501-сл./2019 од 

24.09.2019. године. Саставни део ове Одлуке је и Одлука о неприступању изради 

стратешке процене утицаја на животну средину првих измена и допуна Плана 

генералне регулације насеља Перућац. 

 

Члан 9. 

             Измене и допуне Плана биће израђене у три примерка у аналогном и четири  

у дигиталном облику. 

 

Члан 10. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Бајина Башта“. 

 

 
01 Број: 06-44/2019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

            ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Весна Ђурић, с. р. 

 



 

На основу члана 9. став 3. и члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), и 
члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине Бајина Башта („Сл.лист општине Б.Башта“, бр. 2/2019), 
Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

  да се не израђује Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину за 
потребе израде измене и допуне Плана генералне регулације насеља Перућац („Сл.лист 
општине Б.Башта“, бр. 5/2011) 

Члан 1. 
 

Доношењем ове Одлуке не израђује се Извештај о стратешкој процени утицаја на 
животну средину за потребе израде измене и допуне Плана генералне регулације насеља Перућац 
(„Сл.лист општине Б.Башта“, бр. 5/2011)-у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Измене и допуне Плана раде се на основу примедби и иницијатива за измену Плана. 

Подручја која су предмет измена и допуна Плана дефинисана су графичким прилогом који је 
саставни део Одлуке у приступању изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља 
Перућац. 
 

Члан 3. 
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће се из буџета Општине Бајина 

Башта за 2019. годину. 
 
Носилац израде Измене и допуне Плана је Одељење за послове урбанизма, 

грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, а стручни послови на 
изради Измена и допуна Плана поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу 
које испуњава прописане услове за израду планских докумената, након спроведеног поступка јавне 
набавке. 

 
Рок за израду Измена и допуна Плана је шест месеци од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 
Члан 5. 

Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради измена и допуна Плана 
генералне регулације насеља Перућац. 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бајина Башта“. 
01 Број:06 - 44/2019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
                   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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 11. став 4. 

Закона о финансијској подршци породици са децом (*Сл. гласник РС*, бр. 113/2017 

и 50/2018), члана 40. став 1. тачка  6. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист 

општине Бајина Башта*, бр. 2/019), а у складу са Породичном декларацијом 

*Општина Бајина Башта - заштитник породице* (*Сл.лист општине Бајина Башта*, 

бр.9/2017), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 10. 

октобра 2019. године, донела је 

 

И З М Е Н Е  И  Д О П У Н Е 

Одлуке о оснивању Буџетског фонда за лечење деце оболеле од тешких  

болести и за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу 

 

Члан 1. 

 

            Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за лечење деце оболеле од тешких болести и за финансијску помоћ за 

вантелесну оплодњу(„Сл. лист општине Бајина Башта“, број 2/2018). 

 

Члан 2. 
 

 У  члану 6 став. 2. алинеја 2.  мења се и гласи : 

  

  

„-за покушај вантелесне оплодње, за парове који због година живота 

претходно нису остварили право на бесплатну вантелесну оплодњу по 

републичком програму.“ 

 

Члан 3. 

 

              Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу 

општине Бајина Башта“. 

 

 

01 Број: 06 -44/2019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

    ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                     

Весна Ђурић, с. р. 

 

 

 

 



На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16), члана 

20. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/014–др. закон и 101/016-др. закон и 47/2018),   члана 40. Статута општине Бајина 

Башта ( «Сл. лист општине Бајина Башта», бр. 2/2019),  члана 8. став 1. Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину («Сл. 

лист општине Бајина Башта» бр. 6/2019), а по прибављеној Сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-01512/2019-

09 од 25. септембра 2019. године,  Скупштина општине Бајина Башта, на седници 

одржаној дана 10. октобра  2019. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

о измени Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Бајина Башта за 2019. годину 

 

I. 

 

У  Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Бајина Башта  за 2019. годину 01 број 320-1/2019 

(„Службени лист  општине Бајина Башта“, бр. 4/2019) долази до следећих измена: 

 

- на страни 16. у оквиру поглавља Табеларни приказ планираних мера и 

финансијских  средстава у Табели 3. Мере руралног развоја, под редним бројем 2.  у 

оквиру мере -Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде износ 

планираног буџета за текућу годину без пренетих обавеза ( у РСД) у износу од 

400.000,00 динара, мења се износом од 600.000,00 динара, 

 

- на страни 16.  у Табели 3. Мере руралног развоја,  додаје се нова мера под 

редним бројем 3.: назив мере Одрживо коришћење пољопривредног земљишта, 

шифра мере 201.1., планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза ( у 

РСД) у износу од 500.000,00 динара, износ подстицаја по кориснику (%)  100%, 

максимални износ подршке по кориснику  је 1.500,00 динара, пренете обавезе 0,00., 

 

- на страни 17.  у Табели 3. Мере руралног развоја, редни број 3. мења се 

редним бројем 4.,  

 

- на страни 17.  у Табели 3. Мере руралног развоја, редни број 4. мења се 

редним бројем 5.  и планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза ( у 

РСД) од 1.700.000,00 динара мења се износом од 1.300.000, 00 динара, 

 

- на страни 17.  у Табели 3. Мере руралног развоја, укупан износ средстава 

за планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза ( у РСД) од 8.200.000,00 

динара мења се износом од 8.500.000,00 динара, 

 



- на страни 17. у Табели 4. Посебни подстицаји, под редним бројем 2., назив 

мере Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, 

планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза ( у РСД) у износу од 

500.000,00 динара мења се износом од 200.000, 00 динара, 

 

- на страни 17. у Табели 4. Посебни подстицаји, укупан износ средстава за 

планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза ( у РСД) у износу од 

700.000,00 динара мења се износом од 400.000,00 динара, 

 

- на страни 18. у Табели 6. Табеларни приказ планираних финансијских 

средстава у пољу Вредност у РСД, износ од 8.200.000,00 динара што су планирана 

средства за подстицаје мерама руралног развоја мења се износом од 8.500.000,00 

динара и износ од 700.000,00 динара што су планирана средства за посебне 

подстицаје мења се износом од 400.000,00 динара. 

- на страни 32.  У оквиру мере Успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде, а у оквиру тачке 2.3.10. Интензитет помоћи, износ од 400.000,00 

динара мења се износом од 600.000,00 динара. 

- на страни 32. испод   тачке 2.3.12. додаје се нова мера и то: 

 

2.4. Назив и шифра мере: 201.1. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта 

 

2.4.1. Образложење: Мера инвестиције за одрживо коришћење 

пољопривредног земљишта подржава мала и средња пољопривредна газдинства у 

циљу попрaвке састава земљишта и повећања приноса, а све ради постизања веће 

економске ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне 

одрживости.  

  

2.4.2. Циљеви мере: Општи циљеви: - стабилност дохотка пољопривредних 

газдинстава; повећање производње; побољшање продуктивности и квалитета 

производа; смањење трошкова производње;  

 - унапређење техничко-технолошке опремљености; одрживо управљање 

ресурсима и заштита животне средине; раст конкурентности уз прилагођавање 

захтевима домаћег и иностраног тржишта; усклађивање са правилима ЕУ, њеним 

стандардима, политикама и праксама. 

 

2.4.3. Веза мере са Националним програмом за рурални развој и 

пољопривреду:  Мера је усклађена са Националним програмом за рурални развој 

Републике Србије (2018-2020) који је усвојен .      

 

2.4.4. Крајњи корисници: Крајњи корисник мере је правни субјект који ће 

обавити лабараториjску анализа пољопривредног земљишта уз препоруку стручог 

лица – пољопривредног инжењера чији су крајњи корисници регистрована 

пољопривредна газдинства са територије општине Бајина Башта.  

 

2.4.5. Економска одрживост: Подносиоци захтева за средства не морају да 

доказују економску одрживост улагања кроз форму бизнис плана. 



 

 

          2.4.6. Општи  критеријуми за кориснике:  
             

1) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са 

посебним прописом којим се уређује Регистар пољопривредних газдинстава (у 

даљем тексту: Регистар пољопривредних газдинстава, комерцијална 

пољопривредна газдинства), као носилац регистрованог пољопривредног 

газдинства, да се налази у активном статусу, као и да се парцеле налазе на 

територији општине Бајина Башта. 

 

2) да има пребивалиште на територији општине Бајина Башта. 

  

2.4.7.  Специфични критеријуми: 

             

           1) једно пољопривредно газдинство може урадити максимално пет 

субвенционисаних анализа земљишта. 
 

        

            2.4.8.  Листа инвестиција у оквиру мере  

 

Шифра инвестиције 

 

 
Назив инвестиције 
 

201.1.1 Одрживо управљање земљиштем 

201.1.3 
Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро – 

мелиоративне мере) 

 

2.4.9. Критеријуми селекције: Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији мере, већ се средства одобравају по редоследу подношења потпуних 

захтева. Конкурс ће бити отворен до утрошка планираних средстава, а најкасније до 

30.11.2019.године. 
 

2.4.10. Интензитет помоћи: Општина Бајина Башта ће са уделом до 100 % 

субвенционисати износ. 

 
 

            2.4.11. Индикатори/показатељи  

 

Редни број 

 

 

Назив показатеља 
 

      1. 

 

Укупан број подржаних пројеката 
           2. Површина земљишта са поправљеним саставом  
 

2.4.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране 

Општинске управе општине Бајина Башта - Одељења за послове урбанизма, 

грађевинарства и имовинско-правне послове, Канцеларија бр.19 – за послове 



пољопривреде и водопривреде: 

-  инвестиције које ће се финасирати у оквиру ове мере ће се спроводити 

кроз Јавни позив за прикупљање узорака земљишта ради лабараториске анализе 

пољопривредног земљишта уз препоруку стручог лица – пољопривредног 

инжењера,  

- потписивање уговора са овлашћеном пољопривредном службом која ће 

извршити лабараториска анализа пољопривредног земљишта уз препоруку стручог 

лица  

 Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране 

надлежног органа у смислу комплетности, административне усаглашености и 

прихватљивости.  

 

-На странама од 32 до 35 наслови 2.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 

2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11. и 2.4.12. мењају се насловима 2.5., 2.5.1., 2.5.2., 

2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6., 2.5.7., 2.5.8., 2.5.9., 2.5.10., 2.5.11. и 2.5.12. 

 

-На странама од 35 до 37 наслови  2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 

2.5.6., 2.5.7., 2.5.8., 2.5.9., 2.5.10., 2.5.11. и 2.5.12. мењају се насловима 2.6., 2.6.1., 

2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.6.7., 2.6.8., 2.6.9., 2.6.10., 2.6.11. и 2.6.12. 

 

-На странама од 37 до 39  наслови 2.6., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 

2.6.6., 2.6.7., 2.6.8., 2.6.9., 2.6.10., 2.6.11. и 2.6.12. мењају се насловима 2.7., 2.7.1., 

2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.7.6., 2.7.7., 2.7.8., 2.7.9., 2.7.10., 2.7.11. и 2.7.12. 

 

-На странама од 39 до 42  наслови  2.7., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 

2.7.6., 2.7.7., 2.7.8., 2.7.9., 2.7.10., 2.7.11. и 2.7.12. мењају се насловима 2.8., 2.8.1., 

2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.7., 2.8.8., 2.8.9., 2.8.10., 2.8.11. и 2.8.12. 

 

I. Измена Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Бајина Башта за 2019. годину саставни 

је део ове Одлуке. 

 

II. О правилном и благовременом извршењу Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бајина 

Башта за 2019. годину стараће се Председник општине Бајина Башта. 

 

 

III. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Бајина Башта“.  

 

01 број: 06-44/2019 

Бајина Башта, дана 10. октобар  2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Весна Ђурић, с.р. 



 
 

                 На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.износи, 

125/14 –усклађени дин. износи, 95/15 - усклађени дин.износи, 83/16, 91/16 - 

усклађени дин. износи, 104/16 – др. закон, 96/17 усклађени дин. износи, 89/18 - 

усклађени дин. износи и 95/18 – др.закон), члана 73. став 1. Закона о угоститељству 

(„Службени гласник РС“, број 17/19), члана 40. став 1., тачка 29. Статута општине 

Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/019), Скупштина 

општине Бајина Башта на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

 О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа корисник услуге 

смештаја који изван свога места пребивалишта користи услугу смештаја у 

угоститељском објекту за смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и 

туристичке инфраструктуре и супраструктуре на територији општине Бајина 

Башта.  

 

Члан 2. 

 

 Обвезник боравишне таксе је корисник услуге смештаја у угоститељском 

објекту за смештај. 

 Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у 

угоститељском објекту за смештај у износу од 110,00 динара.  

 Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који 

пружа услугу смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).  

 Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја.  

 Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже 

износ боравишне таксе.  

 

Члан 3. 

 

 Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као 

физичко лице поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у 

објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком 

домаћинству, у објектима смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних 

лежајева и у објекту сеоског туристичког домаћинства на отвореном у привремено 

постављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела (у даљем тексту: 

физичко лице), сагласно закону којим се уређује угоститељство.  

 Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у 

складу са актом Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и начин 

утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа 



угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 

туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања.  

 Годишњи износ боравишне таксе из ст. 1. и 2. овог члана, решењем утврђује 

Одељење за послове финансија, буџета и рачуноводства-Одсек за наплату јавних 

прихода Општинске управе општине Бајина Башта, а по претходно, од стране 

Одељења за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове Општинске 

управе општине Бајина Башта донетом и правноснажном решењу о категоризацији 

угоститељског објекта.  

 Одељење за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове 

Општинске управе општине Бајина Башта, обавезно, један примерак 

правноснажног решења о категоризацији угоститељског објекта доставља 

надлежном Одељењу за послове финансија, буџета и рачуноводства-Одсек за 

наплату јавних прихода Општинске управе општине Бајина Башта, са следећим 

подацима:  

- име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе из става 1. овог члана, 

ЈМБГ, адреса становања (општина, улица, кућни број),  

- општина, насеље, улица, кућни број и број смештајне јединице,  

- ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број камп парцела у смештајној 

јединици,  

- период за који се утврђује боравишна такса,  

- доказ о пријему решења,  

- клаузула са датумом правоснажности решења о категоризацији. 

 

Члан 4. 

 

 Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на 

прописан рачун јавног прихода, до петог у месецу, за претходни месец.  

 Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет 

уплати износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана 

утврђене обавезе.  

 

Члан 5. 

 

 Боравишну таксу не плаћају:  

1) деца до седам година старости;  

2) лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану 

рехабилитацију од надлежне лекарске комисије;  

3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни 

инвалиди од прве до пете групе, ратни војни инвалиди и породице погинулих 

бораца (корисници породичних инвалиднина), цивилни инвалиди рата од прве до 

пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије, и сродних мишићних и 

неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје 

парализе, мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, особе оболеле од малигне 

болести, инсулин зависне шећерне болести, психозе, епилепсије, хемофилије, 

трајне хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализи, особе које се лече у вези 



са ХИВ инфекцијом, туберкулозом, цистичном фиброзом, аутоимуним системским 

болестима, као и пратилац наведених особа;  

4) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за 

смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по програму 

министарства надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве у 

угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са 

наставним планом образовне установе, као и учесници републичких и регионалних 

такмичења у знању и вештинама;  

5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима 

ослобођени плаћања таксе;  

6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.  

 Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година 

старости.  

 Лица из става 1. не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су 

испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно 

образовне установе, упут лекарске комисије и друго).  

 

Члан 6. 

 

 Средства од наплаћене боравишне таксе на територији општине Бајина 

Башта приход су буџета општине Бајина Башта.  

 

Члан 7. 

 

 У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, 

застарелости, наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и 

осталог што није предвиђено овом одлуком сходно се примењују одредбе закона 

којим се уређује порески поступак и пореска администрација, ако законом којим се 

уређује област угоститељства није друкчије одређено. 

 Надлежно одељење за утврђивање висине годишњег износа боравишне 

таксе за физичка лица је Одељење за послове финансија, буџета и рачуноводства-

Одсек за наплату јавних прихода Општинске управе општине Бајина Башта, које 

одељење врши и контролу наплате и уплате боравишне таксе.  

 

 

Члан 8. 

 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове 

и комуналне делатности. 

За прекршаје прописане овом Одлуком надлежни инспектор издаје 

прекршајни налог.“ 

 

Члан 9. 

 

 Новчаном казном у износу од 50.000,00динара  до 500.000,00 динара казниће 

се за прекршај правно лице које пружа услуге смештаја, ако:  



         1. боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописаног (члан 

2. и 5. Одлуке);  

        2. не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге (члан 2. став 

4. Одлуке);  

         3. у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе (члан 2. став. 5. 

Одлуке);  

        Новчаном казном од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара казниће се и 

одговорно лице у правном лицу које учини прекршај из става 1. овог члана.  

        Новчаном казном од 10.000,00динара до 250.000,00 казниће се и предузетник 

који учини прекршај из става 1. овог члана.  

 

Члан 10. 

 

        Новчаном казном од  5.000,00 динара до 75.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице које пружа услуге смештаја, ако:  

         1. боравишну таксу не плаћа у утврђеном годишње износу на прописан начин 

(члан 3. Одлуке).         

 

 

Члан 11. 

 

 Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној 

такси („Службени лист општине Бајина Башта“  број 10/05, 7/07, 7/08, 7/09, 5/010 и 

6/017).  

 

Члан 12. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Бајина Башта". 

 

  

        01 Број:06-44/2019 

Бајина Башта, дана 10. октобра  2019. године 

                    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

           ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               На основу члана 20. тачка 11. и члана 32. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи (*Сл. гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 

47/018), члана 13. Закона о јавним службама (*Сл. гласник РС*, бр. 42/91, 71/94, 

79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона, 83/014-др. закон), 

члана 133. став 1. Закона о туризму (*Сл. гласник РС*, 17/019) и члана 40. став 1. 

тачка 11. Статута општине Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 

2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  10. октобра 

2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Установе 

Спортско-туристичкицентар *Бајина Башта* Бајина Башта са Законом о 

туризму и са Уредбом о класификацији делатности и 

промени назива установе 

 

Члан 1. 

 

            Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта Туристичке 

организације *Тара-Дрина* Бајина Башта са Законом о туризму („Сл. гласник РС“, 

17/019)- (у даљем тексту:Установа), изменама и допунама Одлуке о усклађивању 

Одлуке о оснивању Установе Спортско-туристичкицентар *Бајина Башта* Бајина 

Башта са Законом о туризму и са Уредбом о класификацији делатности ипромени 

назива установе (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр.9/018). 

 

Члан 2. 

 

             После члана 3 додаје се нови члан 3а, који гласи: 

             *Установа је дужна да годишњи програм рада и план промотивних 

активности из члана 3, став 2, алинеја 2. ове одлуке, пре њиховог усвајања, достави 

Туристичкој организацији Србије на прибављање претходне сагласности у делу 

плана промотивних активности.*              

Члан 3. 

 

             Члан 12. мења се и гласи: 

              *Директор Установе мора да поседује: 

                1.) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; 

                 2.) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на 

руководећим пословима; 

                 3.) активно знање најмање једног страног језика. 

               Директора Установе именује и разрешава Скупштина општине Бајина 



Башта, на основу јавног конкурса, који спроводи Управни одбор Установе. 

               Мандат директора траје 4 године. 

               По истеку мандата исто лице може бити поново именовано за директора 

Установе. 

              Конкурсни поступак за именовање директора Установе  уређује се 

Статутом Установе.* 

Члан 4. 

 

            Члан 16. мења се и гласи: 

            *Управни одбор Установе има 5 чланова. 

              У управни одбор Установе именују се два представника запослених и три 

представника оснивача. 

            Чланови Управног одбора, представници запослених Установе, предлажу се 

на начин прописан Статутом Установе. 

             Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина 

општине. 

             Управни одбор се именује на период од 4 године.* 

 

Члан 5. 

 

              Директор Установе, именован Решењем Скупштине општине Бајина Башта 

01 Број:06-34/018 од 13. новембра 2018. године, наставља да обавља ту дужност до 

истека мандата. 

Члан 6. 

 

               Састав Управног одбора Установе ускладиће се са овом одлуком  у року од 

30 дана од дана њеног ступања на снагу.  

               

Члан 7. 

 

              Установа је  дужна да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке усклади Статут и друге опште акте Установе са одредбама ове одлуке. 

 

Члан 8. 

 

              Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у *Сл.листу 

општине Бајина Башта*. 

 

01 Број: 06-44/019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                        Весна Ђурић, с. р. 

 

 



 

               На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/07, 83/014-др. закон, 101/2016-др. закон и 

47/2018), члана 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", 

број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник 

РС“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС) и члана 40. став 1. тачка 19. 

Статута општине Бајина Башта ("Службени лист општине Бајина Башта", број 

2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 10. октобра 

2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком врши се измена и допуна Одлуке о јавним паркиралиштима 

(„Сл.лист општине Бајина Башта“, број 8/011 и 5/2013). 

  

Члан 2. 

 

 Члан 8. мења се и гласи: 

 

 „Обављање послова из члана 1. ове Одлуке, Скупштина општине Бајина 

Башта поверава Јавном предузећу за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ 

ТЕРМ“ Бајина Башта. 

 

Члан 3. 
 У осталим члановима из ове Одлуке реч „ЈКП „12. септембар“ Бајина 

Башта“, замењује се речима Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне 

енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, у одговарајућем падежном облику. 

 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу 

општине Бајина Башта". 

01 Број: 06-44/019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. 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 и 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018), члана 125. Закона о 

социјалној заштити (*Сл. гласник РС*, бр. 24/011), члана 40. став 1. тачка 13. 

Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019), а по 

прибављеној сагласности Министарства  за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања број:119-01-203/2019-09 од 26. јула 2019. године, Скупштина општине 

Бајина Башта, на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад 

*Бајина Башта* Бајина Башта 

 

I 

               ИМЕНУЈЕ СЕ Вуковић Марица, дипломирани психолог из Бајине Баште, 

за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад *Бајина Башта* Бајина 

Башта, која ће ту функцију обављати до именовања директора Центра за социјални 

рад *Бајина Башта* Бајина Башта, а најдуже једну годину. 

 

II 

             Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу општине 

Бајина Башта*. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад *Бајина Башта* Бајина 

Башта  број 5510-168/2 од 21. маја 2019. године расписан је конкурс за именовање 

директора Центра за социјални рад *Бајина Башта* Бајина Башта на мандатни 

период од четири године, а сходно условима и по конкурсном поступку, 

прописаним Статутом те установе и Законом о социјалној заштити (*Сл. гласник 

РС* бр. 24/011). 

           Конкурс је објављен у листу  *Послови* дана 05. јуна 2019. године. На 

конкурс су се благовремено пријавила два кандидата, Вуковић Марица,  

дипломирани психолог из Бајине Баште, која обавља функцију директора Центра за 

социјални *Бајина Башта* Бајина Башта и Јосиповић Слободан, дипломирани 

правник, запослен у Центру за социјални *Бајина Башта* Бајина Башта на 

пословима стручног радника на управноправним пословима. На седници од 18. јуна 

2019. године Управни одбор Центра за социјални рад *Бајина Башта* Бајина Башта 

разматрао је пријаве на конкурс наведених кандидата и констатовао да су обе 

пријаве благовремене, потпуне и исправне и да оба кандидата у потпуности 

испуњавају све услове конкурса, као и да су поднели доказе о испуњењу тих 

услова. Одлуком број 5510-197/2 од 18. јуна  2019. године Управни одбор је утврдио 

предлог кандидата за именовање на функцију директора Центра за социјални рад 

*Бајина Башта* Бајина Башта-Вуковић Марицу, дипл. психолога из Бајине Баште, 

са радним искуством од 19 година, која обавља функцију директора Центра за 

социјални *Бајина Башта* Бајина Башта. Управни одбор је ту Одлуку о доставио  

Скупштини општине Бајина Башта, уз предлог за именовање директора број 5510-



197/3 од 20. јуна 2019. године. У складу са чланом 124. став 6. Закона о социјалној 

заштити, уз предлог за именовање директора Управни одбор доставио је и 

мишљење о предложеном кандидату број 5510-197/3 од 18. јуна 2019. године и 

листу кандидата број 5510-197/4 од 18. јуна 2019. године. У наведеном мишљењу 

наводи се да је Управни одбор мишљења да ће предложени кандидат Вуковић 

Марица у наредном четворогодишњем периоду успешно обављати дужност 

директора, имајући у виду да има 19 година радног искуства у струци, да је у 

претходне 4 године била директор те установе, да је ту дужност успешно обављала 

и да је и пре тога била запослена у овом Центру. 

           Имајући у виду одредбе члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити 

предлог за именовање Марице Вуковић за директора Центра за социјални рад 

*Бајина Башта* Бајина Башта прослеђен је на претходну сагласност Министарству 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које Министарство је актом број: 

119-01-203/2019-09 од 26. јула 2019. године дало сагласност да се Марица Вуковић 

именује за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад *Бајина Башта* 

Бајина Башта. 

              Ценећи достављени предлог Управног одбора и сагласност  Министарства 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да се Марица Вуковић именује за 

вршиоца дужности директора, Скупштина општина је донела решење о именовању 

Марице Вуковић за вршиоца дужности  директора Центра за социјални рад *Бајина 

Башта* Бајина Башта, а на основу одредби члана 125. Закона о социјалној заштити 

(*Сл. гласник РС* бр. 24/011), којима је прописано да, ако директор центра за 

социјални рад не буде именован у року од 90 дана од истека мандатног периода, 

оснивач именује вршиоца дужности директора. Ставом 2. тог члана прописано је да 

се за вршиоца дужности директора центра за социјални рад може именовати лице 

које испуњава услове прописане за директора центра за социјални рад и за чије 

именовање је прибављена сагласност Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања.Сви наведени услови испуњени су, па је донето решење као у 

диспозитиву. Именовање се врши на период до именовања директора Центра за 

социјални рад *Бајина Башта* Бајина Башта, а најдуже једну годину, у складу са 

чланом 125. став 3. Закона о социјалној заштити. 

              При доношењу овог решења примењене су и одредбе члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон, 

101/016-др. закон и 47/018) и члана 40. тачка 13. Статута општине Бајина Башта 

(*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019), у којима је прописано да Скупштина 

општине именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је 

оснивач.  

               ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се покренути управни спор, 

тужбом код Управног суда Београд, у року од 30 дана од дана пријема овог решења.  

01 Број:06-44/019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                            Весна Ђурић, с. р. 

 

 



 

            На основу члана  32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник 

РС”, бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018), члана 59. став 7. 

Закона о јавним предузећима (“Сл. гласнк РС”, бр 15/016)  и члана 40. тачка 62. 

Статута општине Бајина Башта (“Сл.лист општине Бајина Башта”, бр. 2/019), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 10. октобра 2019. 

године, донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
I 

 

              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Другу измену и допуну Програма пословања 
ЈКП “Дубоко“ Ужице за 2019. годину, коју је усвојио Надзорни одбор тог јавног 

предузећа, под бројем 2/3 од 09. септембра  2019. године. 

 

II 

       Ово решење објавити у “Сл. листу општине Бајина Башта”. 

III 

                  Решење доставити: JКП “Дубоко” Ужице, архиви  Скупштине. 

 

 

01 Број:06-44/019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                                                    Весна Ђурић, с.р. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



          На основу члана  32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник 

РС”, бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018), члана 59. став 7. 

Закона о јавним предузећима (“Сл. гласнк РС”, бр 15/016)  и члана 40. тачка 62. 

Статута општине Бајина Башта (“Сл.лист општине Бајина Башта”, бр. 2/019) и 

члана 26. став 4. 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, 9/017 и 6/019), Скупштина општине Бајина Башта, 
на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
I 

 

              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену и допуну Програма пословања ЈКП “12. 

септембар“ Бајина Башта за 2019. годину, коју је усвојио Надзорни одбор тог јавног 

предузећа Одлуком број 1442 од 25. септембра 2019. године. 

 

II 

       Ово решење објавити у “Сл. листу општине Бајина Башта”. 

III 

                  Решење доставити: JКП “12. септембар” Ужице, архиви  Скупштине. 

 

 

01 Број:06-44/019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                                                    Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник 

РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018), члана 40. тачка 

10.Статута општине Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019), 

члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (*Сл.гласник РС, бр. 15/016) 

и члана 22. став 1. алинеја 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, 4/019 и 6/019), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 10. октобра 2019. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Допуну Статута Јавног предузећа 

 за производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Допуну Статута Јавног предузећа за 

производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта, коју је донео 

Надзорни одбор тог јавног предузећа, под  бројем 911-1/19  дана 05. септембра 

2019.  године.  

 

II 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу општине 

Бајина Башта*. 

III 

 

 Решење доставити: ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-44/019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                      Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/014, 101/016 и 47/018), члана 116. став 5. и члана 117. став 3. 

тачка 4. Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/017, 27/018-др. закон и 10/019) и члана 40. тачка 67. Статута општине Бајина 

Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина 

Башта, на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу  члана Школског одбора 

Основне школе *Свети Сава* Бајина Башта 

 

I 

 

            РАЗРЕШАВА СЕ Печеничић Александар дужности члана Школског одбора 

Основне школе *Свети Сава* Бајина Башта, као представник  родитеља, због 

престанка основа по којем је именован. 

 

                                                                       II         

 

               Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу 

општине Бајина Башта“. 

III 

 

              Решење доставити: Основној школи “Свети Сава” Бајина Башта, 

Печеничић Александру  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-44/2019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                        Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/014, 101/016 и 47/018), члана 116. став 5. и члана 117. став 5. 

Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/017, 

27/018-др. закон и 10/019) и члана 40. тачка 67. Статута општине Бајина Башта 

(„Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, 

на седници одржаној дана 10. октобра  2019. године, донела је 

  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора 

Основне школе *Свети Сава* Бајина Башта 

 

I 

 

              ИМЕНУЈЕ СЕ Јосиповић Мирјана у Школски одбор Основне школе 

*Свети Сава* Бајина Башта, као представник  родитеља. 

 

II 

 

             Мандат новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата 

Школског одбора Основне школе “Свети Сава” Бајина Башта, именованог Решењем 

Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-24/017 од 04. јула 2017. године. 

                                                                      III         

 

               Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу 

општине Бајина Башта“. 

IV 

 

              Решење доставити: Основној школи “Свети Сава” Бајина Башта, Јосиповић 

Мирјани и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-44/2019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                      Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 
 
 
 

 



На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07, 83/014, 101/016 и 47/018), члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. 

Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/017, 

27/018-др. закон и 10/019) и члана 40. тачка 67. Статута општине Бајина Башта 

(„Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, 

на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу  члана Управног одбора 

Предшколске установе *Невен* Бајина Башта 

 

I 

 

            РАЗРЕШАВА СЕ Љубисављевић Ненад дужности члана Управног одбора 

Предшколске установе *Невен* Бајина Башта, као представник  родитеља, због 

престанка основа по којем је именован. 

 

                                                                       II         

 

               Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу 

општине Бајина Башта“. 

III 

 

              Решење доставити: Предшколској установи *Невен* Бајина Башта, 

Љубисављевић Ненаду  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-44/2019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                        Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



             На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/014, 101/016 и 47/018), члана 116. став 5. и члана 117. став 5. 

Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/017, 

27/018-др. закон и 10/019) и члана 40. тачка 67. Статута општине Бајина Башта 

(„Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, 

на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је 

  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Управног одбора 

Предшколске установе *Невен* Бајина Башта 

 

I 

 

              ИМЕНУЈЕ СЕ Марковић Ведран у Управни одбор Предшколске установе 

*Невен* Бајина Башта, као представник  родитеља. 

 

II 

 

             Мандат новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата 

Управног одбора Предшколске установе *Невен* Бајина Башта, именованог 

Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-24/017 од 04. јула 2017. 

године. 

                                                                      III         

 

               Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу 

општине Бајина Башта“. 

IV 

 

              Решење доставити: Предшколској установи *Невен* Бајина Башта, 

Марковић Ведрану и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-44/2019 

Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                      Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IZDAVA^: Op{tinska uprava Bajina Ba{ta - glavni i odgovorni 
urednik - sekretar Skup{tine Radina Rajakovi}, broj telefona: 865-
070, broj uplatnog ra~una:  840-742351843-94 - prihodi op{tinskih 
orana uprave, model 97, poziv na broj 77-007. Godi{wa pretplata za “Sl. 
list op{tine Bajina Ba{ta” za 2019. godinu je 7.000,00 dinara.   



 

 

 

 

 


