
              На основу члана 146. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 –одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 

– др.закон), члана 40. став 1., тачка 6. Статута општине Бајина Башта („Службени лист 

општине Бајина Башта“, број 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници 

одржаној дана 20. децембра 2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ПОСТАВЉАЊУ БАШТА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ 

ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

I Опште одредбе 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком прописује се услови, начин и поступак за постављање башта и 

других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији општине 

Бајина Башта. 

 Ова Одлука се не односи на постављање покретних привремених објеката који се 

постављају у случају давања у закуп грађевинског земљишта, према Програму. 

 

Члан 2. 

 

 Јавна површина у смислу ове Одлуке је: 

1. део јавне површине у пешачкој улици (коловоз и тротоар) 

2. трг 

3. део јавне површине на тротоару и коловозу 

4. део јавне зелене површине  

 

Члан 3. 

 

 На јавним површинама из члана 2. ове Одлуке, могу се постављати: 

1) баште угоститељских објеката (угоститељског, посластичарског или пекарског 

објекта) 

2) апарати за сладолед, расхладни фрижидери за пиће, расхладне витрине за 

сладолед, апарати за напитке 

3) рекламни панои, рекламне табле и уређаји за сликовно или звучно 

обавештавање или оглашавање, билборди,  

4) покретне тезге 

5) други лако покретни објекти, покретни објекти за излагање и продају робе на 

мало. 

 

 

 

 

Члан 4. 



 

 За коришћење јавних површина за постављање објеката из члана 3. ове Одлуке 

плаћа се накнада за коришћење јавне површине у складу са посебном одлуком, а у корист 

буџета општине Бајина Башта. 

 Задужење, наплату и принудну наплату накнаде за коришћење јавне површине 

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

прихода на основу решења Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности.

 У случају, кад Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности у 

поступку редовног или ванредног инспекцијског прегледа утврди да је дошло до 

прекорачења заузећа јавне површине или заузећа без одобрења, одмах доставља записник 

о утврђеном прекорачењу или заузећу без одобрења Одељењу за послове финансија, 

буџета и рачуноводства- Одсек за наплату јавних прихода, које доноси решење којим се 

налаже плаћање накнаде за коришћење јавне површине. 

 Плаћање накнаде из става 3. овог члана не искључује покретање и вођење 

прекршајног поступка. 

 

II Постављање објеката и уређаја 

 

Члан 5. 

 

 Објекти и уређаји из члана 3. ове Одлуке могу се постављати у складу са условима 

утврђеним овом одлуком. 

 

Баште угоститељских објеката 

 

Члан 6. 

 

 Башта угоститељског објекта, у смислу ове Одлуке, је башта отвореног типа 

привременог карактера у функцији делатности која се обавља у угоститељском објекту и 

поставља се на јавној површини. 

 Изузетно, од става 1. овог члана, до реконструкције Трга Душана Јерковића и 

улице Кнеза Милана Обреновића и привођења намени у складу са усвојеним 

Урбанистичким пројектом Трга и главне улице, башта може бити и затвореног типа у 

периоду од 15. октобра до 15. марта. 

 Затворена башта из става 2. овог члана је на платоу, на којем се постављају носачи 

са тендом у боји фасаде објекта, а од тенде до платоа уграђује провидна фолија.  

Члан 7. 

 

 Башту могу формирати правна лица и предузетници који обављају угоститељску 

делатност (угоститељског, посластичарског или пекарског објекта). 

 

 

  

Члан 8. 

 

 Башта се може формирати испред свог угоститељског објекта и то: 



           - на тротоару, под условом да се обезбеди минимална слободна ширина тротоара од 

1,5м, и да се обезбеди минимална удаљеност од ивице коловоза или паркиралишта од 

0,5м, 

          -у улици кнеза Милана Обреновића и на Тргу Душана Јерковић, башта се може 

поставити у складу са Урбанистичким пројектом „Трга и главне улице“, тако да се у улици 

Кнеза Милана Обрановића и на Тргу Душана Јерковић остане слободан пролаз за пешаке 

од 1,8м.  

 

Члан 9. 

 

 Приликом постављања башта морају се испунити и следећи услови: 

         -да омогућавају приступ и рад на ревизионим окнима (шахтовима),  

-да се обезбеди несметан пролаз возилима за комунално одржавање града и другим 

возилима за хитне интервенције,  

- несметан прилаз излозима са обе стране улице, 

- да не онемогућава или не омета приступ у објекат испред којег се поставља,  

- да најнижа тачка сенила баште у зони кретања пешака износи 2,20 метра,  

- да минимална висина кровног испуста у зони кретања возила износи 3,50 метара,  

- да минимално растојање од спољне ивице државног пута у насељу износи 5,0 метара,  

- да је електро инсталација изведена према прописима,  

- да не омета приступ и коришћење других објеката и простора,  

- да не нарушава естетске, урбане и функционалне параметре јавних површина и околног 

простора.  

 

Члан 10. 

 Баште се постављају по правилу тако да дужина баште буде у ширини 

угоститељског објекта или у ширини зграде, под условом да у приземљу нема станова или 

да постоји писана сагласност корисника и власника пословног или стамбеног простора, 

испред чијег објекта се поставља башта.  

Члан 11. 

 Башту угоститељског објекта чине: столови, столице, сенила (сунцобрани или 

тенде) и лако покретљиви монтажно-демонтажни елементи који се урачунавају у укупну 

површину коју заузима башта угоститељског објекта (жардињере, посуде за цвеће, пано за 

истицање менија и ценовника, уређаји за осветљење, уређаји за грејање, уређаји за 

емитовање телевизијског програма). 

 Сви елементи баште морају бити постављени унутар простора одређеног 

површином баште.  

 Дрво, садница, жива ограда, жардињера и други елементи зеленила не могу бити 

уграђени у подну платформу или сенило.  

 Изузетно, постојеће дрво може бити укомпоновано у башту под условом да је 

задржан земљани простор за заштиту дрвета и несметано одржавање, да је обезбеђен 

простор између сенила, да се дрво не користи као конструктивни или функционални део 

или елемент баште, као и да му је обезбеђена заштита од оштећивања. 



 Површине и делови споменика, фонтане, чесме, клупе, канте за смеће којима је 

опремљен јавни простор не могу се користити као функционални елемент баште.  

Члан 12.  

 Постављањем баште не може се мењати постојећа подлога.  

 Нивелисање површине пода баште може се вршити монтажно-демонтажном 

подном платформом, без фиксирања за подлогу, осим на Тргу Душана Јерковића и улици 

Кнеза Милана Обреновића. 

 Изузетно, од става 2. овог члана, до реконструкције Трга Душана Јерковића и 

улице Кнеза Милана Обреновића и привођења намени у складу са усвојеним 

Урбанистичким пројектом Трга и главне улице, дозвољено је нивелисање површине пода 

баште монтажно-демонтажном подном платформом. 

Члан 13.  

 Постављање ограде неопходно је на деловима баште код којих је то потребно из 

безбедносних разлога или ради одржавања минималне ширине пешачког пролаза.  

 Ограда се поставља по ободу подне платформе баште.  

 Укупна висина ограде може износити највише до 1,0 м.  

Члан 14.  

 Заштита од сунца и кише врши се сенилима, лаке конструкције прекривене 

флексибилним материјалима.  

 Зависно од положаја баште у односу на објекат, сенила се могу постављати на тло 

као слободно стојећа или на фасади објекта као конзолно фиксирана.  

 Сенила која се постављају на тло по правилу су типа сунцобрана и расклопивог 

сенила - на слободностојећем раму.  

 Сенила која се постављају морају бити таква да  не нарушавају естетске, урбане и 

функционалне параметре јавних површина и околног простора. 

Члан 15.  

 Елементи баште не смеју бити фиксирани на тло завртњима, анкеровањем или на 

неки други начин.  

 Димензије и тежина елемената баште, као и њихова међусобна веза морају бити 

такви да омогућавају брзу монтажу, демонтажу и уклањање.  

Члан 16.  

 Елементи баште морају бити таквих облика, димензија, материјала и боја да 

остварују квалитетну, складну и функционалну целину.  

 Башта као целина и елементи понаособ морају бити у складу са карактеристикама 

урбаног окружења. 

Члан 17. 

 Баште се могу формирати у току целе године. 



Члан 18. 

 Захтев за решење о заузећу јавне површине ради постављања баште подноси се 

Општинској управи, Одељењу за инспекцијске послове и комуналне делатности. 

 Захтев за обнављање решење о одобрењу заузећа јавне површине ради постављења 

баште подноси се у року од 30 дана пре истека важења претходног решења. 

 У току године могу се подносити захтеви за измену решења. 

  

Члан 19. 

 

 О поднетом захтеву надлежно Одељење за инспекцијске послове и комуналне 

делатности одлучује Решењем у року од 15 дана од дана подношења захтева односно од 

дана уређивања захтева. 

 На решење из става 1. овог члана може се уложити жалба Општинском већу 

општине Бајина Башта. 

 Одлука Општинског већа је коначна. 

 На поступак одлучивања о захтеву за заузеће јавне површине ради постављања 

баште, за све што није регулисано овом Одлуком, примењују се одредбе Закона о општем 

управном поступку. 

 

Члан 20. 
 Уз захтев за издавање решења за формирање баште прилаже се: 

 - доказ о обављању делатности  (извод из АПР-а), 

 - техничка документација коју чини скица површине која се заузима (са тачним 

мерама које дефинишу башту), идејно решење баште са приказом изгледа, садржаја и 

материјала оверена и потписана од стране одговарајућег пројектанта архитектонске или 

грађевинске струке, 

 -сагласност власника и корисника пословних или стамбених објеката наспрам којих 

се башта поставља, 

 - доказ о уплати локалне административне таксе. 

 На скицу површине и идејно решење изгледа баште (столица, столова, сенила и 

друго) која се заузима сагласност даје Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и 

имовинско-правне послове у виду потврде. 

 Уколико сагласност не може да се изда, ако скица и идејно решење одступају од 

Урбанистичког пројекта Трга и главне улице и услова дефинисаних овом Одлуком, 

доноси се закључак о недостацима, који се доставља подносиоцу захтева и њиме позива да 

уреди свој захтев у року од 15 дана од дана достављања закључка. 

 Закључак из претходног става овг члана доноси Одељење за инспекцијске послове 

и комуналне делатности. 

 Ако у остављеном року из става 3. овог члана, подносилац захтева не уреди свој 

захтев у складу са достављеним закључком, захтев се одбија решењем. 

 Приликом подношења захтева у случају из члана 18. став 2. и 3. ове Одлуке, 

уколико није дошло до измене у техничкој документацији из става 1. алинеја 2. овог 

члана, подносилац захтева уз захтев доставља и изјаву да башту поставља у складу са 

раније одобреном техничком документацијом.  

Члан 21. 



 Решење за заузеће јавне површине ради формирања баште садржи: 

 -податке о подносиоцу захтева, 

 -прецизно место (зону) и површину која се заузима са тачним мерама које 

дефинишу башту, 

 - време коришћења јавне површине, 

 - услове коришћења јавне површине и начин формирања баште и 

 - обавезу корисника јавне површине да, након истека одобреног рока, уклони 

формирану башту и површину врати у првобитно стање. 

 Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности дужно је у року од три 

дана од дана правноснажности решења из става 1. овог члана  исто доставити Одељењу за 

послове финансија, буџета и рачуноводства-Одсек за наплату јавних прихода. 

Члан 22. 

 

 Одобрење за постављање баште престаје да важи пре истека времена за које је 

издато: 

 - ако се башта не постави у складу са условима наведеним у решењу и другим 

прописаним условима и 

 - ако лице коме је дато одобрење престане да обавља делатност у пословном 

објекту или просторији испред које је постављена башта. 

 

Члан 23. 

 

 Лице које је добило решење за постављање баште дужно је да: 

 - башту постави у складу са издатим решењем, 

 - башту уклони са јавне површине по истеку одобреног периода, 

 - башту уклони и пре истека одобреног периода, у случају измене намене јавне 

површине или ако се изводе неопходни радови на реконструкцији, одржавању и 

постављању комуналних објеката или уређаја или саме јавне површине, 

 - у хитним случајевима и 

 - у другим случајевима који се не могу предвидети, 

  

Члан 24. 

 

 Овом одлуком изричито је забрањено: 

 - постављање баште без одобрења надлежног органа, 

 - постављање баште супротно издатом решењу и 

 - постављање у башти роштиља, шанк-пулта у смислу услуживања пића. 

 

Апарати за сладолед, расхладни фрижидери за пиће, расхладне витрине за сладолед и 

напитке 

Члан 25. 

 Апарати за сладолед, расхладни фрижидери за пиће, расхладне витрине за сладолед 

и напитке су типски лако покретни објекти за продају сладоледа, пића и напитака, чија 

површина са кућиштем апарата не може бити већа од 2 м
2 

. 



 Апарати се могу постављати у току целе године са радним временом које је 

утврђено за пословни објекат испред кога се поставља апарат. 

 Испред пословног објекта могу се поставити највише три расхладна уређаја и то 

како на јавним површинама тако и на површинама које као грађевинске целине припадају 

објекту (степениште које служи за улаз у објекат, свод наткривен са стубовима у склопу 

објекта).  

Члан 26. 

 
 Захтев за решење о заузећу јавне површине ради постављања апарата за сладолед, 

расхладни фрижидера за пиће, расхладних витрина за сладолед и напитке подноси се 

Општинској управи, Одељењу за инспекцијске послове и комуналне делатности. 

 Захтев за обнављање решење о одобрењу заузећа јавне површине ради постављења 

апарата за сладолед, расхладних фрижидера за пиће, расхладних витрина за сладолед и 

напитке подноси се у року од 30 дана пре истека важења претходног решења. 

 У току године могу се подносити захтеви за измену решења. 

 

Члан 27. 

 

 О поднетом захтеву из члана 26. ове Одлуке, надлежно Одељење за инспекцијске 

послове и комуналне делатности одлучује решењем у року од 15 дана од дана подношења 

захтева. 

 На решење из става 1. овог члана може се уложити жалба Општинском већу 

општине Бајина Башта. 

 Одлука Општинског већа је коначна. 

 На поступак одлучивања о захтеву за заузеће јавне површине ради постављања 

апарата за сладолед, расхладних фрижидера за пиће, расхладних витрина за сладолед и 

напитке, за све што није регулисано овом Одлуком, примењују се одредбе Закона о 

општем управном поступку. 
Члан 28. 

 

 Приликом постављања апарата за сладолед, расхладних фрижидера за пиће, 

расхладних витрина за сладолед и напитке, морају бити испуњени услови из члана 9. ове 

Одлуке. 

 

Члан 29. 

 

 Уз захтев за издавање решења за постављање  апарата за сладолед, расхладних 

фрижидера за пиће, расхладних витрина за сладолед и напитке, прилаже се: 

 - доказ о обављању делатности (извод из АПР-а) 

 - скица површине која се заузима (са тачним мерама)  

 - доказ о уплати локалне административне таксе 

  

Члан 30. 

 



 Решење о заузећу јавне површине апарата за сладолед, расхладних фрижидера за 

пиће, расхладних витрина за сладолед и напитке, мора имати све елементе из члана 21. ове 

Одлуке. 

 Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности дужно је у року од три 

дана од дана правноснажности решења из става 1. овог члана,  исто доставити Одељењу за 

послове финансија, буџета и рачуноводства-Одсек за наплату јавних прихода. 

 

Рекламни панои, рекламне табле и уређаји за сликовно или звучно обавештавање 

или оглашавање, билборди 

 

Члан 31. 

  

 Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање 

или оглашавање, билборди и светлеће рекламе (сити-лајтови) могу се постављати на 

државном путу, односно поред тог пута на удаљености од седам метара, односно на 

општинском путу и поред тог пута на удаљености од пет метара, мерено са спољне стране 

од ивице коловоза. 

Члан 32. 

 

 Билборд је рекламни пано који се поставља на јавну површину, максималне 

величине паноа 6м x 4м, који служи за рекламирање и пружање услуга рекламе у пословне 

сврхе. 

 Светлећа реклама (сити-лајт) је рекламни пано који се поставља на јавну површину 

просветљен изнутра у ноћним сатима, максималне величине паноа 1,20 x 1,80м. 

 Билборде и светлеће рекламе (сити-лајтове) могу поставити правна лица и 

предузетници. 

Члан 33. 

 Решење за постављање рекламних табли, рекламних паноа и уређаја за сликовно 

или звучно обавештавање или оглашавање (у даљем тексту: рекламне табле), као и за 

постављање билборда и светлећих реклама (сити-лајтова) на јавном путу, односно поред 

тог пута, и другим јавним површинама, издаје Општинска управа, Одељење за 

инспекцијске послове и комуналне делатности, у складу са овом одлуком.  

 

Члан 34.  

 

 Решење за постављање рекламних табли може се издати правном лицу и 

предузетнику. 

 Лица из става 1. овог члана дужна су да рекламне табле одржавају у исправном 

стању. 

 

Члан 35. 

 

 Уз захтев за издавање решења за постављање рекламних табли подноси се: 

 - доказ о обављању делатности, 



 - скица заузећа јавне површине (са димензијама рекламе и позицијом места где се 

поставља) оверена и потписана од стране подносиоца захтева, 

 - доказ о уплати општинске административне таксе 

 Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности одлучује решењем по 

захтеву за издавање одобрења из става 1. овог члана у року од 8 дана од дана подношења 

захтева. 

 Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Бајина Башта. 

 Одлука Општинског већа је коначна. 

 На поступак одлучивања о захтеву за заузеће јавне површине ради постављања 

рекламних табли, за све што није регулисано овом Одлуком, примењују се одредбе Закона 

о општем управном поступку. 

 

Члан 36. 

 

 Решење о одобрењу за постављање рекламних табли мора садржати следеће: 

 -податке о подносиоцу захтева, 

 -прецизно место (зону) и површину која се заузима са тачним мерама,  

 -време коришћења јавне површине, 

 -обавезу корисника јавне површине да, након истека одобреног рока, уклони 

постављену рекламну таблу и површину врати у првобитно стање. 

 Приликом постављања рекламних табли морају бити испуњени услови из члана 9. 

ове Одлуке. 

 Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности дужно је у року од три 

дана од дана правноснажности решења из става 1. овог члана  исто достави Одељењу за 

послове финансија, буџета и рачуноводства, Одсек за наплату јавних прихода. 

Члан 37. 

 Билборди и светлеће рекламе (сити-лајтови) постављају се у складу са Програмом 

постављања билборда и светлећих реклама (у даљем тексту: Програм) на период до пет 

година. 

Члан 38. 

 За постављање билборда и светлећих реклама плаћа се месечна накнада-закупнина 

чији почетни лицитациони износ је утврђен у Одлуци о накнадама за коришћење јавне 

површине на територији општине Бајина Башта. 

Члан 39. 

 Програм доноси Општинско веће општине Бајина Башта на предлог Општинске 

управе, Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове. 

 Програмом се прецизно утврђује место (опис локације), величина, број паноа на 

појединим локацијама и изглед паноа са конструкцијом. 

Члан 40. 



 Јавна површина може се привремено заузети ради постављања билборда и 

светлећих реклама (сити-лајтова) од стране правних лица и предузетника на основу закона 

и ове одлуке и то путем прикупљања писаних затворених понуда. 

 Оглас о додели места путем прикупљања затворених понуда расписује Општинско 

веће општине Бајина Башта, на предлог Одељења за инспекцијске послове и комуналне 

делатности, а поступак спроводи комисија од три члана коју именује Општинско веће. 

Члан 41. 

 Оглас за доделу места путем прикупљања понуда објављује се на огласној табли 

Општинске управе општине Бајина Башта, интернет презенатцији www.bajinabasta.rs. и у 

локалном листу.  

 Рок за подношење пријава на објављени оглас је 15 дана од дана објављивања 

огласа. 

Члан 42. 

 Оглас о прикупљању понуда садржи нарочито податке о месту постављања 

билборда и светлећих реклама (сити-лајтова), време коришћења и услове за постављање, 

почетни износ накнаде-закупнине, обавезу учесника да уплати депозит у износу од 10% од 

почетне лицитационе цене накнаде-закупнине за једну годину, начин и рок обавештавања 

учесника о времену и месту отварања понуда. 

Члан 43. 

 Понуде се, у затвореним ковертама, предају Општинској управи општине Бајина 

Башта са назнаком "За оглас за постављање билборда, односно светлећих реклама (сити-

лајтова) - не отварати" и то преко поште или предајом на писарници Општинске управе 

општине Бајина Башта. 

 Право учешћа имају сва правна лица и предузетници. 

 

 

Члан 44. 

 Председник и чланови комисије немају право учешћа на огласу, односно немају 

право на доделу локације за постављање билборда и светлећих реклама (сити-лајтова). 

Члан 45. 

 Пре отварања приспелих понуда, комисија утврђује број достављених понуда, 

благовременост истих, као и број присутних учесника, односно њихових пуномоћника. 

 Председник комисије дужан је да утврди идентитет присутних лица преко личних 

исправа и да их упозна са поступком спровођења огласа. 

 Отварање понуда врши председник комисије, а потом све учеснике упознаје са 

понудама. 

 О раду комисије води се записник. 

Члан 46. 



 По истеку рока за подношење понуда не може се подносити нова нити допуњавати 

или мењати већ поднета понуда. 

 Присутни учесници, односно њихови пуномоћници, имају право да захтевају да се 

њихове примедбе на рад комисије унесу у записник. 

Члан 47. 

 По отварању приспелих понуда комисија утврђује редослед првенства тј. 

најповољнију понуду за свако место, без присуства заинтересованих лица. 

 Најповољнији понуђач је учесник који је понудио да плати највећи месечни износ 

накнаде-закупнине за коришћење јавне површине. 

Члан 48. 

 Уколико најповољнији понуђач одустане од понуде до коначности одлуке о додели 

места за постављање билборда и светлећих реклама (сити-лајтова), место ће се доделити 

следећем најповољнијем понуђачу према редоследу првенства који је утврдила комисија, а 

у складу са овом одлуком. 

 Најповољнији понуђач који је одустао од понуде до коначности одлуке нема право 

на повраћај положеног депозита. 

Члан 49. 

 Уколико у предвиђеном року не пристигне ни једна понуда поступак ће се 

поновити у року од 15 дана. 

Члан 50. 

 

 Након окончања поступка утврђивања најповољнијих понуда комисија сачињава 

предлог одлуке о додели места за постављање билборда и светлећих реклама (сити-

лајтова) и заједно са записником о раду доставља Општинском већу општине Бајина 

Башта, у року од 15 дана од отварања понуда. 

 Општинско веће доноси Одлуку о додели места за постављање билборда и 

светлећих реклама (сити-лајтова) у року од 15 дана од дана достављања предлога од 

стране комисије. 

 Одлука о додели места за постављање билборда и светлећих реклама (сити-лајтова) 

Општинског већа је коначна и обавезно садржи овлашћење председнику општине за 

закључење Уговора о коришћењу јавне површине. 

Члан 51. 

 Одлука о додели места за коришћење јавне површине ради постављања билборда и 

светлећих реклама (сити-лајтова) доставља се учесницима огласа. 

 Учесник огласа коме није додељена локација за билборд или светлећу рекламу 

(сити-лајт) комисија обавештава о поступку повраћаја уплаћеног депозита. 

Члан 52. 

 Након завршеног поступка по огласу са најповољнијим понуђачима, Председник 

општине закључује уговор о коришћењу јавне површине у складу са одредбама ове 

одлуке.  



 Уговор сачињава Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-

правне послове 

 Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи: 

          - име, назив лица (закупца) ком је додељено место за постављање билборда и 

светлећих реклама (сити-лајтова), 

         - износ месечне накнаде и обавезу корисника јавне површине да накнаду плаћа до 5-

ог у месецу за текући месец, 

        - прецизно означење места на коме се постављају билборди и светлеће рекламе (сити-

лајтови), 

        - рок у коме се даје јавна површина ради постављања билборда и светлећих реклама 

(сити-лајтова), 

        - обавезу корисника јавне површине да уклони билборд и светлећу рекламу (сити-

лајт) када то захтева извођење грађевинских или других радова и када то захтева 

надлежни орган, 

       - обавезу корисника јавне површине да након истека рока на који је закључен уговор, 

уклони  постављени билборд или светлећу рекламу (сити-лајт), 

      - сагласност уговорних страна да се уговор о коришћењу јавне површине може 

раскинути писаном изјавом са отказним роком од 30 дана. 

Члан 53. 

 Уговор о коришћењу јавне површине општина може раскинути једностраном 

изјавом без писане опомене, са отказним роком од 30 дана, ако корисник јавне површине 

задоцни са исплатом две месечне накнаде узастопно или три пута у истој календарској 

години. 

 

 

Члан 54. 

 Након закључења Уговора о коришћењу јавне површине, исти се доставља  

Одељењу за инспекцијске послове и комуналне делатности и Одељењу за послове 

финансија, буџета и рачуноводства. 

Члан 55. 

 Лице које је добило решење за постављање рекламних табли,  односно закључило 

уговор о коришћењу јавне површине за постављање билборда и светлећих реклама (сити-

лајтова) на јавној површини дужно је да: 

 1) рекламну таблу, билборд или светлећу рекламу (сити-лајт) постави у складу са 

условима у Програму, 

 2) да уклони рекламну таблу, билборд или светлећу рекламу (сити-лајт) са јавне 

површине по истеку одобреног периода као и 

 3) да уклони рекламну таблу пре истека одобреног периода у случају: 

 - измене намене јавне површине или извођења неопходних радова на 

реконструкцији, одржавању и постављању комуналних објеката или уређаја или саме 

јавне површине, 



 - у хитним случајевима и у другим случајевима који се не могу предвидети. 

Члан 56. 

 Овом одлуком изричито је забрањено: 

 - постављање рекламних табли без одобрења надлежног органа или супротно 

издатом одобрењу, 

 - постављање билборда и светлећих реклама (сити-лајтова) без одобрења 

надлежног органа или супротно издатом одобрењу и 

 - оштећивање рекламних табли, билборда и светлећих реклама (сити-лајтова). 

 

Покретне тезге 

Члан 57. 

 Покретне тезге су монтажне конструкције које се могу постављати на јавним 

површинама за излагање, рекламирање и продају робе. 

 Ради обављања делатности из става 1. овог члана, може се одобрити привремено 

заузеће јавне површине за: 

 1. постављање покретних тезги за повремену продају украса, честитки, цвећа, 

јелки, бижутерије и других пригодних поклона поводом обележавања Нове године, 

Божића и 8. марта, Дринске регате и других традиционалних манифестација које се 

обележавају на територије општине Бајина Башта  

 2. продаја књига 

 3. постављање покретних тезги за излагање робе, искључиво воћа и поврћа, испред 

пословних објеката који продају предметну робу. 

 Покретна тезга на јавној површини може да заузима највише 2м
2
, изузев покретне 

тезге из става 2. тачка 3. која може да заузме највише 6м
2 

. 

 Решење за постављање покретних тезги издаје Одељење за инспекцијске послове и 

комуналне делатности у року од 15 дана од дана подношења захтева 

 Решење из става 4. овог члана издаје се најдуже на 15 дана у случају из става 2. 

тачка 1. овог члана, односно најдуже на 30 дана за случај из става 2. тачка 2. овог члана. 

 Решење из става 4. овог члана у случају из става 2. тачка 3. овог члана  може 

трајати у току целе године. 

 На решење из става 4. овог члана може се уложити жалба Општинском већу 

општине Бајина Башта. 

 Одлука Општинског већа је коначна. 

 На поступак одлучивања о захтеву за заузеће јавне површине ради постављања 

покретних тезги, за све што није регулисано овом Одлуком, примењују се одредбе Закона 

о општем управном поступку. 
 

Члан 58. 

 

 Решење за постављање покретних тезги садржи: 

            - место и површину која се заузима, 

            - време коришћења јавне површине, 

            - услове коришћења јавне површине, 



             - обавезе корисника покретне тезге да након истека одобреног рока покретну тезгу 

уклони и површину врати у првобитно стање. 

 Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности дужно је у року од три 

дана од дана правноснажности решења из става 1. овог члана  исто доставити Одељењу за 

послове финансија, буџета и рачуноводства-Одсек за наплату јавних прихода. 

Члан 59. 

 Уз захтев за издавање решења за постављање покретних тезги, подноси се: 

           - доказ о обављању делатности, само у случају из члана 57. став 2. тачка 3. ове 

Одлуке, 

           - скица заузећа јавне површине (са позицијом места где се поставља) оверена и 

потписана од стране подносиоца захтева,  

           - доказ о уплати општинске административне таксе 

 Приликом постављања покретних тезги морају бити испуњени услови из члана 9. 

ове Одлуке. 

Члан 60. 

 Решење за постављање покретних тезги на јавним површинама престаје да важи 

пре истека времена за које је издато: 

 -  ако се покретна тезга не постави у складу са условима наведеним у решењу и 

другим прописаним условима и 

 - ако лице коме је дато решење престане да обавља делатност за коју је одобрење 

издато у случају из члана 57. став 2. тачка 3. ове Одлуке. 

 

Члан 61. 

 Лице које је добило решење за постављање покретне тезге на јавној површини 

дужно је да: 

 1) покретну тезгу постави у складу са условима датим у решењу, 

 2) уклони покретну тезгу са јавне површине по истеку одобреног периода, 

 3) уклони покретну тезгу пре истека одобреног периода у случају: 

 - измене намене јавне површине или извођења неопходних радова на 

реконструкцији, одржавању и постављању комуналних објеката или уређаја или саме 

јавне површине, 

 - у хитним случајевима и у другим случајевима који се не могу предвидети, 

 

Члан 62. 

 

 Овом одлуком изричито је забрањено: 

           - постављање покретних тезги без решења надлежног органа, 

           - постављање покретних тезги супротно издатом решењу. 

 
 Други лако покретни објекти, покретни објекти за излагање 

 и продају робе на мало 

Члан 63. 



 Решење за заузеће јавне површине се може издати за постављање и других лако 

покретних објеката, покретних објеката за излагање и продају робе на мало. 

 Други лако покретни објекти којима се може извршити заузеће јавне површине 

могу бити : 

 -објекти за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи, за спортске 

објекте (спортске терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку, скејт, боћање и сл.); 

 -објекти за одржавање концерата, фестивала и осталих културних и других 

манифестација, 

 -коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других 

објекта за привремено коришћење; 

 -одржавање спортских или других приредби на општинским путевима и улицама; 

 -објекти намењене за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и 

реквизита за спорт и рекреацију 

 -за постављање система јавних бицикала 

 -и остали слични објекти. 

 Други лако покретни објекти за излагање и продају робе на мало су: апарати за 

кокице, апарати за прављење шећерне вуне, продаја куваног и печеног кукуруза, печеног 

кестена, крофница и слично и могу заузимати површину највише до 2 м2. 

 Објекти из става 1. овог члана могу се поставити на јавној површини у улици Кнеза 

Милана Обреновића и у улици Рачанских бораца, за време одржавања традиционалних 

вашара, а на спортским теренима и на плажама по добијању одобрења од стране 

Туристичке организације „Тара-Дрина“. 

 

Члан 64. 

 

 У погледу поступка за добијање одобрења за заузеће јавне површине, услова и 

осталог, примењиваће се одредбе ове Одлуке од члана 58. до члана 62.   

 

 

III Уклањање мањих монтажних објеката и других предмета и ствари са јавних       

површина  

Члан 65. 

 Лице коме је издато одобрење за постављање мањег покретног привременог 

објекта на јавној површини дужно је да одмах, а најкасније у року од три дана од дана 

престанка важења одобрења, објекат уклони са јавне површине. 

 Лицу које постави мањи покретни привремени објекат на јавној површини без 

одобрења надлежног органа или супротном издатом одобрењу и лицу које не уклони мањи 

монтажни објекат са јавне површине након престанка важења одобрења, комунални 

инспектор ће наложити да одмах, а најкасније у року од три дана објекат уклони са јавне 

површине. 

 Уколико се не поступи по решењу комуналног инспектора, спровешће се поступак 

принудног уклањања мањег покретног привременог објекта са јавне површине, на терет 

власника-корисника. 

Члан 66. 



 Овом одлуком послови на уклањању мањих покретних привремених објеката из 

члана 3. ове одлуке поверавају се Јавном комуналном предузећу „12.септембар“, Бајина 

Башта. 

 Уклоњени предмети и ствари смештају се у кругу Јавног комуналног предузећа 

„12.септембар“, Бајина Башта. 

 Уклоњени предмети и ствари могу се преузети од стране власника након измирења 

трошкова уклањања, одвожења и чувања. 

Члан 67. 

 Уколико након истека рока од шест месеци од дана смештаја у Јавном комуналном 

предузећу „12.септембар“, Бајина Башта предмети и ствари из члана 66. ове одлуке не 

буду преузети од стране власника и поред посебног позива, исти се стављају на 

располагање Јавном комуналном предузећу „12.септембар“, Бајина Башта. 

 Ако је власник непознат, упућује му се позив јавним огласом да у року од 30 дана 

преузме предмете и ствари, а након истека рока предмети и ствари се стављају на 

располагање Јавном комуналном предузећу „12.септембар“, Бајина Башта. 

 

 

 

 

 

 

IV Надзор 

Члан 68. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управе општине Бајина 

Башта преко комуналних и грађевинских инспектора. 

 У вршењу послова инспекцијског надзора комунални и грађевински инспектор 

имају право и дужност да поступају у складу са законским овлашћењима и овлашћењима 

из ове одлуке. 

 Против решења комуналног и грађевинског инспектора може се изјавити жалба 

Општинском већу општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана пријема решења. 

 Жалба на решење не одлаже извршење решења. 

Члан 69. 

 Комунални и грађевински инспектор је дужан да покрене прекршајни поступак 

против правних и физичких лица и предузетника због непоштовања одредби ове одлуке. 

V Казнене одредбе 

Члан 70. 

 Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај из члана 

22., члана 23, .члана 24., члана 55., члана 56. члана 61., члана 62. и члана 63. ове одлуке 

правно лице.  



 Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај из члана. 22., члана 23, 

.члана 24., члана 55., члана 56. члана 61., члана 62. и члана 63. ове одлуке одговорно лице 

у правном лицу.  

 Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај из члана 22., члана 

23, .члана 24., члана 55., члана 56. члана 61., члана 62. и члана 63. ове одлуке 

предузетник.  

 Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из члана 24., члана 

56., члана 62. и члана 63. ове одлуке физичко лице.  

 За прекршаје из става 1, 2, 3. и 4. овог члана издаје се прекршајни налог. 

 

 

VI Прелазне и завршне одредбе 

Члан 71. 

 Програм за постављање билборда и светлећих реклама (сити-лајтова), по 

одредбама ове одлуке, донеће се у року од 6 месеци дана од дана доношења ове одлуке. 

 

Члан 72. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи, од члана 21. до члана 28., 

Одлука о општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на територији општине Бајина 

Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 1/10, 9/011, 10/012, 13/012, 2/015, 

6/014 и 4/019). 

Члан 73. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Бајина Башта“, а примењиваће се почев од 01. јануара 2020. године.  

  

        01 Број: 06-56/2019 

Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. године 

                    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

           ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Весна Ђурић, с.р. 

 


