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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, 95/2018 и 153/2020) и на основу
члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/2014, 101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 72. став 1. тачка 22. Статута
општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), Општинско
веће општине Бајина Башта, дана 02. фебруара 2021. године, донело је
ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Члан 1.
У Правилнику о коришћењу службених моторних возила („Службени лист
општине Бајина Башта“, број 8/2018) после члана 11. додаје се члан 11а., који гласи:
„Члан 11а.
Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности и Одељење за
инвестиције и грађевинске послове Општинске управе општине Бајине Баште имају право
на стално коришћење по једног службеног возила, за који руководиоци одељења не морају
да поднесу захтев прописан у члану 9. овог Правилника.
Начелник Општинске управе решењем одређује службено моторно возило које ће
бити дато на коришћење Одељењима из става 1. овог члана.
Руководиоци Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности и
Одељења за инвестиције и грађевинске послове одговорни су за наменску употребу
додељеног службеног моторног возила.
Службено моторно возило дато на коришћење Одељењима из става 1. овог члана,
изузетно, може бити дато на коришћење лицима, установама, предузећима из члана 5.
овог Правилника. “
Члан 2.
Ове допуне Правилника о коришћењу службених моторних возила биће објављене
у „Службеном листу општине Бајина Башта“ и ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања.
01 Број:06-2/2021
Бајина Башта, дана 02. фебруара 2021.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.
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На основу члана 4. став 5. и члана 56. став 2. и 4. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/016, 113/017, 95/018 и 113/017-др. закон), члана 46. став 1. тачка 7, Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/018) и члана 72. тачка 10. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине
Бајина Башта“, број 2/019), Опшптинско веће општине Бајина Башта, на седници одржаној
дана 15. јануара 2021. године донело је
РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности начелника
Општинске управе општине Бајина Башта
I. ПОСТАВЉА СЕ Александра Ковачки, дипломирани правник из Бајине Баште, за
вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Бајина Башта.
II.Александра Ковачки ће на функцију вршиоца дужности начелника Општинске
управе општине Бајина Башта ступити дана 16. јануара 2021. године и ту дужност ће
обављати до постављења начелника Општинске управе по новом јавном конкурсу за
попуњавање положаја начелника Општинске управе, а најдуже 3 месеца.
III.Ово решење ступа на снагу даном доношења.
IV. Решење објавити у Службеном листу општине Бајина Башта.
Образложење
Општинско веће општине Бајина Башта донело је Решење 01 Број:06-1/2021 од
15. јануара 2021. године о неуспеху јавног конкурса за попуњавање положаја начелника
Општинске управе општине Бајина Башта, расписаног Одлуком Општинског већа 01 Број:
06-31/2020 од 26. октобра 2020. године и објављеног дана 06. новембра 2020. године, а
обзиром да није извршило избор кандидата за попуњавање положаја начелника
Општинске управе општине Бајина Башта.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/017, 95/018 и 113/017-др.
закон) прописано је да, уkoliko nije postavљen naчelnik uprave, kao ni њegov zamenik, do
postavљeњa naчelnika uprave, kao i kada naчelnik uprave nije u moguћnosti da obavљa
duжnost duжe od 30 dana, Veћe moжe postaviti vrшioca duжnosti- sluжbenika koji ispuњava
utvrђene uslove za radno mesto sluжbenika na poloжaju, koji ћe obavљati poslove naчelnika
uprave, najduжe na tri meseca, bez sprovoђeњa javnog konkursa.
Ставом 4. истог члана прописано је да, уколико се јавни конкурс не оконча постављењем
на положај, статус вршиоца дужности се може продужити најдуже још три месеца.
Решењем Општинског већа општине Бајина Башта 01 Broj: 06-31/2020 od 26. октобра
2020. godine Александра Ковачки, дипломирани правник из Бајине Баште, постављена је за
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вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Бајина Башта на период до
постављења начелника Општинске управе по јавном конкурсу за попуњавање положаја
начелника Општинске управе, а најдуже 3 месеца.
Обзиром да јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе
општине Бајина Башта није окончан постављењем на положај, то су се стекли услови да се
статус вршиоца дужности продужи још три месеца.
Овим Решењем Општинско веће поново је за вршиоца дужности начелника
Општинске управе поставило Александру Ковачки, запослену у Општинској управи на
пословима руководиоца Одељења за друштвене делатности, општу управу и заједничке
послове, која испуњава све законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама
и посебним организацијама општине Бајина Башта прописане услове за радно место
службеника на положају-начелника Општинске управе и која је послове начелника
Општинске управе општине Бајина Башта обављала у трајању од 6 година. Именованој ће
нови период обављања дужности ВД начелника Општинске управе од најдуже три месеца
почети да тече од 16. јануара 2021. године.
Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/018) и чланом 72. тачка 10.
Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/019),
прописано је да начелника општинске управе поставља и разрешава Општинско веће.
На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор, тужбом код Управног суда Београд, у року од 30 дана од
дана достављања решења.
01 Број: 06-1/2021
Бајина Башта, дана 15. јануара 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.
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Република Србија
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
01 Број:06-2/2021
02. фебруар 2021. године
БАЈИНА БАШТА
На основу члана 68. став 1. и члана 100. ставови 3, 4 и 5. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др.
закон и 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон), члана 72. став 1. тачка
29. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019)
и члана 5. Одлуке о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине општине
Бајина Башта 01 број: 06-44/09, а по претходно прибављеној сагласности Министарства
заштите животне средине Број:401-00-376/20-02 од 20. јануара 2021. године, Општинско
веће општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 02. фебруара 2021. године, донело
је
ЗАКЉУЧАК
Усвајају се Измене Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Бајина Башта за 2020. годину.

Доставити:
-Општинској управи,
-а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

Редни
брпј

Прпграмска
активнпст

Активнпст 1

Сагласнпст министарства
защтите живптне средине
на предлпг прпграма
брпј:401-00-376/20-02
пд 20.01. 2021. г.

Прпграм кприщћеоа средстава бучетскпг фпнда за защтиту живптне средине
ппщтине Бајина Бащта за 2020. гпдину (ребаланспм бучета)
усвпјен на седници Опщтинскпг већа дана 02.02.2021. г. 01 Брпј:06-2/2021
Финансијска
средства
Надлежни за
пптребна за
спрпвпђеое
реализацију
Детаљан ппис
прпграмске
предвиђене
активнпсти
активнпсти
активнпсти
Циљ активнпсти
Кпнтрпла и защтита ваздуха и сузбијаое инхалаципних алергена
Праћеое квалитета
ваздуха на пснпву шл. 9.
Закпна п защтити ваздуха, а
Мпнитпринг
у сврху дпнпщеоа
Опщтина Бајина
квалитета ваздуха
краткпрпшнпг акципнпг
Бащта,
(испитиваое квалитета
плана, шл. 33 Закпна п
Завпд за јавнп
ваздуха, 56 дана у тпку 2020 защтити ваздуха
здравље Ужице
400.000,00 РСД
Управљаое птпадпм
Кпнтрпла и защтита прирпде, бипдиверзитет , јавне зелене ппврщин
Мере адаптације на климатске прпмене
Кпнтрпла и защтита земљищта
Систематскп праћеое
стаоа и квалитета
земљищта (мпнитпринг
земљищта) и пдржаваое
базе ппдатака п стаоу и
Опщтина Бајина
квалитету земљищта, у
Бащта, Правнп лице за
складу са Прпгрампм
пбављаое ппслпва
мпнитпринга земљищта, шл. мпнитпринга
28. Закпна п защтити
земљищта
земљищта
600.000,00РСД
Кпнтрпла и защтита пд буке
Кпнтрпла и защтита пд нејпнизујућег зрашеоа
Инфпрмисаое, едукација, прпмпција и пппуларизација

Активнпст 2

Мпнитпринг
земљищта

Активнпст 3

Едукација деце
предщкплскпг и щкплскпг
узраста у пбласти защтите
живптне средине,
спрпвпђеое активнпсти на
реализациј пбележаваое
знашајних датума защтите
живптне средине, тематски
ликпвни и литерарни
кпнкурси, екп квиз, екп
викенд у Запвинама

Активнпст 4

Набавка и куппвина
пплиетиленских кеса за
прихват селектпванпг сувпг
кпмуналнпг и кпмерцијалнпг
птпада

550.000,00РСД

Бучет ппщтине
Бајина Бащта за 2020

Ппдизаое свести
кпд најмлађих п знашају
защтите живптне средине

250.000,00РСД

Бучет ппщтине
Бајина Бащта за 2020

500,000.00РСД

Ппдстицај примарнпј
селекцији птпада на
теритпрји ппщтине Бајина
Бащта

Опщтина Бајина
Бащта, ЈКП "12.
Септембар"

750.000,00РСД

Бучет ппщтине Бајина
Бащта за 2020

930.000,00РСД

2,000,000.00 РСД
Осталп

Бајина Бащта, 02.02.2021.г.

Бучет ппщтине
Бајина Бащта за 2020

Изнпс пдпбрених
средстава за пву
активнпст у
претхпднпј
гпдини

Опщтина Бајина
Бащта,
Зелени савет, Вртић,
пснпвне и средое
щкпле, ЈП НП Тара,
ЈКП 12. Септембар,
Дринскп лимске
Хидрпелектране

Укупнп

Местп и датум

Извпр
средстава
финансираоа

Местп пешата

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Весна Ђурић, с.р.

Издавач:Скупштина општине Бајина Башта.Одговорни уредник -секретар Скупштине
општине Бајина Башта Радина Рајаковић. Штампа:Општинска управа општине Бајина
Башта.

