
 

  

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

01 Број: 06-32/2020 

30. октобар 2020. године 

БАЈИНА БАШТА 

            На основу члана 42. став 1. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист 

општине Бајина Башта*, бр. 2/019) и члана 101. став 1. Пословника Скупштине 

(*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 4/2019), с а з и в а м 

 

2. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

          Седница ће се одржати дана  05. новембра 2020. године (четвртак), у сали 

општине Бајина Башта, са почетком у 10,00 сати. 

          За ову седницу предлаже се следећи 

          

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

  

           1.Разматрање предлога Одлуке о потврђивању мандата одборницима: 

               - Маријани Николић са Изборне листе Александар Вучић-за нашу децу, 

               -Дејану Јовановићу са изборне листе *Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма*, 

               - Божидару Николићу са изборне листе  Александар Вучић-за нашу децу, 

               - Душану Стаменићу са изборне листе  Александар Вучић-за нашу децу, 

                - Лепосави Петковић са изборне листе  Александар Вучић-за нашу децу и 

               - Милошу Божићу са изборне листе  Александар Вучић-за нашу децу, 

          2.Разматрање записника са прве седнице Скупштине општине Бајина Башта, 

          3.Разматрање предлога Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бајина 

Башта за 2019. годину,  

          4.Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Бајина Башта за 2020. годину, 

          5.Разматрање предлога Измена и допуна Кадровског плана за Општинску 

управу и Општинско правобранилаштво општине Бајина Башта за 2020. годину, 

          6.Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

организацији Општинске управе општине Бајина Башта, 

          7.Разматрање предлога Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног 

метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 

територији општине Бајина Башта, 

          8.Разматрање предлога Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на 

имовину за непокретност обвезника који воде пословне књиге са просечним ценама 

одговарајућих непокретности у 2020. години на територији општине Бајина Башта, 

           9.Разматрање предлога Одлуке о доношењу четврте измене и допуне Плана 

генералне регулације Бајине Баште,   

    



            10. Разматрање  предлога: 

                 а.) Одлуке о приступању поступку давања у закуп непокретности у јавној 

својини општине Бајина Башта, 

                 б.) Решења о именовању Комисије за спровођење поступка давања у 

закуп  непокретности јавним надметањем, 

            11.Разматрање предлога Одлуке о давању непокретности на коришћење 

Месној заједници Обајгора,  

            12.Разматрање предлога Одлуке о давању непокретности на коришћење 

Месној заједници Пилица,  

            13.Разматрање предлога Одлуке о отуђењу из јавне својине општине Бајина 

Башта кат. парцеле број 1187/9 КО Бајина Башта,  

            14.Разматрање предлога Решења о стављању ван употребе путног 

земљишта-к.п. бр. 96 КО Драксин, 

            15.Разматрање предлога Одлуке о снабдевању водом на територији општине 

Бајина Башта,  

            16.Разматрање  предлога Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских 

и отпадних вода на територији општине Бајина Башта,  

            17.Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

ослобађању плаћања накнада за заузеће јавних површина и локалне комуналне 

таксе, 

            18.Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  

накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Бајина Башта и 

других изабраних и именованих лица, 

            19.Разматрање предлога Одлуке о приступању општине Бајина Башта 

Удружењу *Покрет  за децу три плус* из Чачка, 

            20.Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

једнократној новчаној накнади за новорођену децу и новчаној накнади за 

незапослену мајку-породиљу на подручју општине Бајина Башта,  

            21. Разматрање предлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП *Дубоко* Ужице о расподели дела нераспоређене добити за 2016. 

годину и начину покрића губитка, 

           22.Разматрање предлога Решења о образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Бајина Башта, 

            23.Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Измену Програма 

пословања ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта за 2020. годину, 

            24. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања ЈКП *12. септембар* Бајина Башта за 2020. годину, 

            25.Разматрање предлога Закључка о прихватању Извештаја о степену 

усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП 

*Дубоко* Ужице: 

              а.) за период 01.01-31.3.2020. године,         

              б.) за период 01.01-30.6.2020. године 

            26. Разматрање Извештаја о раду за 2019. годину: 

                 -ЈКП *Дубоко* Ужице, 

                 -ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта, 

                 -ЈКП *12. септембар* Бајина Башта, 



                 -Центра за социјални рад *Бајина Башта* Бајина Башта, 

                 -Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина Башта, 

                 -Туристичке организације регије Западна Србија, 

           27. Разматрање: 

                -Финансијског извештаја Предшколске установе *Невен* Бајина Башта за 

2019. годину, 

                -Извештаја о раду за радну 2019/2020. годину Предшколске установе 

*Невен* Бајина Башта, 

                -Годишњег плана рада за радну 2020/2021. годину Предшколске установе 

*Невен* Бајина Башта, 

           28.Разматрање предлога решења о разрешењима и именовањима: 

                  а.)-разрешењу 2 члана Школског одбора Гимназије “Јосиф Панчић” 

Бајина Башта,                                                                                                

                     -именовању 2 члана Школског одбора Гимназије “Јосиф Панчић”  

Бајина Башта, 

 

                 б.)-разрешењу  члана Школског одбора Гимназије “Јосиф Панчић” Бајина 

Башта,                                                                                                

                     -именовању  члана Школског одбора Гимназије “Јосиф Панчић”  

Бајина Башта, 

                  в.)-разрешењу 2 члана Школског одбора Техничке школе Бајина Башта,                                                                                                

                     -именовању 2 члана Школског одбора Техничке школе  Бајина Башта, 

                  г.)-разрешењу  члана Школског одбора Основне школе *Рајак 

Павићевић* Бајина Башта                                                                                                

                      -именовању члана Школског одбора Основне школе *Рајак 

Павићевић* Бајина Башта                                                                                                

                   д.)-разрешењу  члана Школског одбора Основне школе *Свети Сава* 

Бајина Башта                                                                                                

                      -именовању члана Школског одбора Основне школе *Свети Сава* 

Бајина Башта, 

                    ђ.) -разрешењу 2 члана Управног одбора Предшколске установе 

„Невен“ Бајина Башта                                                                                              

                     -именовању 2 члана Управног одбора Предшколске установе „Невен“ 

Бајина Башта, 

                  е.)-разрешењу  члана Управног одбора Центра за социјални рад „Бајина 

Башта“ Бајина Башта 

                     -именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад „Бајина 

Башта“ Бајина Башта,                  

                  ж.) - утврђивању престанка дужности члана Надзорног одбора  ЈКП *12. 

септембар* Бајина Башта, 

                       - именовању члана Надзорног одбора  ЈКП *12. септембар* Бајина 

Башта, 

          29.Одборничка питања и предлози. 

 

 

 



           НАПОМЕНЕ: 

 

              а.)У прилогу се доставља Извештај о извршењу буџета општине Бајина 

Башта за период јануар-јун 2020. године, усвојен од стране Општинског већа 

Закључком  01 Број: 06-26/2020 од 28. септембра  2020. године, сходно члану 76. 

став 3. Закона о буџетском систему (*Сл.гласник РС* бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,108/2013, 142/014, 68/015-др. закон, 

103/, 99/016, 113/017, 95/018, 31/019 и 72/019). 

 

              б.)Уз тачку 3. предложеног дневног реда: Због обимности текста Годишњег 

извештаја о реализацији програма, програмских активности и пројеката, као дела 

Завршног рачуна буџета општине Бајина Башта за 2019. годину, исти се доставља у 

електронској форми председницима одборничких група.  

 

              Потребно је да седници обавезно присуствујете, а у случају оправдане 

спречености, известите секретара Скупштине, на телефон: 069 8259 202. 

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

                                                                                          Младен Лукић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


