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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 
105/114, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и на основу члана 46. став 1. 
тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. 
закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина 
Башта (''Службени лист општине Бајина Башта'', број 2/019), Општинско веће општине 
Бајина Башта, на седници одржаној дана 24. маја 2019. године, донело је 
 

П Р А В И Л Н И К 
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ИЗАБРАНИХ, 

ПОСТАВЉЕНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником, уређује се право на коришћење, начин и време коришћења 

службених мобилних телефона изабраних, постављених лица у органима Општине Бајина 
Башта (у даљем тексту: Општина), запослених у Општинској управи, председника Савета 
месне заједнице, у циљу благовременог и ефикасног извршавања службених послова из 
оквира права и дужности Општине, поверених  послова Републике и доступности 
корисника мобилног телефона у службене потребе. 

 
Члан 2. 

 
Право на коришћење службеног мобилног телефона је право корисника на доделу 

мобилног телефона, одржавање мобилног телефона у исправном стању и право плаћања 
месечног рачуна за коришћење мобилног телефона у прописаној висини (у даљем тексту: 
право на коришћење). 

 
Члан 3. 

 
Право на коришћење службеног мобилног телефона, под условима прописаним 

овим Правилником имају изабрана, именована  и постављена лица у органима Општине 
Бајина Башта, запослени у Општинској управи и председници Савета месне заједнице. 

 
Члан 4. 

 
Право на коришћење службеног мобилног телефона имају изабрана лица у органима 

Општине, и то: 
· председник Општине , 
· председник Скупштине Општине, 
· заменик председника Општине, 
 

Члан 5. 
 

Право на коришћење мобилног телефона имају постављена лица: 
· начелник Општинске управе, 
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· заменик начелника Општинске управе, 
· секретар Скупштине Општине, 
· општински јавни правобранилац, 
· помоћници председника Општине. 
 
 Право на коришћење мобилног телефона имају запослени на неодређено и одређено 
време, лица ангажована по уговорима о привремено-повременим пословима. 
 Право на коришћење мобилног телефона имају и председници Савета месних 
заједница на територији општине Бајина Башта. 
 

Члан 6. 
 

О праву на коришћење и престанку права на коришћење мобилног телефона за 
изабрана, постављена лица у органима Општине и председника савета месних заједница 
одлучује решењем председник Општине. 

О праву на коришћење и престанку права на коришћење мобилног телефона за 
запослене у Општинској управи одлучује решењем начелник Општинске управе. 

 
Члан 7. 

 
Службени мобилни телефон користи се искључиво за службене потребе. 
Корисник службеног мобилног телефона дужан је да буде доступан на службени 

мобилни телефон у свако доба. 
Запослени може имати више службених бројева, од којих на само један број има 

право на признавање трошкова из члана 11. овог Правилника. 
 

Члан 8. 
 

Забрањено је давање на коришћење и послугу службеног мобилног телефона који је 
одређеном лицу додељен у складу са овим Правилником. 

 
Члан 9. 

 
Нестанак мобилног телефона или квар на мобилном телефону корисник мобилног 

телефона дужан је да без одлагања писмено пријави одељењу Општинске управе надлежне 
за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове, које без одлагања подноси 
захтев за забрану коришћења картице даваоцу услуга. 

У случају губитка мобилног телефона и картице корисници мобилног телефона сами 
надокнађују књиговодствену вредност телефонског апарата и све трошкове настале у вези 
коришћења мобилног телефона или картице до дана пријема пријаве губитка, изнад 
одобреног месечног износа који се исплаћује на терет буџета Општине. 

 
Члан 10. 

Корисник службеног мобилног телефона је дужан да без одлагања врати службени 
мобилни телефон са картицом или картицу престанком правног основа по коме му је 
додељена на коришћење. 
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Члан 11. 
 

Трошкови коришћења мобилног телефона који се плаћају на терет буџета Општине 
утврђују се у месечном износу са ПДВ-ом за: 
· председника Општине  – у висини стварних трошкова 
· заменика председника Општине – у висини стварних трошкова 
· начелника Општинске управе – у износу до 700,00 динара 
· секретара Скупштине Општине - у износу до 700,00 динара 
· општинског правобраниоца  - у износу до 700,00 динара 
· помоћнике председника Општине - у износу до 700,00 динара 
· руководиоце одељења – у износу до 500,00 динара 
· возача до 700,00 динара 
· запосленe у Општинској управи – у износу до 300,00 динара 
-председници Савета месних заједница- у износу до 500,00 динара 
 

Члан 12. 
 

Лица из члана 11. овог Правилника, која на службеном путу користе и плаћају 
услугу паркирања возила путем СМС поруке, трошкови паркирања се признају преко 
дозвољеног месечног рачуна – лимита за коришћење службеног мобилног телефона са 
картицом или само за картицу на терет буџетских средстава. 

 
Члан 13. 

 
Пре давања на коришћење службеног мобилног телефона с картицом, или само 

картице, корисник даје писмену изјаву, којом се саглашава да му се износ који прелази 
дозвољени месечни рачун – лимит за коришћење службеног мобилног телефона са 
картицом, или само за картицу, наплати обуставом од плате. 

 
Члан 14. 

 
По престанку коришћења мобилног телефона, корисник је дужан да мобилни 

телефон са картицом или само картицу врати наредног дана од дана правоснажности акта о 
престанку правног основа по коме му је додељен на коришћење и да сноси трошкове 
коришћења телефона од дана правоснажности аката о престанку правног основа по коме му 
је додељен на коришћење до дана враћања, у противном Општинска управа ће ово 
правоостварити на Законом предвиђен начин. 

О обавези враћања мобилног телефона или картице из става 1. овог члана одлучује 
се решењем сходно члану 6. овог Правилника. 
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Члан 15. 
 

Евиденцију о службеним мобилним телефонима у складу са овим Правилником 
води одељење Општинске управе надлежна за друштвене делатности, општу управу и 
заједничке послове. 

 
Члан 16. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу Општине Бајина Башта“. 
Овај Правилник ће почети да се примењује почев од наредног месеца од 

објављивања. 
 
 

01 Број:06-25/019 
Бајина Башта, дана 24. маја 2019. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 
                                                                                       

                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                   
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                  Радомир Филиповић, с.р. 
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На основу члана 5. став 3. Одлуке о сталним манифестацијама и фестивалима у 
области културе и туризма од значаја за општину Бајина Башта („Службени лист општине 
Бајина Башта“, број 11/2018), члана 46. став 1. тачка 8.Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и 
члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта (''Службени лист општине Бајина 
Башта'', број 2/019), Општинско веће општине Бајина Башта, дана 24. маја 2019. године, 
донело је 

 
ПРАВИЛНИК 

СМОТРE АМАТЕРСКОГ  ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА   
ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА 

 
Члан 1. 

  Смотрa аматерског драмског стваралаштва Златиборског округа је манифестација 
позоришне уметности, чији је организатор  Установа “Култура“, Бајина Башта, а одржава се 
сваке године у априлу месецу, у Бајиној Башта.  

Члан 2. 
Смотра је такмичарског карактера.  
Право учешћа на Смотри имају сцене градских позоришта, драмске групе, драмски 

студији,  културно-образовни центри, средње школе, културно-уметничка друштва и друге 
сродне институције културе на територији Златиборског округа.  

Представе стичу право учешћа  директном пријавом организатору. 
Члан 3. 

Смотра има за циљ да допринесе унапређењу позоришне културе. 
Члан 4. 

Манифестација може имати и ревијални програм који се утврђује програмом 
манифестације. 

Члан 5. 
У такмичарском делу манифестације, оцењују се следеће категорије: 
- Најбоља представа смотре 
- Друго место на смотри 
- Најбоља режија 
- Најбоља мушка/женска улога 
- Најбоља споредна мушка/женска улога 
- Најперспективнији глумац/глумица 
- Најбоља сценографија 
- Најбоља музика 
- Најбољи костим 
- Драмско – педагошки рад 

Члан 6. 
За сваку такмичарску дисциплину додељују се дипломе и награде. 

Члан 7. 
Манифестација има свој организациони одбор састављен од три члана.  
Чланове организационог одбора бира Председник општине Бајина Башта на предлог 
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Установе „Култура“. 
Чланове организационог одбора чине: представник организатора манифестације, 

представник младих глумаца аматера и представник грађана из области културне 
делатности. 

Члан 8. 
Организациони одбор Смотре разматра и одлучује о свим питањима организовања 

Смотре, а нарочито: 
-Утврђује Програм манифестације 
-Утврђује место и време и дужину одржавања Смотре 
-Доноси финансијски план 
-Подноси извештај директору Установе 2Култура“, Бајина Башта са извештајем о 

оставареним и утрошеним средствима, посећености, медијској кампањи  
- Решава сва материјално-финансијска питања у вези са Смотром,  
- Организује боравак учесника Смотре,  
- Обавља друге послове у вези са Смотром.  

 
Члан 9. 

Наступ такмичара оцењује стручни селектор, кога именује организациони одбор 
манифестације,  да на основу стручне оцене, доносе одлуку и награди најбоље представе и 
појединце.  

Прве две најбоље представе на смотри, представљаће Златиборски округ на 
фестивалу Западне Србије, које се оджава у Пријепољу. 

Члан 10. 
Стручни селектор Смотре је у обавези да: 
- Види и оцени све представе које се изводе у конкуренцији Смотре; 
- Донесе одлуку и прогласи представу – победника , као и представу која је заузела 

друго место; 
- Донесе одлуку о наградама за најбољу мушку и женску улогу; 
- Донесе одлуку о две епизодне улоге (мушку и женску);  
- Донесе одлуку о наградама за најбољу режију, сценографију, костим и шминку, 

музику, као и о специјалним наградама Смотре; 
- Поднесе писани извештај о изведеним представама организатору Смотре и јавно 

образложи своју одлуку; 
 

Члан 11. 
За селектора Смотре бира се може бити именован афирмисани стручњак из области 

позоришта, као и позоришни уметник, глумац или редитељ.  
Члан 12. 

Представе се пријављују организатору до датума наведеног у допису који се добија 
уз пријаву, а организатор је у обавези да обавести пријављене учеснике о датуму и времену 
извођења представа. 

Члан 13. 

На Смотри могу учествовати глумци аматери свих узраста, с тим што већина 
глумаца у представи мора имати изнад 15 година. 

 За учешће на Смотри могу бити пријављена сценска остварења драмских текстова у 
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трајању од најмање 30 минута. 
Члан 14. 

Представе могу бити режиране од стране професионалних редитеља, с тим што се 
исте не награђују у конкуренцији за најбољу режију.  

Члан 15. 
Професионалним глумцима је забрањено играње у представама. 

Члан 16. 
Учесници Смотре дужни су да организатору доставе: 
- Попуњене пријаве за учешће које уз позив за Смотру доставља организатор 
- Фотографију са представе која ће се користити у штампаним материјалима 

 
Члан 17. 

Организатор Смотре дужан је да обезбеди потребне услове за извођење престава 
(сценски услови, гардероба и сала). 

Члан 18. 
Манифестацију представља директор Установе ``Култура`` Бајина Башта. 

Члан 19. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од обjављивања у Службеном листу 

општине Бајина Башта. 
 

01 Број 06-25/2019 
Дана 24. маја 2019. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

Радомир Филиповић, с. р. 
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На основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник 
РС“, број 68/015, 41/018, 44/018-др. закон и 83/018), члана 46. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др 
закон и 47/018), члана 72. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Службени лист 
општине Бајина Башта, број 2/019) и члана 18. Одлуке о ауто-такси превозу путника на 
територији општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 12/016), 
Општинско Веће општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 24. маја 2019. године, 
донело је 

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о  о ценовнику такси тарифа 
 на територији општине Бајина Башта 

Члан 1. 
                Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о  ценовнику такси тарифа 
 на територији општине Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 1/017 и 
2/017). 

Члан 2.  
У члану 2. став 1. мења се и гласи: 
*Утврђују се цене такси тарифа по којима се такси превоз обавља на територији 

општине Бајина Башта, зависно од доба дана и подручја на коме се превоз обавља, и то у 
износу од: 

- I ТАРИФА –  дневна вожња од 06-24 часа, цена старта + 800м - 100,00 динара,  
- I ТАРИФА – дневна вожња од 06-24 часа, цена по једном пређеном километру 65,00 

динара,  
- II ТАРИФА – ноћна вожња од 00-06 часова, цена старта + 800м - 100,00 динара, 
- II ТАРИФА – ноћна вожња од 00-06 часова, цена по једном пређеном километру 

80,00 динара,  
- III ТАРИФА – вожња ван територије општине Бајина Башта, цена старта +800м - 

100,00 динара 
- III ТАРИФА – вожња ван територије општине Бајина Башта, цена по једном 

пређеном километру- 50,00 динара,  
- цена чекања по часу – 500,00 динара.* 

 
Члан 3. 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Бајина Башта“. 

01 Број: 06-25/2019 
Бајина Башта, дана 24. маја 2019. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Радомир Филиповић, с. р. 
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         На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 
РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу 
државне помоћи број: 401-00-00066/2019-01 од 19. априла 2019. године  и чланова 95-97. 
Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 
91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), 
члана 72. Тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 
2/19), Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину („Службени лист општине 
Бајина Башта”, бр. 11/18) Општинско веће општине Бајина Башта, на седници одржаној 
дана 24. маја 2019. године 

р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С 
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног 

информисања на територији општине Бајина Башта у 2019. години 

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС 
 

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области 
јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и 
потпуном информисању свих грађана општине Бајина Башта; подизању квалитета 
информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и 
развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; 
слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког 
стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног 
система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља 
људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских 
садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Бајина Башта за 
информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.  
  
Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине 
Бајина Башта у 2019. години, износе 5.000.000,00 динара. 
 
Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а 
највећи износ средстава по пројекту је 2.500.000,00 динара.  
 
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за 
штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за 
суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем 
штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са 
чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 
13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале 
вредности (de minimis државна помоћ).
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Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за 
телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности 
пројекта.  
Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2019. години. 
 
 
II  ПРАВО УЧЕШЋА 

 
На конкурсу може учествовати:  

- издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за 
привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на 
територији општине Бајина Башта 

- правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских 
садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити 
реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на 
територији општине Бајина Башта. 
 

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. 
 
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила 
средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном 
року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о 
реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски 
трошилa. 
 
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.  
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки 
медиј. 
 
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства 
намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 
републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за 
суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз 
средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет 
медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја за телевизију.  
                                                         
 
III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

 
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:



 

13 
 

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  
интерес у области јавног информисања: 
1.1.  Значај пројекта са становишта: 

 остваривања јавног интереса у области јавног информисања; 
 остваривање намене конкурса; 
 усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група; 
 идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; 
 заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско 

истраживачког приступа. 
1.2.  Утицај и изводљивост са становишта: 

 усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима 
и потребама  циљних група; 

 степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; 
 мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта; 
 разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; 
 степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти 

пројекта настављају се након што се оконча подршка). 
1.3.  Капацитети са становишта: 

 степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; 
 неопходних ресурса за реализацију пројекта; 
 стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају 

предложеним циљевима и активностима пројекта. 
 

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: 
 прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима; 
 економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне 

активности. 
 
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 
медијским стандардима: 

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  
регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због 
кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна 
служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а 
од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);  

2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности 
које гарантују да се сличан случај неће поновити.  
 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:  
 

1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на 
територији општине Бајина Башта; 

2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног 
идентитета и jезика;  
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3. актуелност теме и доступност већем броју корисника; 
4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са 

инвалидитетом и припадника националних мањина; 
5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и 

равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, 
економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ 
популације, итд.;  

6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне 
равноправности. 

 
 
IV  РОКОВИ 
 
Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у 
„Службеном листу Општине Бајина Башта број 3/019“ од 28.05.2019. године. 
Одлука о расподели средстава доноси Општинско веће  најкасније 90 дана од дана 
закључења конкурса. 
 
V  ДОКУМЕНТАЦИЈA 
 
Учесник конкурса је обавезан да достави: 

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири 
примерка. Образац се преузима са сајта Општине Бајина Башта 
www.bajinabasta.rs : 
o Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и 
o Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта. 

2. Копије следећих докумената у једном примерку: 
o Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и 

налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун); 
o Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за 

привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном 
информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о 
регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне 
регистре); 

o Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног 
тела за електронске медије;  

o Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски 
садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна 
лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који 
су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма); 

o Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти 
пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis 
државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне 
године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком 
основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције; 
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o Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти 
пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по 
ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију; 

o Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак 
новина, џингл и сл). 

                                  
VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ 

 
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године 
пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.  
Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у 
Регистру удружења.  
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да 
писаним путем предложе чланове комисије, Општини Бајина Башта, Општинској 
управи општине Бајина Башта. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити 
и кратке биографије.  
Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана 
објављивања Конкурса у „Службеном листу Општине Бајина Башта 3/019“ од 
28.05.2019. године. 
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у 
складу са правилима о борби против корупције. 
 
VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

 
Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Општине Бајина Башта, 
www.bajinabasta.rs где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.  
 
Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића 28 
са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 
2019. години”. 
 
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити 
разматране. 
 
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на 
интернет страници Општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs и достављено свим 
учесницима конкурса у електронској форми. 
Додатне информациjе се могу добити радним данима од 11 до 13 часова на 
телефоне:  064/8259421 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Радомир Филиповић, с.р. 
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ОБРАЗАЦ 1 

ПРИЈАВАЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС:  ПРИЈАВА ЗА ПОЈЕДИНАЧНО ДАВАЊЕ:  

1. Основни подаци 

1.1 НАЗИВ ОРГАНА КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА: 1.2 НАЗИВ КОНКУРСА (уписати назив конкурса за који се пријављује): 

  

1.3 ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА(уписати пун назив правног лица или 
предузетника из решења Агенције за привредне регистре): 

1.4 НАЗИВ ПРОЈЕКТА: 

  

1.5 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (У РСД): 1.6 СРЕДСТВА ЗА КОЈА  АПЛИЦИРАТЕ (У РСД): 

  

1.7 ОЗНАЧИТИ ДА ЛИ СТЕ  ИЗДАВАЧ МЕДИЈА 
(уписати - издавач медија) 

1.8 ОЗНАЧИТИ ДА ЛИ СТЕ ПРОДУКЦИЈА   (уписати 
- продукција): 

1.9  ОСТАЛО                                                               
(уписати): 

   

1.10 НАЗИВ МЕДИЈА ПРЕКО КОЈЕГ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ ПРОЈЕКАТ 
(уписати пун назив из Регистра медија): 

1.11 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ МЕДИЈА  ПРЕКО КОЈЕГ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ 
ПРОЈЕКАТ (уписати број  из Регистра медија ): 
 

  

2. Подаци о подносиоцу пројекта 

2.1  АДРЕСА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ (улица и број): 2.2 ПОШТАНСКИ БРОЈ И МЕСТО: 
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2.3  ТЕЛЕФОН: 2.4  Е-mail: 2.5  ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: 

   

2.6  ПРАВНИ СТАТУС ПОДНОСИОЦА (уписати ДОО, 
АД, ПР, УГ, ОД и др.): 

2.7   МАТИЧНИ БРОЈ: 2.8   ПИБ: 

   

2.9   БРОЈ НАМЕНСКОГ РАЧУНА  КОД УПРАВЕ ЗА 
ТРЕЗОР  ( уколико имате отворен): 

2.10   БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ 
ПОСЛОВНЕ БАНКЕ: 

2.11  SWIFT/ IBAN (за девизна плаћања): 
 

   

2.12  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ : 2.13  КОНТАКТ ОСОБА: 

Име и презиме: Име и презиме: 

Функција: Функција: 

Е-mail: Е-mail: 

Телефон: Телефон: 

3.  Предлог пројекта 

3.1  ОПИС ПРОЈЕКТА  (тема, сврха пројекта, циљна група, формат, број медијских садржаја – до пет редова): 

      

3.2  БРОЈ И ВРСТА ПЛАНИРАНИХ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА-ОБЈАВА: 

 

3.3  ТЕРИТОРИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 3.4 ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

  

3.5  ЗНАЧАЈ   ПРОЈЕКТА  (описати стање, значај и идентификовати проблеме са којима се циљна група/е суочавају и потребе које произилазе из тих проблема и навести 
квалитативне/квантитативне показатеље садашњег стања користећи расположиве податке, искуства, истраживања и др- сажетак): 
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3.6  ЦИЉ  ПРОЈЕКТА (формулисати очекивану позитивну промену за циљну/е  групу/е до које ће довести реализација пројекта): 

 

3.7  НАВЕСТИ ПРИМАРНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ (групе, организације, појединце који су под директним позитивним утицајем пројектних активности): 

 

3.8  НАВЕСТИ СЕКУНДАРНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ (групе, организације, појединце који ће на било који начин имати користи од пројектних активности)): 

 

 

3.9  ОПИС АКТИВНОСТИ(навести  актере/средства /мере / радњу/ у реализацији пројекта ради постизања жељених резултата и циља пројекта, описати и образложити 
како ће се спроводити активности, навести њихов садржај, методику и логику повезаности са циљем и резултатима  пројекта): 

 

 

3.10  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  (додати нове редове уколико је 
потребно): 

Месеци 
(у колоне за одговарајуће месеце у којима предвиђате 

реализацију пројектних активности треба уписати „Х“) 
Назив активности: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.             

2.              
3.             
4.              

5.              
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6.              

7.              
8.             

 

3.11  РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ (прикажите резултате којима се остварују циљеви  пројекта, као и показатеље (индикаторе) успеха којима те резултате мерите; зa 
сваки резултат потребно је навести индикатор; уколико је потребно, додајте нове редове у табелу): 

РЕЗУЛТАТИ (резултате дефинисати као конкретне исходе горенаведених активности 
пројекта које воде постизању циља пројекта): 

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА (квалитативни и квантитативни показатељи / 
критеријуми којима меримо напредак пројекта и остварење циља и резултата 
пројекта): 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.   

 

3.12  ОДРЖИВОСТ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА (навести да ли су резултати пројекта одрживи након завршетка финасирања од стране органа који расписује конкурс):  

 

 

 

3.13  ИНТЕРНИ МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА (описати  на који начин се врши праћење и евалуација пројекта):  

 

3.14  КРАТКА БИОГРАФИЈА КЉУЧНИХ УЧЕСНИКА ПРОЈЕКТА (највише 3 кључна учесника пројекта, навести њихове улоге у пројекту): 

А  
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Б  

Ц  

3.15  ИСКУСТВО ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛИЧНИХ ПРОЈЕКАТА: 

 

3.16  АНАЛИЗА РИЗИКА (потешкоће које се могу јавити у току реализације пројектаи планови за смањење негативних последица њиховог утицаја): 

 

4.  Лична карта подносиоца пројекта 

4.1 Број запослених (укупан број стално запослених и хонорарних 
сарадника): 

 

4.2 Навести техничке капацитете за реализацију пројекта:  

4.3 Периодика, тираж, врста папира и формат (за штампане медије:  

4.4 Начин емитовања (земаљско/кабловско/сателитско/електронска 
издања) - за електронске медије: 

 

4.5 Број посета веб стране подносиоца пројекта на месечном нивоу:  

4.6 Домаћа и међународна признања и награде за произведене медијске 
садржаје и њене ауторе: 

 

4.7  Број произведених медијских садржаја на месечном нивоу у 
претходној години: 
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БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 
а/         

1. Основни подаци         

1.1  НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ РАСПИСАО КОНКУРС   1.2  НАЗИВ КОНКУРСА    

          

1.3  ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА    1.4  НАЗИВ ПРОЈЕКТА    

          

1.5  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА     1.6  ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈА  АПЛИЦИРАТЕ  

          

1.7 БРОЈ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА    1.8  ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА  (податак о почетку и завршетку пројекта)

          

          

2. Спецификација прихода         

Врста прихода по изворима прихода     Износ Структура  Учешће јавних 
прихода (2+3+4) у 

укупним 
приходима 

пројекта 

Просечни трошак по јединици медијског садржаја
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1. Сопствени приходи     #DIV/0!    

2. Приходи из републичког буџета     #DIV/0!    

3. Приходи из буџета АП     #DIV/0!    

4. Приходи из буџета ЛКС     #DIV/0!    

5. Остали приходи (навести их)     #DIV/0!    

(1-5) УКУПНИ ПРИХОДИ ПРОЈЕКТА     0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  

          

3. Спецификација расхода         

  
I- УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА 

б/ 
II - РАСПОДЕЛА УКУПНИХ ТРОШКОВА 

 в/   

РБ 
Врста трошка

 г/ Јединица 
мере 

Цена по 
јединици 

Број 
јединиц

а 

Укупно 
д/ Трошкови из 

прихода од 
Органа који је 

расписао 

конкурс
ђ/ 

Трошкови који ће 
се финансирати из 

свих других 
извора 

финансирања 
ђ/ 

Провера
е/ % 

1 2 3 4 5 6(4*5) 7 8 9 (6-7-8) 10  

1+2 УКУПНИ ТРОШКОВИ     0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!  

1 ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ     0.00 0.00 0.00 0.00 УЧЕШЋЕ ПРИХОДА ОД ОРГАНА КОЈИ ЈЕ 
РАСПИСАО КОНКУРС У УКУПНИМ 
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ТРОШКОВИМА 

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  
     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  
     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  
     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

2 ПЕРСОНАЛНИ ТРОШКОВИ    0.00 0.00 0.00 0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  
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     0.00   0.00  

     0.00   0.00  
     0.00   0.00  
     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  
     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

     0.00   0.00  

          

И З Ј А В А         

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да да су сви подаци који су 
наведини у обрасцу истинити и тачни. 

    М.П.       
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Место и датум:               Одговорно лице (име, презиме и 
потпис) 

 

          
РЕДОСЛЕД СЛАЊА ОБРАЗАЦА: Приликом пријављивања на конкурс, доставља се само  Sheet " Budzet projekta". Након доделе средстава за пројекат, доставља се  Sheet 
"Revidiran budzet projekta". По реализацији пројекта, доставља се  Sheet "Finansijski izvestaj". 

ПОЈАШЊЕЊА ЗА УНОС ПОДАТАКА:          

Sheet-ovi:" Budzet projekta", "Revidiran budzet projekta", "Finansijski izvestaj"  су међусобно повезани формулама, односно "Revidiran" вуче одређене податке из " Budzet
"Finansijski izvestaj" вуче податке из  "Revidiran-og", што има за циљ смањење директног уноса података (податке уносите само у поља која имају назнаку-
конзистентност података, зарад смањења ризика од грешака приликом извештавања о реализацији пројекта у односу на планиране показатеље! Препорука је да све финансијске 
фазе (Буџет, Ревидиран и Извештавање), радите на једном месту,  у овом фајлу, односно у овако формулама повезаним Sheet-ovima. У противном, имате могућност да 
преузмете Образац2-Финансијски извештај са нашег сајта и да га механички попуните траженим подацима. 

а  ФОРМУЛАР ПОПУЊАВАТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ У EXCEL-u; СВИ ИЗНОСИ СЕ УНОСЕ У ДИНАРСКОЈ ВРЕДНОСТИ ИЛИ ПРОТИВРЕДНОСТИ; ЦРВЕНО УОКВИРЕНА ПОЉА СУ ПОД ФОРМУЛОМ 
(ЗАКЉУЧАНА/У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ, ОТКЉУЧАЈ:123).  У ПЛАВО УОКВИРЕНА ПОЉА УНОСЕ СЕ  ИСКЉУЧИВО  НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ, КАКО БИ ФОРМУЛЕ БИЛЕ У ФУНКЦИЈИ; ОСТАЛА ПОЉА СУ ЗА СЛОВНЕ И 
ДРУГЕ УНОСЕ; 

б I - ОДНОСИ СЕ НА УКУПНЕ ТРОШКОВЕ ПРОЈЕКТА ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА;     

в II - ОДНОСИ СЕ НА РАСПОДЕЛУ УКУПНИХ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА И ТО НА ДЕО КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ СРЕДСТВИМА ОРГАНА КОЈИ ЈЕ РАСПИСАО КОНКУРС И НА ДЕО КОЈИ ЋЕ БИТИ  ФИНАНСИРАН ИЗ 
ОСТАЛИХ ИЗВОРА,  КОЈИ СУ ДАТИ ЗБИРНО. ОВО ЈЕ ПОТРЕБНО РАДИ КОНТРОЛЕ  НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА, ПРИЛИКОМ ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА О 
ИЗВРШЕНОМ ПРОЈЕКТУ; 

г КОЛОНА 2:  УНЕТИ НАЗИВЕ РАСХОДА  (ПРИМЕР, ТРОШКОВИ ШТАМПЕ, ДИЗАЈНА, ХОНОРАРИ И ДРУГО), А КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ПРОЈЕКТА У СКЛАДУ СА АКТИВНОСТИМА НАВЕДЕНИМ У ТА
3.8  ПРИЈАВЕ; 

д ИЗНОСИ У КОЛОНИ 6 СЕ ДОБИЈАЈУ КАО ПРОИЗВОД  КОЛОНА 4 И 5., А ПРИТОМ СЕ У КОЛОНУ  3 УНОСИ ВРСТА ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ (БРОЈ СТРАНА, ИЗДАЊА, Е-НОСАЧА, ЗА УГОВОРЕ О ДЕЛУ ИСКАЗАТИ ПЕРИОД 
АНГАЖМАНА У ДАНИМА, МЕСЕЦИМА И СЛ.); 

ђ КОЛОНЕ 7 И 8 У ЗБИРУ МОРАЈУ ДА ДАЈУ ИЗНОСЕ У КОЛОНИ 6 - УКУПНИ 
ТРОШКОВИ. 

     

е КОЛОНА 9 СЛУЖИ КАО ПРОВЕРА ТАЧНОСТИ УНОСА ПОДАТАКА ПРИЛИКОМ РАСПОДЕЛЕ НА ТРОШКОВЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ СРЕДСТАВА ОД ОРГАНА КОЈИ ЈЕ РАСПИСАО КОНКУРС И ИЗ СВИХ 
ДРУГИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА, КОЈИ СУ ДАТИ ЗБИРНО. АКО ЈЕ РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА ТАЧНА, У КОЛОНИ  9  ЋЕ БИТИ НУЛЕ.  АКО СЕ ПОЈАВИ НЕКИ  БРОЈ, ОН УКАЗУЈЕ НА ГРЕШКУ  У
РАСПОДЕЛЕ ТРОШКОВА, КОЈУ ТРЕБА КОРИГОВАТИ. 
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На основу члана 61. став 7. Закона о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник 
РС", бр.104/2016), члана 72. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Службени 
лист општине Бајина Башта“,  број 2/019), Oпштинско веће општине Бајина Башта, 
на седници одржаној дана 24. маја 2019. године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ТРОШКОВА 

ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И ИЗНОСА 
НАКНАДЕ КОЈУ ПЛАЋАЈУ ВЛАСНИЦИ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА У 
СЛУЧАЈУ ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ 

УПРАВНИКА 
  
 1. Минимална висина износа трошкова за текуће одржавање зграде 
представља месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки посебан део 
зграде, а трошкови за одржавање земљишта укључени су у износ трошкова 
одржавања зграде. 
 Минимални месечни износ трошкова за текуће одржавање зграде који 
плаћају власници посебних делова зграде износи: 
 

Зграда 

Износ накнаде по посебном делу 
( у РСД) 

Станови и 
пословни 
простор 

Гаража  
Гаражно 

место или 
гаражни бокс 

Зграде без лифта 238,26 142,96 95,30 
Зграде са лифтом 309,73 

 
 2. Минимална висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде представља месечни износ издвајања утврђен 
у апсолутном износу по квадратном метру површине посебног, односно 
самосталног дела зграде. 
 Mинимални месечни износ издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања који плаћају власници посебних делова зграде износи: 
 

Старост зграде 

Износ накнаде по m2 
( у РСД) 

Станови и 
пословни 

простор (по m2) 

Гаража (по 
m2) 

Гаражно место 
или гаражни 
бокс (по m2) 

зграде старости до 10 година  1,24 0,83 

Зграде без лифта 2,07   
Зграде са лифтом 2,69   

зграде старости од 10 до 20 година  1,86 1,24 

Зграде без лифта 3,10   
Зграде са лифтом 4,03   

зграде старости од 20 до 30 година  2,48 1,65 

Зграде без лифта 4,13   
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Зграде са лифтом 5,37   
зграде старости преко 30 година  3,10  1,07 

Зграде без лифта 5,17   
Зграде са лифтом 6,71 

 
3. Висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног 
професионалног управника представља месечни износ утврђен у апсолутном 
износу за сваки посебни део зграде. 
 Месечни износ накнаде за управљање у случају принудно постављеног 
професионалног управника који плаћају власници посебних делова зграде износи: 
 

Број посебних делова 

Износ накнаде по посебном делу 
( у РСД) 

Станови и 
пословни 
простор 

Гаража 
или 

гаражн
и бокс  

Гаражно 
место у 

заједничкој 
гаражи 

зграде до 8 посебних делова 158,90 31,77 63,54 

зграде од 8 до 30 посебних делова 190,60   
зграде преко 30 посебних делова 222,40     

 
4. Износи утврђени тачком 1. и 2. овог Решења примењују се ако стамбена 
заједница није одлуком о прихватању трошкова одржавања заједничких делова 
зграде и управљања зградом, коју доноси на основу члана 64. ст.1. Закона о 
становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр.104/2016) прописала износ 
који је сваки власник посебног дела дужан да плаћа на име свог учешћа у 
трошковима текућег одржавања и трошковима управљања зградом или је утврђени 
износ нижи од износа прописаног овим Решењем. 
 
5. Професионални управник именован у поступку принудне управе доноси одлуку 
о трошковима одржавања и управљања зградом, у складу са овим Решењем, уз 
претходну сагласност Општинске управе надлежне за послове становања. 
 
6. Износи утврђени овим решењем примењују се почев од 01. априла 2019.године. 
 
7.  Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Б.Башта", на огласној табли 
и на интернет страници Општине Бајина Башта. 
  

01 Број: 06-25/2019 
Бајина Башта, дана 24. маја 2019. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Председник општине 

Радомир Филиповић, с.р 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
01 Број:06-25/019 
24. мај 2019. године 
БАЈИНА БАШТА 
 
       
              На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима  
(*Сл. гласник РС* бр. 41/09, 53/010,101/011,32/013-одлука УС, 55/014, 96/015-др. 
закон, 9/016-одлука УС, 24/018, 41/018, 41/018 и 87/018), члана  72. став 1. тачка 29. 
Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 2/019) и 
члана 38. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја у насељима на територији 
општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 4/010, 5/010 и 6/011), 
Општинско веће општине Бајина Башта, на седници  одржаној  дана 24. маја 2019. 
године, донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

                I. РАЗРЕШАВА СЕ Милорад Цвијовић дужности члана Комисије за 
безбедност саобраћаја општине Бајина Башта, представник  МУП-а, Полицијске 
станице  Бајина Башта, због одласка у пензију.                   
               II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу 
општине Бајина Башта*. 
 
                  Доставити: 
 
                 -Милораду Цвијовићу,  
                 -Комисији за безбедност саобраћаја, 
                 -Општинској управи, 
                 -Саобраћајном инспектору,  
                 -архиви.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Радомир Филиповић, с.р. 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
01 Број:06-25/019 
24. мај 2019. године 
БАЈИНА БАШТА 
 
       
              На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима  
(*Сл. гласник РС* бр. 41/09, 53/010,101/011,32/013-одлука УС, 55/014, 96/015-др. 
закон, 9/016-одлука УС, 24/018, 41/018, 41/018 и 87/018), члана  72. став 1. тачка 29. 
Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 2/019) и 
члана 38. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја у насељима на територији 
општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 4/010, 5/010 и 6/011), 
Општинско веће општине Бајина Башта, на седници  одржаној  дана 24. маја 2019. 
године, донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

                I. ИМЕНУЈЕ СЕ Бојан Ђорђевић за члана Комисије за безбедност 
саобраћаја општине Бајина Башта, као представник  МУП-а, Полицијске станице  
Бајина Башта.                   
               II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу 
општине Бајина Башта*. 
 
                  Доставити: 
 
                 -Бојану Ђорђевићу,  
                 -Комисији за безбедност саобраћаја, 
                 -Општинској управи, 
                 -Саобраћајном инспектору,  
                 -архиви.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Радомир Филиповић, с.р. 
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На основу члана 8. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину 
(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 11/2018), члана 72. став 1. тачка 29. 
Статута општине Бајина Башта (''Службени лист општине Бајина Башта'', број 
2/019), Општинско веће општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 24. маја 
2019. године, донело је 

 
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 

2019. ГОДИНУ 
 

I 
 

Овим изменама се мењају одредбе Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре за 2019. годину (''Службени лист општине Бајина Башта'', број 
1/019). 

 
II 

 
 У делу Опште одредбе , тачка 4, став 17, број „101.435.600,00“ динара мења 
се са бројем „106.401.200,00 динара“. 
 
 У делу II Опис и обим послова одржавања комуналне инфраструктуре, тачка 
4.2.1. Обавезе, број „15.700.000,00“ динара мења се са бројем „20.665.600,00“ 
 

III 

Ове измене  Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2019. 
годину објавиће се у "Службеном листу општине Бајина Башта". 

 

01 Број: 06-25/019 
Бајина Башта, дана 24. маја 2019. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Председник општине 
Радомир Филиповић, с.р.  
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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.   
 


