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                   На основу чланова 48. и 56. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник 

РС*, бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) и члана 34. Статута општине Бајина 

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

Башта, на Предлог Административно-мандатно-имунитетског одбора, на седници 

одржаној дана 29. новембра 2019. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

            I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине општине Бајина Башта 

Милошу Божићу из Бајине Баште, Обајгора, са изборне листе Коалиција: 

Александар Вучић-Србија побеђује , изабраном на изборима одржаним 24. априла 

2016. године. 

           II. Милошу Божићу мандат почиње да тече даном потврђивања мандата и 

траје до истека времена на које би трајао мандат одборници Милици Додић, 

престао пре истека времена на које  је изабрана, а уместо које му је Изборна 

комисија општине Бајина Башта доделила одборнички мандат. 

           III. 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  

     

                 Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-44/019 од 10. 

октобра 2019. године (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 9/2019) утврђен је 

престанак мандата одборници Милици Додић, са изборне листе Коалиција: 

Александар Вучић-Србија побеђује, пре истека времена на које је изабрана на 

изборима од 24. априла 2016. године. 

                На основу одредби члана 48.  Закона о локалним изборима (*Сл. гласник 

РС*, бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) Изборна комисија општине Бајина 

Башта доделила је нови одборнички мандат, уместо одборнице Милице Додић, 

кандидату Милошу Божићу, са изборне листе Коалиција: Александар Вучић-Србија 

побеђује и издала му Уверење 01 Број: 013-3/16  од 20. новембра 2019. године о 

избору за одборника Скупштине општине Бајина Башта.  

                Сходно својој надлежности утврђеној чланом 5. став 1. алинеја 4. Одлуке 

о сталним радним телима Скупштине (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/05), 

Административно-мандатно-имунитетски одбор Скупштине утврдио је и 

Скупштини доставио Предлог  01 Број: 06-51/019 од 21. новембра 2019. године за 

потврђивање мандата одборнику Милошу Божићу. Разматрајући тај Предлог, 

Скупштина општине је исти прихватила и потврдила мандат одборнику Милошу 

Божићу. Административно-мандатно-имунитетски одбор утврдио је да су подаци из 



издатог Уверења одборнику Милошу Божићу 01 Број:013-3/16 од 20. новембра 

2019. године истоветни са подацима из Збирне изборне листе (*Сл.лист општине 

Бајина Башта*, бр. 4/016) и из Извештаја Изборне комисије општине Бајина Башта 

о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Бајина Башта 24. 

априла 2016. године (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 5/016), те да је Уверење 

издато од Изборне комисије општине Бајина Башта, као за то овлашћеног органа. 

Од кандидата Милоша Божића је прибављена писмена сагласност да прихвата 

мандат. Мандат је додељен и потврђен следећем кандидату који је прихватио 

мандат, са исте изборне листе, Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује, на 

којој листи се налазила и одборница Милица Додић, чији мандат је престао пре 

времена на које је изабрана, а уместо које му је Изборна комисија доделила 

одборнички мандат. Милошу Божићу ће мандат трајати до истека времена до када 

би трајао мандат одборници Милици Додић, да није престао пре истека времена на 

које је изабрана. 

Решење је донето применом одредби чланова 48. и 56. Закона о локалним 

изборима (*Сл. гласник РС*, бр. 129/0, 34/010-одлука УС и 54/011).                                            

            На доношење овог решења примењен је и члан 34. Статута општине Бајина 

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

одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен 

законом. 

 

          ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Управном 

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

 

01 Број: 06-52/019 

Бајина Башта, дана 29. новембра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                        Ђурић Весна, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                На основу члана 30. став 3. Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*, бр. 

129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) и члана 40. став 1. тачка 67. Статута 

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

Бајина Башта, на седници одржаној дана 29. новембра 2019. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

            I. УТВРЂУЈЕ СЕ да Милошу Божићу престаје дужност председника Управног 

одбора Центра за социјални рад *Бајина Башта* Бајина Башта, на лични захтев, а због  

потврђивања мандата одборника Скупштине општине Бајина Башта, која функција је 

неспојива са дужношћу председника Управног одбора Центра за социјални рад *Бајина 

Башта* Бајина Башта, као именованог лица. 

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

Бајина Башта*. 

           III. Решење доставити Милошу Божићу, Центру за социјални рад *Бајина Башта* 

Бајина Башта и архиви Скупштине. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

            Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-52/019 од 29. новембра 

2019. године Милошу Божићу  потврђен је мандат одборника Скупштине општине Бајина 

Башта. На истој седници, а након изгласавања потврђивања мандата одборника, именовани 

је поднео усмену оставку на дужност председника Управног одбора Центра за социјални 

рад *Бајина Башта* Бајина Башта, због наступања сукоба интереса. 

            Одредбама члана 30. став 3. Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*, бр. 

129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) прописано је да даном потврђивања 

одборничког мандата лицима које је именовала, односно поставила скупштина јединице 

локалне самоуправе, престаје функција на коју су именовани, односно постављени, по ком 

основу је именовани и поднео оставку на дужност председника Управног одбора Центра за 

социјални рад *Бајина Башта* Бајина Башта, а што је и правни основ да му се утврди 

престанак те дужности. 

             Сходно наведеном, донето је решење као у диспозитиву. 

 

01 Број: 06-52/019 

Бајина Башта, дана 29. новембра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                     Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



            На основу члана  6. стaв 5, 6. и 7. и члана 7а. став 2. Закона о порезима на 

имовину („Сл.гласник РС”, бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 

78/11, 57/12-УС и 47/13,68/14-др. закон, 95/18, 99/18-oдлука УС), члана 40. став 1. 

тачка 3. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта", 

бр. 2/019), Скупштина Општине Бајина Башта на седници одржаној дана 29. 

новембра 2019. године, доноси   

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. 

ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра непокретности 

ради утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Бајина 

Башта. 

Члан 2. 

 Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине 

Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 5/2013 и 7/2013) на 

територији општине Бајина Башта одређене су три зоне за утврђивање пореза на 

имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, 

саобраћајној повезаности са централним деловима општине Бајина Башта, односно 

са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона и 

ТРЕЋА зона, где је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности (у динарима) за утврђивање 

пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Бајина Башта износе: 

Врсте  непокретности Зона 

прва друга трећа 

1. Грађевинско земљиште 1.037,00 1.037,00 502,00 

2. Пољопривредно земљиште 534,00 534,00 61,00 

3. Шумско земљиште  74,00 74,00 

4. Станови 53.517,65 53.517,65 53.517,65 



5. Куће за становање 29.545,10 29.545,10 15.347,87 

6. Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који 

служе за обављање делатности 

35.724,90 

 

35.724,90 

 

35.724,90 

 

7. Гараже и гаражна места    

 

Члан 3. 

 Ова  Одлука ће бити  објављена у „Службеном листу општине Бајина 

Башта“ и на интернет страни www.bajinabasta.rs  

 

Члан 4. 

               Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примењиваће се од 01. 

јануара 2020. године. 

 

 

01 Број:06-52/19 

Бајина Башта, 29. новембра 2019. године 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА  

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                      Весна Ђурић, с.р.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bajinabasta.rs/


             На основу члана 7a. и члана 38б. Закона о порезима на имовину 

(„Сл.гласник РС”, број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 

57/12-УС и 47/13,68/14-др.закон, 95/18, 99/18-oдлука УС) и члана 40. став 1. тачка 

3. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта", број 

2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 29. 

новембра2019.године, доноси   

ОДЛУКУ 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ СА 

ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

2019.ГОДИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 Члан 1.  

 Овом Одлуком утврђују се коефицијенти по појединим зонама рачунајући и 

најопремљенију зону а који ће служити за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге (у даљем тексту: 

коефицијенти), које се налазе на територији општине Бајина Башта. 

 

Члан 2. 
 Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на 

имовину, територију општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина 

Башта", број 5/2013 и 7/2013) чине: прва зона, друга зона и трећа зона, као и да је 

прва зона-најопремљенија зона. 

 Коефицијенти на територији општине Бајина Башта износе: 

1) за прву зону    1  

2) за другу зону   0,8 

3) за трећу зону   0,4 

Члан 3. 
 Утврђују се цене непокретности које су у најопремљенијој зони на 

територији општине Бајина Башта служиле као просечне цене на основу којих је у 

текућој 2019. години утврђивана основица пореза на имовину за непокретности 

обвезника који не води пословне књиге и то : 

гараже                                      ...............................   21.752,03  дин. 

шумско земљиште                   ...............................  123,00       дин. 

 

Члан 4. 

 Ова  Одлука ће бити  објављена у „Службеном листу општине Бајина 

Башта“ и на интернет страни www.bajinabasta.rs                                                            

Члан 5. 
               Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примењиваће се од 01. 

јануара 2020. године. 

01 број 06- 52/019 

Бајина Башта, 29. новембра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БАЈИНА БАШТА 

                                                            ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                            Весна Ђурић, с. р. 

http://www.bajinabasta.rs/


Република Србија 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

01 Број: 46-44/2019  

29. новембар 2019. године 

БАЈИНА БАШТА 

 

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

став 2. и члана 29. става 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. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018), члана 15. став 1. 

тачка 15. и члана 40. став 1. тачка 35. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист 

општине Бајина Башта“, број 2/2019), на седници одржаној дана 29. новембра 2019. 

године, донела је 

О Д Л У К У  

 

I. ПРИСТУПА СЕ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЈИНА БАШТА непокретности, и то:  

-кат. парцеле број 1663/4 КО Бајина Башта,  по култури ливада 4. класе, у 

површини од 0.00,49 ха, уписана у листу непокретности број 2327 КО Бајина 

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

II. Отуђење непокретности из јавне својине општине Бајина Башта из става 

I. ове Одлуке, има се извршити путем јавног надметања, по најнижој почетној 

купопродајној цени, израженој у еврима, утврђеној у висини тржишне вредности 

непокретности, у укупном износу од  297,00 евра. 

III. Исплата постигнуте купопродајне цене за отуђену непокретност из става 

II. ове Одлуке извршиће се у динарској противвредности, по званичном средњем 

курсу евра Народне банке Србије, на дан уплате. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општина Бајина Башта је носилац права јавне својине  на кат. парцели 

1663/4 КО Бајина Башта, по култури ливада 4. класе, у површини од 0.00,49 ха, која 

парцела је уписана у листу непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна 

својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1. 

Наведена непокретност је  обухваћена Планом генералне регулације Бајина 

Башта 

 („Сл. лист  општине Бајина Башта“, број 4/2011, 4-1/2011,6/2014, 9/2016 и 8/2017). 

Иста се налази у просторној ЦЕЛИНИ 1- грађевинско подручје градског 

грађевинског земљишта-ЗОНА 1.2-комплексно урбано ткиво, на којима је као 

претежна намена предвиђено становање ниске густине. 

 Предметна парцела, према достављеној информацији о локацији одељења за 

послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове Општинске 



управе Бајина Башта 03/1 број: 46-44/2019 од 16.09.2019. године, због свог облика и 

површине не испуњава услове за грађевинску парцелу. 

 Чланом 27. став 10, чланом 28. став 2. и чланом 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), као и чланом 2. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018), прописано је да о располагању стварима у 

јавној својини јединице локалне самоуправе одлучује орган јединице локалне 

самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе, 

да се непокретности у јавној својини отуђују у поступку јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, под условима 

утврђеним законом и уредбом, да се почетна, односно најнижа цена непокретности 

која се отуђује из јавне својине утврђује у висини тржишне вредности истих 

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

противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан 

уплате, те да се купопродајна цена непокретности утврђује се на основу акта 

надлежног пореског органа, лиценцираног проценитеља или другог надлежног 

органа, којим је извршена процена тржишне вредности непокретности. 

Кат.парцелу 1663/4 КО Бајина Башта општина Бајина Башта не користи у 

функцији остваривања својих надлежности. 

Обзиром на то, као и због рационалног коришћења својих економских 

ресурса, оправдано је и целисходно отуђење наведене непокретности из јавне 

својине општине Бајина Башта. 

Отуђење непокретности из јавне својине општине Бајина Башта из става I. 

ове Одлуке има се извршити путем јавног надметања, по почетној најнижој цени 

која је утврђена у висини тржишне вредности исте непокретности, изражене у 

еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по званичном 

средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а све у складу са чланом 29. 

став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС “, број 72/2011, 

88/2013,105/2014,104/2016-др закон,108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 2. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018) 

Купопродајна цена непокретности из става II. ове Одлуке утврђена је на 

основу извештаја Министарства финансија Пореске управа Одељење за контролу 

издвојених активности Ужице број 100-464-08-00340/2019 од 23.10.2019. године и 

курсне листе бр.204 за девизе формиране на дан 23.10.2019.године. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                            Весна Ђурић, с.р. 



На основу члана 19. става 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, 

број 16/2018), члана 15. став 1. тачка 15. и члана 40. став 1. тачка 35. Статута 

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

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 29. новембра 2019. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1.ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка отуђења непокрености 

јавним надметањем, у саставу: 

 

1. Јелена Филиповић, председник Комисије 

2.Марко Марковић, члан 

3.Јелена Тошић, члан 

 

2. Задатак Комисије из става 1.овог решења је да спроведе поступак отуђења 

непокретности и то:  

- кат.парцеле број 1663/4 КО Бајина Башта,  по култури ливада 4.класе, у 

површини од 0.00,49 ха, уписана у листу непокретности број 2327 КО Бајина 

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

 Комисија је дужна да по окончаном поступку јавног надметања записник са 

утврђеним предлогом о отуђењу непокретности понуђачу који је понудио 

најповољније услове, достави Скупштини општине. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу општине Бајина Башта“. 

4. Решење доставити председнику, члановима Комисије и архиви 

Скупштине. 

 

 

01 број 06-52/2019 

Бајина Башта, дана 29. новембра  2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и на основу члана 1. Закона о 

сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. гласник 

РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/205-др. закон, 120/2012-одлука УС и 84/2013-

одлука УС) и члана  40. став 1. тачка 6. и тачка 19. Статута општине Бајина Башта 

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

Башта, нa  седници одржаној дана 29. Новембра 2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА 

БАШТА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређује се поступак и начин уређења и одржавања гробља и 

сахрањивање, односно опремање простора за сахрањивање, изградња и одржавање 

стазе, уређивање, опремање и одржавање објеката за погребне услуге, одржавање 

гробова, укоп умрлих, њихов пренос и превоз и пружање других погребних услуга. 

 

Члан 2. 

Гробље у смислу ове одлуке је земљиште које је Скупштина општине 

одредила за сахрањивање умрлих, као и сви објекти и уређаји који се налазе на том 

земљишту, а служе за сахрањивање. 

Гробље је комунални објекат од општег интереса.  

 

Члан 3. 

Земљиште за нова гробља на подручју општине Бајина Башта одређује се 

одлуком Скупштине општине Бајина Башта.  

У сеоским насељима, земљиште за гробље одређује се просторним планом 

општине Бајина Башта.  

У сеоским насељима не могу се стварати нова гробља која нису одређена на 

начин из става 2. овог члана или Скупштинском одлуком у складу са законом. 

 

Члан 4. 

Уређење и одржавање гробља у граду Бајина Башта, сахрањивање, опремање 

простора за сахрањивање, изградња и одржавање стаза, уређивање, опремање и 

одржавање објеката за погребне услуге, одржавање гробова, укоп умрлих, њихов 

превоз и пренос и пружање других погребних услуга врши Јавно комунално 

предузеће „12. септембар “ из Бајине Баште (у даљем тексту: ЈКП) у складу са 

Законом о сахрањивању и гробљима, Законом о комуналним делатностима и 

одредбама ове одлуке. 

Гробље у Лугу, као комунални објекат, предато је на коришћење, управљање 

и одржавање ЈКП. 

 У сеоским насељима и другим насељеним местима на територији општине 



Бајина Башта, уређивање и одржавање гробља врши месна заједница на чијем се 

подручју налази гробље.  

 

II. САХРАЊИВАЊЕ УМРЛИХ 

 

Члан 5. 

Сахрањивањем умрлих у смислу ове одлуке сматра се покопавање 

посмртних остатака умрлог на гробљу које је у употреби и друге радње које се са 

тим циљем предузимају.  

Гробље у коме ће се вршити сахрана одређује се по правилу према месту у 

коме је лице умрло или пребивалишту умрлог у часу смрти или у другом месту кад 

је умрли за живота изјавио жељу или по жељи лица о чијем се трошку врши 

сахрањивање.  

Лице које у тренутку смрти није имало последње пребивалиште, сахрањује 

се у месту на чијем је подручју преминуло.  

 

Члан 6. 

Сахрањивање посмртних остатака умрлих врши се из просторије која служи 

за чување посмртних остатака умрлог до сахрањивања и испраћај посмртних 

остатака до гробног места (у даљем тексту: капела).  

Сахрањивање посмртних остатака умрлих у гробљу, ако на њима не постоји 

капела, врши се преношењем посмртних остатака из куће умрлог до гробља на 

уобичајен начин.  

 

Члан 7. 

Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници или лица која 

су била дужна да га издржавају или да се о њему старају.  

Уколико не постоје лица из претходног става или нису у могућности да 

изврше сахрањивање, сахрану ће извршити ЈКП у месту где је лице које треба да се 

сахрани умрло, о трошку Центра за социјални рад општине Бајина Башта.  

Уколико лице из става 1.овог члана одбије сахрањивање, сахрањивање ће се 

извршити о трошку Центра за социјални рад општине Бајина Башта.  

Центар за социјални рад има право на накнаду трошкова сахрањивања из 

заоставштине умрлог.  

 

Члан 8. 

Сахрањивање умрлих може се вршити само на гробљу које је у употреби, а у 

складу са законом и овом одлуком. 

 Сахрањивање се обавља од 1.октобра до 31.марта у времену од 10 до 15 

часова, а у осталим месецима од 10 до 17 часова. 

 

Члан 9. 

Сахрањивање умрлих врши се по одобрењу ЈКП или месне заједнице у 

складу са одговарајућим санитарним прописима на начин који одговара пијетету 

према умрлом, достојанству места на коме он почива и уз поштовање осећања 

сродника умрлог и других особа које су биле блиске са умрлим. По изношењу 



ковчега са посмртним остацима из капеле могу се вршити верски обреди у складу 

са обичајима и прописима верских заједница. 

 

Члан 10. 

Трошкове сахрањивања сносе лица која су дужна да обезбеде сахрањивање.  

Ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање, трошкове 

сахрањивања сноси Центар за социјални рад општине Бајина Башта на чијој 

територији је умрли имао последње пребивалиште. 

 Уколико се не може утврдити последње пребивалиште умрлог, трошкове 

сахрањивања сноси Центар за социјални рад на чијој територији је наступила смрт 

или су пронађени посмртни остаци.  

Центар за социјални рад или месна заједница која је обезбедила 

сахрањивање умрлог лица, има право на накнаду трошкова од лица која су била 

дужна да обезбеде сахрањивање из заоставштине умрлог.  

 

Члан 11. 

Сваки смртни случај у насељу Бајина Башта мора се пријавити ЈКП-у или 

месној заједници ради одређивања времена сахране и извршења других услуга око 

сахрањивања. 

 

Члан 12. 

Сахрањивање се пријављује JКП-у или месној заједници одмах, а најкасније 

12 сати пре сахране. На основу потврде о смрти, ЈКП или месна заједница одређује 

дан и сат сахране у споразуму са лицем које је пријавило сахрану.  

Лица из става 1. овог члана дужна су да са ЈКП-ом или месном заједницом 

закључе уговор о закупу гробног места на период од 10 година.  

 

Члан 13. 

Уколико је смрт наступила у болници или су посмртни остаци пренети у 

мртвачницу болнице, а у року од 24 часа се не јави лице које је по закону обавезно 

да обезбеди сахрану, надлежна служба је дужна да пријави смртни случај Центру за 

социјални рад општина Бајина Башта ради преузимања и сахрањивања посмртних 

остатака.  

 

Члан 14. 

Лица која су по закону дужна да обезбеде сахрану су у обавези да у року од 

24 часа од смрти лица, преузму и пренесу посмртне остатке у капелу на гробљу и 

да их чувају до сахране.  

 

Члан 15. 

ЈКП је дужно да одмах по пријави смрти утврди са подносиоцем пријаве 

време обављања сахране, као и време преноса посмртних остатака од стана или 

болничке мртвачнице у капелу на гробљу.  

 

Члан 16. 

Пренос посмртних остатака из места у место врши се специјалним 



погребним возилом.  Пренос посмртних остатака од стана умрлог или болничке 

мртвачнице до капеле на гробљу врше лица која обављају погребну делатност, а на 

захтев лица која су по закону дужна да обезбеде сахрану.  

ЈКП , по жељи породице покојника, обезбеђује особље за пренос ковчега од 

капеле до гробног места.  

За пренос посмртних остатака умрлог од заразних болести примењују се 

посебни прописи.  

 

Члан 17. 

Посмртни остаци сахрањених морају да почивају у гробном месту најмање 

10 година од дана сахрањивања (обавезни рок почивања).  

Породице, сродници и друга лица која за то имају интерес имају право да по 

истеку обавезног рока почивања продуже рок почивања посмртних остатака под 

условом да су гроб, односно гробница уређени према плану уређења гробља као и 

да плате накнаду за коришћење гробног места за продужени рок почивања  

Рок продуженог почивања посмртних остатака износи 10 година и може се 

више пута продужити.  

Рок почивања посмртних остатака може се продужити до стављања гробља 

ван употребе. 

 

Члан 18. 

У исто гробно место (дубинска гробица) за које није истекао обавезни рок 

почивања може се сахранити брачни друг сахрањеног, његов сродник по крви у 

правој линији и у бочној линији до четвртог степена сродства као и брачни другови 

тих лица. 

На захтев сродника умрлог лица, а уз сагласност лица које има право 

коришћења гробних места, могу се у истом гробном месту сахранити и посмртни 

остаци умрлог који не спада у ред лица из става 1.овог члана. 

 

III. ИСКОПАВАЊЕ И ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 

 

Члан 19. 

Посмртни остаци сахрањених не могу се ископавати и преносити у друго 

гробље или друго место док не протекне 10 година од дана сахрањивања.  

 

Члан 20. 

Сродници или друга заинтересована лица могу захтевати ископавање 

посмртних остатака сахрањеног, ради преноса на друго гробље или на друго место 

у истом гробљу. 

 Ископавање и преношење посмртних остатака врши ЈКП на начин и под 

условима који су прописани посебним прописима. 

 Уз захтев из става 1. овог члана мора се поднети одобрење општинског 

надлежног орган, а за послове санитарне инспекције, спроводница и доказ о 

обезбеђеном месту за сахрањивање на другом гробљу и на другом месту у истом 

гробљу. 

 Лица која су захтевала ископавање посмртних остатака сахрањеног сносе 



трошкове ископавања и преноса посмртних остатака на друго гробље или на друго 

место у истом гробљу.  

 

Члан 21. 

Ископавање и преношење посмртних остатака не може се вршити у периоду 

од 1.маја до 1.октобра. 

 

Члан 22. 

За штету која настане услед ископавања и преношења посмртних остатака на 

суседним гробовима, гробницама, стазама и другим објектима на гробљу одговара 

ЈКП.  

 

Члан 23. 

Посмртне остатке из гробова којим је истекао обавезни рок почивања, а није 

продужен рок почивања, ЈКП или месна заједница могу ископати и пренети у други 

гроб и гробницу.  

Субјекти из претходног става дужни су да о намери ископавања и 

преношења посмртних остатака у смислу става 1. овог члана писмено обавесте 

сроднике сахрањених и да их позову да у року од 60 дана од дана пријема 

обавештења уклоне са гробних места споменике, друга гробна обележја, знакове и 

друге предмете који се налазе на гробном месту.  

Уколико су сродници сахрањених непознати или им се не може утврдити 

тачно место пребивалишта обавештење из претходног става објавиће се на 

уобичајен начин у средствима јавног информисања. 

 По истеку рока из става 2. овог члана ЈКП или месна заједница може из 

гробних места ископати посмртне остатке и пренети их у друго за то одређено 

гробно место, обележити их и о томе водити посебну евиденцију, као и уклонити 

споменике и друго гробне знакове и предмете који се налазе на гробном месту.  

Уклоњени споменици, други гробни знаци и предмети са гробних места у 

смислу претходног става, постају општинска јавна својина и са истим располаже 

ЈКП или месна заједница која се стара о одржавању гробља.  

 

Члан 24. 

Одредба члана 23.ове одлуке не односи се на гробна места у којима почивају 

посмртни остаци заслужних лица, као и на надгробне споменике од нарочите 

уметничке и историјске вредности.  

 

IV. УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 

 

Члан 25. 

Уређивање и одржавање гробља врши се у складу са урбанистичким и 

санитарним прописима.  

Уређивање и одржавање гробних места врше заинтересована лица (у даљем 

тексту: закупци гробних места).  

Уколико своју обавезу не извршавају редовно, ту обавезу извршиће ЈКП на 

терет закупца гробног места. ЈКП је дужно да на захтев заинтересованих лица 



уређује и одржава гробно место уз одговарајућу накнаду.  

 

Члан 26. 

Уређивање и одржавање гробља састоји се у: 

 1. свакодневном чишћењу и одношењу отпадака као што су: папир, стари 

венци, увело лишће, покошена трава, разна амбалажа, отпаци грађевинског 

материјала, сувишна земља и други отпадни материјал,  

2. редовном кошењу траве на слободним површинама гробља, прилазним 

стазама око гробних места и на гробним местима,  

3. редовном окопавању и резању украсног дрвећа и шибља, као и одржавању 

цветних рондела изнад гробних места,  

4. ограђивању гробља одговарајућом врстом ограде и одржавању ограде,  

5. одржавању у чистом и исправном стању свих објеката на гробљу, 

6. одржвању у исправном стању свих инсталација на гробљу. 

 

Члан 27. 

ЈКП је дужно да након истека рока од 60 дана од дана сахране, уклони са 

гробља положене венце и осушено цвеће. 

 

 

 

Члан 28. 

  За коришћење гробних места (гробова и гробница ), за уређење и одржавање 

гробља, као и за услуге сахрањивања плаћа се накнада ЈКП или месној заједници.  

Накнада за уређење и одржавање гробља плаћа се у годишњем износу, 

фактурисана уз рачун ЈКП за друге комуналне услуге. 

 Висину накнаде из става 1. и 2. овог члана утврђује Надзорни одбор ЈКП 

или Савет месне заједнице, уз сагласност Општинског већа општине Бајина Башта. 

 

Члан 29. 

ЈКП које управља гробљем има право на накнаду и то:  

1. за коришћење гробног места ( у даљем тексту: закуп),  

2. за одржавање гробља по једном гробном месту (у даљем тексту: 

одржавање гробља),  

3. за трошкове сахране (у даљем тексту: сахрањивање), 

4. за трошкове превоза посмртних остатака мртвачким колицима(превоз),  

5. за трошкове ископавања и преношења посмртних остатака, 

6. за уређење гробног места уколико је ова обавеза уговором пренета ЈКП (у 

даљем тексту: уређење гробног места), 

7. за коришћење капеле и других просторија на гробљу и 

8. за улазак на гробље ради уређења гробног места и постављања спомен 

обележја. 

 

Члан 30. 

На гробно место на коме се налази плоча може се засадити цвеће или 

зеленило у складу са планом уређења и одржавања гробља.  



Корисници гробних места могу постављати посуде за свеће, посуде за цвеће 

и друге прикладне предмете који дају лепши изглед гробном месту у складу са 

планом уређења и одржавања гробља, а по добијеној сагласности ЈКП-а и 

искључиво на гробном месту. 

 ЈКП је дужно да уклони све предмете са гробних места уколико нису 

постављени у складу са планом уређења и одржавања гробља.  

 

Члан 31. 

ЈКП је дужно да на гробљу постави довољан број корпи за отпатке и редовно 

из празни.  

 

V. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБНИЦА, ОКВИРА ГРОБНИХ МЕСТА И 

НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА 

 

Члан 32. 

Изградња гробница, оквира гробних места и надгробних споменика, врши се 

у складу са урбанистичким планом уређења гробља, а по одобрењу ЈКП или месне 

заједнице. 

 

Члан 33. 

О облику гробнице, оквиру гробних места, надгробних споменика, одлучују 

лица која их постављају односно израђују, с тим да се гробнице, оквири, споменици 

и други знаци по димензијама и начину изградње уклапају у урбанистичко решење 

гробља или план гробља који замењује урбанистичка решења на постојећем 

гробљу.  

 

Члан 34. 

Гробнице се могу градити као појединачне, дубинске или породичне, у 

складу са планом парцелације гробних места. 

 Није дозвољена изградња гробница у виду покривеног грађевинског објекта 

(капеле, барака и сл.) на гробљима на територији општине Бајина Башта.  

 

Члан 35. 

  Планом уређења гробља уређују се посебне парцеле заслужних лица. О 

гробовима и гробницама заслужних лица стара се ЈКП и о њима се води посебна 

евиденција. 

 

Члан 36. 

Реконструкција гробница или другог спомен обележја, као и подизање, 

преправка или уклањање споменика и других предмета на гробљу може се вршити 

у складу са планом уређења гробља као и у случају да се ради о побољшању 

естетског изгледа, поправци или замени другим спомеником или обележјем веће 

уметнике вредности.  

 

Члан 37. 

Радове на изградњи гробница, оквира гробница, надгробних споменика или 



извођење других занатских радова на гробљу, могу обављати само лица која су 

стручна или регистрована за обављање те делатности.  

Лица из претходног става овог члана дужна су да пре почетка извођења 

радова поднесу захтев ЈКП за добијање сагласности за извођење радова и плате 

накнаду из члана 29. става 1. тачка 8. ове Одлуке. 

 

Члан 38. 

Гробови и надгробни споменици од посебне уметничке и историјске 

вредности стављају се под посебну заштиту и о њима се води посебна евиденција. 

 

VI. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ 

 

Члан 39. 

О одржавању реда на гробљу у Бајиној Башти стара се ЈКП. 

О одржавању реда на осталим гробљима на подручју општине старају се 

месне зједнице.  

 

Члан 40. 

На гробљу је забрањено:  

1. оштећивати гробове, гробнице, споменике, стазе и друге објекте који 

служе за потребе гробља,  

2. певати, галамити, нарушавати јавни ред и мир осим пригодног певања 

везаног за погребни обред, 

 3. прескакати ограду, газити алеје и гробове, кидати и ломити цвеће, дрвеће 

и друго украсно шибље, као и односити цвеће са гробова,  

4. исписивати непристојне натписе или какве друге погрдне или увредљиве 

речи, лепити слике или истицати рекламе,  

5. уводити животиње и напасати их на гробљу,  

6. возити бицикл, моторна и запрежна возила осим у случају сахране, 

извођења радова на изградњи и оправци гробова, као и у случају превоза лица која 

се због физичког недостатка не могу кретати, 

7. прљати гробове и гробнице, на стазама остављати нечистоћу, бацати увеле 

венце и цвеће, друге неупотребљиве предмете, остатке хране и отпатке ван посуда 

за смеће, 

8. отварати гробове и гробнице,  

9. преиначавати, уклањати споменике или надгробне плоче са гробова и 

гробница, 

10. употребљавати објекте на гробљу противно сврси за коју су намењени,  

11. садити воћно и шумско дрвеће на гробљу,  

12. држати грађевински материјал без одобрења ЈКП-а,  

13. постављати споменике и друга обележја без одобрења ЈКП-а,  

14. сваки други поступак који скрнави надгробне споменике, гробнице и 

гробља, 

15. сахрањивати умрлог ван одобреног гробног места, 

 16. сахрањивати умрлог без потврде о смрти,  

 17. ископавати и преносити посмртне остаткеа без претходно прибављених 



одобрења и сагласности надлежних органа. 

 

Члан 41. 

Извођење радова у објектима гробља у Бајиној Башти може обављати ЈКП 

или радове могу вршити сродници умрлог или те послове могу поверити 

занатлијама који имају пријављену самосталну занатску радњу или предузећу које 

се бави том делатношћу, а на осталим гробљима на територији општине Бајина 

Башта ове радове могу вршити сродници умрлог или те послове могу поверити 

занатлијама који имају пријављену самосталну занатску радњу.  

Уколико послове из става 1 обављају сродници умрлог, односно занатлије 

које имају пријављену самосталну занатску радњу или предузеће које се бави том 

делатношћу, дужни су да их обављају у току радног вемена ЈКП-а.  

 

Члан 42. 

За вршење занатских и услужних делатности на гробљу важе поред општих 

прописа и следеће одредбе:  

1. занатски радови се могу обављати само по претходно прибављеном 

одобрењу ЈКП,  

2. ЈКП може у одређене дане и у одређено доба године да забрани извођење 

занатских и других радова на гробљу ван радног времена, у дане кад се не ради и у 

дане државних празника,  

3. грађевински материјал (песак, шљунак, камен, креч, ризла, цемент и др.) 

дозвољено је држати на гробљу само на краће време које је неопходно да се заврше 

радови. У случају да се радови прекину као и после завршених радова, извођач је 

дужан да сав материјал одмах уклони и терен доведе у исправно стање,  

4. за превоз материјала потребног за извођење радова могу се користити 

прилази и стазе које одреди ЈКП, 

5. ако се приликом извођења радова пронађу делови ковчега, кости и други 

предмети, одмах ће се закопати на исто место, уз претходну пријаву ЈКП,  

6. извођачу радова који се не придржава ове одлуке ЈКП забраниће рад на 

гробљу.  

 

Члан 43. 

Физичка или правна лица која на било који начин оштете објекте на гробљу, 

дужна су да обештете сопственика тих објеката , односно одговарају по правилима 

о накнади штете. 

 

VII. СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ 

 

Члан 44. 

Гробље се може ставити ван употребе (забранити сахрањивање) из 

санитарних, урбанистичких и других оправданих разлога или ако на гробљу нема 

више места за сахрањивње. 

Одлуку о стављању гробља ван употребе доноси Скупштина општине на 

предлог ЈКП-а.  

 



VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 45. 

Новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 динара казниће се за 

прекршај ЈКП ако поступи супротно одредбама чл. 8, 14, 15, 16, 18, 24, 27. и 34. ове 

одлуке.  

За радње из претходног става казниће се за прекршај и одговорно лице, 

новчаном казном у износу од 15.000,00 динара. 

 

Члан 46. 

  Новчаном казном од од 10.000,00 динара казниће се за прекршај грађанин 

ако поступи супротно одредбасма чл.3,7, 11, 12, 14, 18, 34, 40. и  42. ове одлуке. 

 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 47. 

 

О спровођењу ове одлуке стараће се Општинска управа општине Бајина 

Башта и комунална инспекција. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о сахрањивању и 

гробљима на територији општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина 

Башта“, број 2/010). 

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

листу општине Бајина Башта“. 
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                На основу члана 2. став 3. тачка 6а. и члана 3. тачка 6а., члана 4. став 3. и 

члана 9. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС”, бр. 88/11, 

104/16 и 95/2018), Закона о сахрањивању и гробљима (“Сл.лист СРС”, бр. 20/77, 

24/85-др.закон и 6/89-др.закон и “Сл. гласник РС”, бр. 53/93-др.закон, 67/93-

др.закон, 48/94-др.закон, 101/05-др.закон, 120/12-УС и 84/13-УС), Уредбе о начину 

и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гласник РС“, бр. 

13/18, 66/2018 и 51/2019) и члана 40. став 1 тачка 6. и тачка 19. Статута oпштине 

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

Бајина Башта на седници одржаној дана 29. новембра 2019. године, донeла је  

 

ОДЛУКУ О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови и начин обављања погребне делатности.  

 

Члан 2. 

Погребна делатност у смислу ове одлуке је преузимање и превоз посмртних 

остататака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, 

здравствена установа, институт за судску медицину и патологију, установе 

социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом 

(патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног 

простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување 

покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне 

документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака 

у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање (у даљем тексту: 

погребнa делатност). 

Члан 3. 

Погребну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, 

предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту: субјект) који испуњава 

услове прописане законом, Уредом о о начину и условима за отпочињање обављања 

комуналних делатности („Сл.гласник РС“, бр. 13/18, 66/2018 и 51/2019) (у даљем 

тексту: Уредба) и овом одлуком. 

Члан 4. 

Погребну делатност, у складу са Уредбом, може да обавља субјект који је 

поднео захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања 

комуналних делатности.  За отпочињање обављања комуналне делатности 

субјект мора да испуњава услове прописане Уредбом у погледу одређеног броја 

запослених, минималног техничког капацитета и седишта субјекта .  

 

Члан 5. 

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

листу општине Бајина Башта“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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На основу члана 2. став 3. тачка 8, члана 3. став 1. тачка 8, члана 4. став 3. 

Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 

95/2018), Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности („Сл.гласник РС“, бр. 13/18, 66/2018 и 51/2019), Одлуке о комуналним 

делатностима на територији општине Бајина Башта (“Службени лист општине 

Бајина Башта“, бр. 11/12, 5/13, 1/15, 12/16, 8/17, 9/17 и 6/19) и члана  40. став 1. 

тачка 6. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, 

бр. 2/2019 ),Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 29. 

новембра 2019. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О 

ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

            I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком одређују се услови и начин обављања комуналне делатности 

обезбеђивања јавног осветљења (у даљем тексту: делатност јавног осветљења) на 

територији општине Бајина Башта, права и обавезе пружаоца комуналне 

делатности, обим и квалитет комуналних услуга, финасирање, начин вршења 

надзора над обављањем делатности јавног осветљења и друга питања која су од 

значаја за обављање делатности. 

 

Члан 2. 

 Делатност јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење 

објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге 

површине јавне намене. 

 Јавно осветљење је, у смислу ове одлуке, систем објеката, уређаја и 

инсталација за осветљавање површина јавне намене. 

Површине јавне намене су, у смислу ове одлуке, улице, трг, мостови, 

паркови, пешачке површине поред стамбених и других објеката, јавни паркинзи и 

јавне зелене површине, спортски објекти за рекреацију, гробља, уређена речна 

обала и друге површине на којима је планским документом предвиђена изградња 

јавне расвете. 

 

         II.НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 

Члан 3. 

 Делатност јавног осветљења може обављати јавно предузеће, привредно 

друштво, предузетник или други привредни субјекат (у даљем тексту: вршилац 

комуналне делатности). 

 Да би вршилац комуналне делатности отпочео са обављањем делатности 

јавног осветљења, потребно је да буду испуњени услови који се односе на 

минималну стручну оспособљеност кадрова и на минимални технички капацитет, 



прописани подзаконским актом којим се уређују начин и услови за отпочињање 

обављања комуналних делатности.  

 

Члан 4. 

 Делатност јавног осветљења обавља се према годишњем програму (у даљем 

тексту: Програм обављања делатности јавног осветљења) који поред садржине 

одређене законом, садржи нарочито врсту, обим, начин и динамику радова и 

послова на одржавању, адаптацији и унапређењу објеката и инсталација јавног 

осветљења, укупну вредност планираних послова и утрошка електричне енергије, 

предрачун накнаде за извршавање послова из програма и друго. 

 Програм из става 1. овог члана на предлог Одељења за инспекцијске послове 

и комуналне делатности доноси Општинско веће општине Бајина Башта.  

 

Члан 5. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да послове делатности јавног 

осветљења обавља у складу са законом и важећим прописима, да објекте, уређаје и 

инсталације јавног осветљења одржава у стању функционалне оспособљености за 

трајно и континуирано обезбеђење јавног осветљења (набавља и врши замену 

сијалица, осигурача, пригушница, протектор светиљки, кондезатора, упаљача за 

сијалице и др.) и да обезбеди услове за редовно снабдевање електричном енергијом. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да врши набавку, монтира, 

демонтира, одржава и складишти уређаје за декоративно осветљење, као и да 

обезбеди услове за снабдевање електричном енергијом уређаја за декоративно 

осветљење. 

 

Члан 6. 

 Насељења места могу се декоративно осветљавати поводом државних и 

верских празника, културних и спортских приредби и мaнифестација. 

 Објекти и амбијенталне целине које имају историјски, културни, 

архитектонски, административни, привредни или други значај могу се трајно 

декоративно осветљавати.  

Члан 7. 

 Општинска управа општине Бајина Башта је дужна да благовремено 

закључи уговор о испоруци електричне енергије за јавно осветљење са 

регистрованим снабдевачем електричне енергије на тржишту (у даљем тексту: 

снабдевач), по спроведеном поступку јавне набавке, у складу са законом, као и 

да редовно и уредно испуњава обавезе из уговора.  

Уговором из става 1. овог члана ближе се уређује начин снабдевања, 

рокови плаћања, као и друга питања од значаја за функционисање јавне расвете. 

 

Члан 8. 

 

 Забрањено је: 

1. Уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који начин објеката, 

уређаја и инсталација јавног осветљења; 



2. Разбијање сијалица, лампиона или изолатора на објектима и 

инсталацијама јавног осветљења; 

3. Неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и инсталације јавног 

осветљења;  

4. Неовлашћено постављање рекламних паноа на објекте јавног осветљења; 

5. Неовлашћено причвршчивање ствари и лепљење плаката на објекте 

јавног осветљења. 

 

         III. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА 

 

Члан 9. 

 Средства за обављање и развој делатности јавног осветљења обезбеђују 

се из: 

1. Прихода буџета општине; 

2. Наменских средстава; 

3. Других извора у складу са законом. 

 

Члан 10. 

 Средства за обављање и развој делатности, односно обављање послова из 

члана 2. став 1. ове одлуке, обезбеђују се у буџету општине, као и из других 

извора у складу са законом, а на основу Програма обављања делатности јавног 

осветљења и то за следеће намене: 

1. Трошкове накнаде према уговору; 

2. Одржавање, адаптацију, реконструкцију и изградњу објеката, уређаја и 

инсталација јавног осветљења; 

3. Трошкове осигурања објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења; 

4. Трошкове декоративног осветљења (прибављање, монтирање, 

демонтирање, одржавање и складиштење уређаја за декоративно 

осветљење и др.); 

5. Трошкове за снабдевање електричном енергијом и 

6. Остале трошкове обављања делатности. 

 

         IV.ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 11. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да у средствима јавног 

информисања или на други погодан начин обавести кориснике комуналне услуге 

о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу 

настати у обављању делатности јавног осветљења, најкасније 24 сата пре 

очекиваног прекида у обављању делатности. 

 У случају да је вршилац комуналне делатности лице са којим се закључи 

уговор након спроведеног поступка јавне набавке, у уговору се мора назначити 

обавеза из става 1. овог члана. 

 



Члан 12. 

 У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или 

прекида у обављању делатности јавног осветљења, вршилац комуналне 

делатности је дужан да одмах о томе обавести Председника општине и да 

истовремено предузме мере за отклањање поремећаја у року који одреди 

Председник општине. Председник општине ће предузети мере за хитну заштиту 

комуналних објеката и друге имовине која је угрожена. 

 По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања делатности 

јавног осветљења, односно по утврђивању поремећаја или прекида у обављању 

ове делатности, Председник општине је дужан да предузме следеће мере: 

1. Одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код 

којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад 

правних и физичких лица или би настала значајна, односно 

ненадокнадива штета; 

2. Предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине 

која је угрожена; 

3. Утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид 

вршења делатности и учињену штету. 

 

Члан 13. 

У случају наступања непланираних, односно неочекиваних поремећаја 

или прекида у обављању делатности јавног осветљења, вршилац комуналне 

делатности је дужан да обезбеди осветљење јавних површина по следећем реду 

првенства: 

1. Јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од посебног 

значаја; 

2. Јавно осветљење трга, 

3. Јавног осветљење улица; 

4. Јавно осветљење пешачких стаза; 

5. Јавно осветљење спортских објеката. 

 

         V . НАДЗОР 

 

Члан 14. 

Надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши Одељење за 

инспекцијске послове и комуналне делатности. 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши 

комунална инспекција. 

 

        VI. ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВAЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

Члан 15. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди корисницима 

услуга законом прописане услове који омогућавају брз и ефикасан контакт у вези 

квалитета и коришћења услуга. 

 Корисници услуга обављања делатности одржавања јавног осветљења 



могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге 

вршиоцу комуналне делатности преко интернет странице општине Бајина Башта. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да на достављења питања, 

примедбе и предлоге одговори у року од осам дана. 

 

Члан 16. 

 Корисници услуга обављања делатности одржавања јавног осветљења 

могу се континуирано у току године изјашњавати о квалитету пружених услуга 

преко интернет странице општине Бајина Башта. 

 Орган Општинске управе надлежан за комуналне послове са 

достављеним изјашњењима поступиће на начин прописан законом којим је 

регулисано обављање комуналних делатности. 

 

         VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 17. 

 Новчаном казном у износу од 70.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице-вршилац комуналне делатности обезбеђења јавног осветљења, ако: 

1. Не обавља комуналну делатност обезбеђивања јавносг осветљења на 

прописан начин (члан 5. ове одлуке); 

2. Не одговори на достављена питања, примедбе и предлоге у прописаном 

року (члан 15. став 3 ове одлуке), 

3. Не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу 

одредби ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном  у износу 

од 15.000,00 динара одговорно лице у правном лицу. 

За прекршаје из овог члана комунални инспектор издаје прекршајни 

налог у складу са законом. 

 

Члан 18. 

 Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

1. Поступи супротно забрани прописаној чланом 8. ове одлуке; 

2. Не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу 

одредби ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу 

од 10.000,00 динара одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. тачка 1) овог члана казниће се новчаном казном у 

износу од 20.000,00  динара предузетник. 

За прекршај из става 1. тачка 1) овог члана казниће се новчаном казном у 

износу од 15.000,00 динара физичко лице. 

За прекршаје из овог члана комунални инспектор издаје прекршајни 

налог у складу са законом. 

 

 

 



             VIII .ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 Вршилац комуналне делатности биће изабран сходно Закону којим се 

уређује јавно-приватно партнерство и концесије. 

 До избора вршиоца комуналне делатности његове обавезе прописане 

овом одлуком спроводиће Одељење за инспекцијске послове и комуналне 

делатности, а пружаоци услуга у циљу вршења комуналне делатности на 

територији општине Бајина Башта биће изабрани путем јавног надметања сходно 

Закону о јавним набавкама. 

 

Члан 20. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Бајина Башта“. 

 

01 Број:06-52/2019 

Бајина Башта, дана 29. новембра 2019  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                            Весна Ђурић, с.р.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      На основу члана 2. став 3. тачка 12, члана 4. став 3. и 13. став 1. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/2018), 

члана 4. став 1. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/13, 13/16 и 

98/16 - одлука УС) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Бајина Башта 

(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), Скупштина општине Бајина 

Башта, на седници одржаној дана 29. новембра 2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују вршиоци, 

услови и начин обављања комуналне делатности уређења и одржавања јавних 

зелених површина на територији општине Бајина Башта, права и обавезе вршиоца и 

корисника ове комуналне делатности, начин вршења надзора над њеним 

обављањем и друга питања од значаја за обављање ове делатности.  

 

Члан 2. 

 Комунална делатност одржавања јавних зелених површина, у смислу ове 

одлуке, је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација 

зелених рекреативних површина и приобаља, као и других јавних зелених 

површина.  

Уређење јавних зелених површина у смислу ове одлуке, обухвата: подизање 

травних површина од одговарајућих смеша трава за дате услове, одржавање висине 

траве од 3- 5cm, уз редовно наводњавање, прехрањивање и др; формирање 

ружичњака, односно цветњака од перана и сезонског цвећа уз обавезну смену 

сезонског цвећа; садња и подизање садница дрвећа, шибља, живе ограде и сл. 

 Текуће одржавање јавних зелених површина у смислу ове одлуке обухвата: 

1. одржавање свих елемената зеленила (дрвећа, шибља, живе ограде, 

травњака, цветних партера, жардињера и др.), са циљем обезбеђивања основних 

функција озелењавања (санитарно - хигијенска и декоративна), континуирано током 

целе године;  

2. прихрањивање, заливање и испуњавање предвиђеним биљним 

материјалом, замена оштећеног или осушеног материјала у жардињерама; 

3. орезивање живе ограде и пузавица, у складу са естетским и 

функционалним захтевима околине и фенолошким фазама сваке појединачне врсте;  

4. нега дрворедних садница и друге неопходне радње ради заштите дрвећа;  

5. предузимање мера за заштиту зеленила од биљних болести и штеточина; 

6. одржавање свих елемената уређења и опремања јавних зелених површина 

(стазе, путеви, платои и клупе, жардињере и др);  

7. одржавање зелених површина у складу са прописима о безбедности 

саобраћаја и заштити ПТТ и електричних водова (по налогу и за рачун 

налогодавца).  

Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина у смислу ове 

одлуке, обухвата обнову и реконструкцију постојећих јавних зелених површина.  



 

Члан 3. 

Јавне зелене површине су све зелене површине на територији општине 

Бајина Башта, на којима је извршено озелењавање, садња садница, подизање 

травњака, цветњака, ружичњака и другог зеленила и на којима су по правилу 

изграђене пешачке комуникације, дечја игралишта, паркови, спомен паркови, 

дрвореди, зелене површине дуж улица и уређених обала, кеј око уређеног корита 

реке Пилице, зелене површине поред и око стамбених зграда у стамбеним 

насељима, зеленило на градском гробљу и други елементи који служе употреби тих 

површина, земљишта која су у складу са планском документацијом намењена за 

подизање јавних зелених површина, као и неуређене јавне зелене површине под 

парложном травом.  

 

II УРЕЂЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 4. 

Уређење и одржавање јавних зелених површина, из члана 2. ове одлуке, 

поверени су   Јавном комуналном предузећу ''12. септембар'' Бајина Башта (у даљем 

тексту: Предузеће), оснивачком одлуком Скупштине општине.  

Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да кроз 

реализацију Програма одржавања јавних зелених површина, обезбеди прописани 

обим, врсту и квалитет радова и услуга. 

Предузеће је дужно да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и 

расходе који су везани за обављање комуналне делатности одржавања јавних 

зелених површина.  

Члан 5. 

  Одржавање јавних зелених површина обавља се према годишњем програму 

одржавања јавних зелених површина (у даљем тексту: Програм).  

Програм из става 1. овог члана, на предлог Предузећа, а најкасније до 1. 

новембра текуће године за наредну годину, усваја Општинско веће.  

Одржавање јавне зелене површине које нису планиране Програмом дужно је 

да се изврши искључиво по писменом налогу Председника општине и уколико су 

обезбеђена додатна средства за одржавање и уређење ових јавних зелених 

површина.  

 

Члан 6. 

  Програм из члана 5. ове одлуке, мора да садржи минималне технолошке 

стандарде из ове области, а нарочито:  

1. локације и спецификацију јавних зелених површина које се предвиђају за 

уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију;  

2. врсту и обим радова по локацијама, у складу са техничко технолошким 

стандардима;  

3. време, динамику, односно период обављања радова по локацијама; 

4. висину средстава потребних за реализацију Програма по локацијама.  

 

 



 

Члан 7. 

  Уређење јавних зелених површина, односно подизање нових јавних зелених 

површина, врши се према техничкој документацији-пројекту озелењавања, а у 

складу са правилницима који ближе одређују садржину техничке документације. 

Пројекат из става 1. овог члана садржи; биолошку основу, пројекат, технички 

опис и друге битне податке који утичу на подизање и рационално одржавање јавних 

зелених површина.  

 

Члан 8. 

 Установе, друга правна лица и предузетници, старају се о уређењу и 

одржавању зелених површина које непосредно користе, односно којима су те 

површине поверене на управљање, уређење и одржавање, заједно са објектима 

изграђеним на тим површинама.  

 

Члан 9. 

Власници односно корисници зелених површина уз пословне и стамбене 

објекте, неизграђеног грађевинског земљишта, као и других сличних површина које 

се граниче са површинама јавне намене, дужни су ове површине редовно 

одржавати.  

 

Члан 10. 

Власник, корисник објекта, односно земљишта, дужан је да одржава јавну 

зелену површину у дужини објекта, односно земљишта које користи. 

 Под одржавањем у смислу става 1. овог члана, подразумева се дрвеће које 

Програмом није предвиђено за орезивање, а која могу орезивати физичка лица, 

предузетници и правна лица испред чијих објеката се дрвеће налази, уз сагласност 

и стручни надзор Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности.  

Уколико надлежни орган не да сагласност  из става 2. овог члана у року од 

15 дана од дана подношења захтева, сматраће се да је сагласност дата.  

  

Члан 11.  

 Дрвеће може уклањати и орезивати Предузеће на основу прибављеног 

решења о одобрењу које издаје Одељење за инспекцијске послове и комуналне 

делантости.  

Предузеће је дужно да уклони сува и оштећена стабла заражена 

штеточинама и болестима уколико се не могу санирати другим заштитним мерама, 

као и уколико стабла или гране угрожавају безбедност људи и саобраћаја и 

угрожавају објекте или друга стабла. 

Стабла и гране са јавних зелених површина, које сметају ваздушним 

водовима, орезује или уклања Предузеће уз прибављену сагласност Одељења за 

инспекцијске послове и комуналне делатности.  

 

Члан 12. 

Предузеће је дужно да:  

1. одржавање јавних зелених површина (уређење, текуће и инвестиционо 



одржавање и санацију), обавља према Програму;  

2. на основу поднете и евидентиране пријаве, без одлагања предузме све 

неопходне мере, ради отклањања опасности ако дрво или друго зеленило 

представља опасност по живот, здравље или имовину људи;  

3. по налогу инспектора, јавне зелене површине доведе у исправно стање 

када на њима настану оштећења и промене, као последица прекршајне или друге 

радње.  

 

Члан 13. 

Предузеће је дужно да води посебну евиденцију јавних зелених површина 

(Катастар јавних зелених површина), која садржи податке и информације:  

• о зеленим површинама, њиховом квалитету и квантитету;  

• о дрвећу (Катастар дрвећа), са одвојеним подацима за дрвеће дуж 

саобраћајница и другим јавним површинама (њиховој локацији, врсти и броју, 

старости, димензији, виталности дрвећа и др);  

Предузеће је дужно да једном годишње, до 1. септембра, Одељењу за 

инспекцијске послове и комуналне делатности, достави информацију о стању 

јавних зелених површина (биљног материјала и урбане опреме постављене на 

јавним зеленим површинама), као и посебну евиденцију јавних зелених површина.  

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности о стању јавних 

зелених површина обавештава Председника општине до 1. октобра.  

 

Члан 14. 

Јавне зелене површине могу се користити само у сврхе за које су намењене и 

према условима дефинисаним урбанистичким плановима и овом одлуком. 

Изузетно, ако је то у општем интересу, Одељење за инспекцијске послове и 

комуналне делатности може одобрити да се јавна зелена површина користи за 

манифестације и друге догађаје и скупове.  

 

Члан 15. 

Одобрење из члана 14. мора садржати: 

1. начин, обим, време и услове коришћења јавне зелене површине;  

2. висину накнаде за коришћење исте;  

3. обавезу успостављања пређашњег стања на јавној зеленој површини.  

 

Члан 16. 

На јавним зеленим површинама забрањено је:  

1. оштећивати дрвеће и друге засаде;  

2. скидати плодове и цветове са дрвећа, шибља и цветних засада;  

3. ненаменски користити травњак;  

4. копати и износити земљу, камење, песак и друге састојке земљишта;  

5. скидати, уништавати или оштетити путоказе, натписне плочице и сл. 

6. ложити ватру или палити стабло или лишће; 

7. урезивати слова или знакове на стаблима;  

8. на други начин користити јавну зелену површину супротно њеној намени; 

9. озледити дебла, коре и корење (учвршћивањем реклама или других 



предмета на дрвећу) и 

10. на други начин користи јавну зелену површину и елементе уређивања и 

опремања јавних зелених површина супротно њиховој намени.  

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ  

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 17. 

Средства за обављање и развој комуналне делатности одржавања јавних 

зелених површина обезбеђују се из следећих прихода: 

 1. приход из буџета општине;  

 2. наменских средстава других нивоа власти; 

 3. других извора у складу са законом.  

 

 

IV НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА 

У ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Члан 18. 

 

Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други 

погодан начин обавести кориснике комуналне услуге о планираним или очекиваним 

сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у обављању делатности 

одржавања јавних зелених површина, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у 

обављању делатности.  

 

Члан 19. 

  У случају поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности 

одржавања јавних зелених површина, услед више силе или других разлога који се 

нису могли предвидети, односно спречити, Предузеће је обавезно да одмах 

обавести Председника општине и да без одлагања, предузме мере на отклањању 

узрока поремећаја, односно прекида и то: 

 • радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно 

разлога због којих је дошло до прекида у обављању комуналне делатности 

одржавања јавних зелених површина;  

• предузме и друге мере које утврди надлежни орган; 

 

Члан 20. 

  У случајевима из члана 19. ове Одлуке, Предузеће је дужно да истовремено 

са предузимањем мера, обавести Председника општине о разлозима поремећаја или 

прекида, као и о предузетим мерама. Кад Председник општине прими обавештење 

из става 1. овог члана, дужан је да предложи мере за отклањање насталих 

последица и друге потребне мере неопходне за несметано обављање ове комуналне 

делатности, и то:  

1. одреди ред првенства и начин обављања комуналне делатности одржавања 

јавних зелених површина; 

 2. нареди мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и 



имовине, Предузећу коме је поверено обављање комуналне делатности одржавања 

јавних зелених површина;  

3. предузме мере за отклањање последица и друге потребне мере;  

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у 

обављању комуналне делатности одржавања јавних зелених површина, као и 

одговорност за накнаду учињене штете. 

Члан 21. 

У случају прекида у обављању комуналне делатности одржавања јавних 

зелених површина услед штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди минимум 

процеса рада.  

 

Члан 22. 

О спровођењу ове одлуке стара се Одељење за инспекцијске послове и 

комуналне делатности.  

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке, врши 

комунални инспектор. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 23. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара, казниће се за прекршај Предузеће 

ако: 

1) свој рад и пословање не организује тако да кроз реализацију Програма 

одржавања јавних зелених површина, обезбеди прописани обим, врсту и 

квалитет радова и услуга( члан 5. став 2.); 

2) уређење јавних зелених површина, односно подизање јавних зелених 

површина, не врши према техничкој документацији-пројекту 

озелењавања, који је саставни део главног пројекта и претходно 

прибављене грађевинске дозволе (члан 7. став1.);  

3) не уклони сува и оштећена стабла заражена штеточинама и болестима 

уколико се не могу спасити другим заштитним мерама (члан 11. став 3.); 

4) не поступи у складу са чланом 12. ове Одлуке;  

5) не поступи у складу са чланом 13. ове Одлуке;  

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице Предузећа 

новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.  

 

Члан 24. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице 

ако: 

1) не поступа у складу са чланом 8. ове Одлуке; 

2) не поступа у складу са чланом 9. ове Одлуке; 

3) не поступа у складу са чланом 10. ове Одлуке; 

4) не поступа у складу са чланом 14. ове Одлуке; 

5) поступа супротно забранама из члана16. ове Одлуке;  

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном у износу од 25.000,00 динара. 



 За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном 

казном у износу од 25.000,00 динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном 

казном у износу од 10.000,00 динара.  

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

 Програм одржавања јавних зелених површина за 2020. годину биће донет 

најкасније до 31.03.2020. године. 

 Катастар јавних зелених површина и катастар дрвећа из члана 13. ове 

Одлуке Предузеће ће формирати у року од једне године од дана ступања на снагу 

ове Одлуке. 

 

Члан 26. 

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

листу општине Бајина Башта“. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе чланови 10. и 11. Одлуке о 

општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на територији општине Бајина 

Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 1/2010, 9/2011, 

10/2012,13/2012,3/2014 и 2/2015 ). 

 

 

 

01 Број: 06-52/019 

Бајина Башта, дана  29. новембра 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-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 29. новембра 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 1635 од 21. новембра 2019. године. 

 

II 

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

III 

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

 

 

01 Број:06-52/019 

Бајина Башта, дана 29. новембра 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.   
 


