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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“, бр. 11/2018 и 4/2019), 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 13.
априла 2021. године, донoси

ПРАВИЛА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ЋИРИЛИЧНА БАШТИНА“
Члан 1.
„Ћирилична баштина“ је стална манифестација у области културе и туризма од
значаја за општину Бајина Башта, посвећена српском језику и очувању ћирилице.
Циљ „Ћириличне баштине“ је да подстиче и негује коришћење ћирилице, да на
српском говорном подручју обогаћује културни идентитет и унапређује садржаје у
области српског језика и културе.
„Ћирилична баштина“ се одржава сваке године, у последњој трећини месеца маја
(око 24. маја – Дана Светих Ћирила и Методија) и траје најмање три дана.
Члан 2.
Организатор и реализатор манифестације „Ћирилична баштина“као сталне
манифестације од значаја за општину Бајина Башта је Установа „Култура“ под
покровитељством Општине Бајина Башта.
Поред организатора манифестације маркетинг и промоцију за потребе „Ћириличне
баштине“ врши Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта.
Члан 3.
Манифестација „Ћирилична баштина“ се планира годишњим програмом рада
Установе „Култура“, а финансирање програма манифестације се врши по основу
годишњег програма ове установе из буџета oпштине Бајина Башта, буџета Републике
Србије преко ресорног министарства, буџета организатора и реализатора манифестације,
спонзорствима, донацијама правних и физичких лица и из других извора и под условима
утврђеним законом и Одлуком о сталним манифестацијама и фестивалима у области
културе и туризма од значаја за општину Бајина Башта.
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Члан 4.
„Ћирилична баштина“ се одвија по одредбама ових Правила, којима се утврђују
карактеристике манифестације, циљ оржавања манифестације, поступак доношења
програма манифестације, састав Организационог одбора и лица која представљају
манифестацију.
Члан 5.
Манифестација има Организациони одбор који утврђује програм манифестације,
износ средстава потребних за реализацију, место и датум одржавања манифестације и
врши друге послове везане за одржавање „Ћириличне баштине“.
Установа „Култура“ пружа стручну помоћ у изради програма и финансијског плана
манифестације и техничку и друге врсте помоћи Организационом одбору у припреми,
организацији и одржавању манифестације.
Члан 6.
Организациони одбор „Ћириличне баштине“ има председника, заменика
председника и пет чланова које решењем именује Председник општине Бајина Башта из
реда органа локалне самоуправе и афирмисаних личности из области културе, школства и
стваралаштва које чини садржај „Ћириличне баштине“.
Мандат председника, заменика председника и чланова Организационог одбoра
траје три године и могу се поново бирати.
Члан 7.
Програм „Ћириличне баштине“ усваја Организациони одбор манифестације.
Оквирни програм и финансијски план манифестације чине део Програма рада и
финансијског плана Установе „Култура“ за текућу годину, а извештај о реализацији
програма и финансијског плана манифестације део је Извештаја о раду Установе
„Култура“ за претходну годину, на које коначну сагласност даје Скупштинa oпштине
Бајина Башта.
За извршење програма манифестације и закониту употребу средстава по
финансијском плану одговоран је директор Установе „Култура“ и председник
Организационог одбора.
Члан 8.
У оквиру манифестације „Ћирилична баштина“ установљавају се :
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„Ћирилична даровница“ - национална награда за изузетан допринос и нарочите
заслуге у очувању и промоцији ћирилице и неговању српског језика и писма. Ово је
најзначајнија награда у оквиру манифестације и додељује се само једна годишње.
- Дипломе и захвалнице „Ћириличне Баштине“ - награде појединцима и установама
које се посебно истичу у заштити и неговању ћирилице.
Организациони одбор доноси одлуку о добитницима награда у оквиру
манифестације, а ближи услови додељивања награда се уређују посебним правилником
Организационог одбора „Ћириличне баштине“.
-

Члан 9.
Организациони одбор доставља наративни и финансијски извештај директору
Установе „Култура“ и Председнику општине и врши и остале послове наведене у Одлуци
о сталним манифестацијама и фестивалима у области културе и туризма од значаја за
општину Бајина Башта.
Члан 10.
Манифестацију представља директор Установе „Култура“ Бајина Башта и
председник Организационог одбора „Ћириличне баштине“.
Члан 11.
На питања која нису регулисана овим Правилима непосредно се примењују
одредбе Закона о култури и Одлуке о сталним манифестација и фестивалима у области
културе и туризма од значаја за општину Бајина Башта.
Члан 12.
Ова Правила ступају на снагу наредног дана од обjављивања у Службеном листу
општине Бајина Башта.
01 Број:06-12/2021
дана 13. априла 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.
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На основу члана члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 72. Статута општине Бајина Башта (Службени лист општине Бајина Башта“,
број 2/2019), члана 33. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/2009
и 10/2013), а у циљу заштите здравља људи и животне средине, Општинско веће
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 13. априла 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
o придруживању иницијативи „Споразум градоначелника за климу и енергију’’
Члан 1.
ДЕЛЕГИРА СЕ општина Бајина Башта да се придружи иницијативи „Споразум
градоначелника за климу и енергију“, којег је иницирала Европска комисија у вези са
смањењем емисија CO2 (према могућности, других гасова са ефектом стаклене баште) и
усвајањем заједничког приступа решавању ублажавања климатских промена и
прилагођавање на њих, према тексту Споразума који се налази у прилогу ове Одлуке и
чини њен саставни део.
Члан 2.
Прихватање и спровођење начела и обавеза из „Споразума градоначелника за
климу и енергију“ један је од важних предуслова за повећање енергетске ефикасности и
смањење емисије CO2, као и повећање отпорности према климатским променама на
подручју општине Бајина Башта.
Члан 3.
Овлашћује се Председница општине Весна Ђурић да потпише образац о
приступању општине Бајина Башта „Споразуму градоначелника за климу и енергију“,
који се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен стаставни део.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу
општине Бајина Башта“.
01 Број:06- 12/2021
Дана 13. априла 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, члана 53, члана 56. став 5. и члана 170. 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 13. априла 2021. године донело је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка рада на положају вршиоца дужности начелника
Општинске управе општине Бајина Башта
I. Утврђује се престанак рада на положају вршиоца дужности начелника
Општинске управе општине Бајина Башта Александри Ковачки, дипломираном правнику
из Бајине Баште, закључно са 12. априлом 2021. године, због постављења начелника
Општинске управе општине Бајина Башта, Решењем Општинског већа 01 Број:06-12/2021
од 13. априла 2021. године.
II.Александра Ковачки распоредиће се на радно место руководиоца Одељења за
друштвене делатности, општу управу и заједничке послове, почев од 13. априла 2021.
године, на које је била распоређена до постављења за вршиоца дужности начелника
Општинске управе општине Бајина Башта.
III Ово решење објавити у Службеном листу општине Бајина Башта.
Образложење
Општинско веће општине Бајина Башта Решењем 01 Број:06-1/2021 од 15. јануара
2021. године поставило је Александру Ковачки, дипломираног правника из Бајине Баште,
за вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Бајина Башта, до
постављења начелника Општинске управе по новом јавном конкурсу за попуњавање
положаја начелника Општинске управе, а најдуже 3 месеца.
Чланом 4. став 5. 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 за службенике на положају у аутономним покрајинама и
јединицама локлане самоуправе права и дужности у име послодавца врши орган
аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе надлежан за постављење
службеника на положају.
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Одредбом члана 53. истог Закона прописано да престанак рада на положају
својим решењем утврђује орган надлежан за постављење службеника на положају Општинско веће у року од 8 дана од дана наступања разлога због којих престаје рад на
положају.
Чланом 56. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је право службеника, постављеног за вршиоца дужности
начелника општинске управе, да се по истеку периода на који је био постављен за
вршиоца дужности начелника општинске управе, распореди на радно место на које је био
распоређен до постављења. Обзиром да је Александра Ковачки до постављења за вршиоца
дужности начелника Општинске управе општине Бајина Башта била распоређена на радно
место руководиоца Одељења за друштвене делатности, општу управу и заједничке
послове, то ће се, почев од 13. априла 2021. године распоредити-вратити на то радно
место.
Чланом 170. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да се акт којим се одлучује о правима, обавезама и
одговорностима службеника из радног односа доноси у форми решења, сагласно закону
којим се уређује општи управни поступак и да има карактер управног акта.
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 допуштена жалба, али се
може покренути управни спор, тужбом код Управног суда Београд, у року од 30 дана од
дана достављања решења.
01 Број: 06-12/2021
Бајина Башта, дана 13. априла 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, члана 48. став 3, члана 49. став 2, чланова 97-100 и
члана 170. 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 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/018), члана 72. став 1. тачка 10. и члана 88. став 1.
Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/019),
Опшптинско веће општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 13. априла 2021.
године донело је
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника Општинске управе општине Бајина Башта
I. ПОСТАВЉА СЕ Радоичић Зорка, дипломирани правник из Бајине Баште, за
начелника Општинске управе општине Бајина Башта, на пет година.
II.Начелник Општинске управе општине Бајина Башта ступа на положај даном
доношења Решења о постављењу на положај.
III.Ово решење ступа на снагу даном доношења.
IV.Решење објавити на интернет презентацији општине Бајина Башта и у
Службеном листу општине Бајина Башта.
Образложење
Општинско веће општине Бајина Башта донело је Одлуку 01 Број:06-8/2021 од 10.
марта 2021. године о расписивању новог јавног конкурса за попуњавање положаја
начелника Општинске управе општине Бајина Башта, а након утврђивања неуспеха јавног
конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Бајина Башта,
расписаног Одлуком Општинског већа 01 Број:06-1/2021 од 15. јануара 2021. године.
Решењем 01 Број:06-8/2021 од 10. марта 2021. године Општинско веће образовало
је Конкурсну комисију за спровођење поступка за попуњавање положаја-постављење
начелника Општинске управе општине Бајина Башта.
Обавештење о расписаном јавном конкурсу, са адресом интернет презентације
општине Бајина Башта на којој је јавним конкурс објављен, објављено је дана 11. марта
2021. године у дневном листу *Данас*.Рок за подношење пријава на јавни конкурс био је
15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“ и
истекао је дана 26. марта 2021. године.
По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, Конкурсна комисија за
спровођење поступка за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине
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Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. марта 2021. године констатовала је да је на
јавни конкурс приспела једна пријава, и то Радоичић Зорке, дипломираног правника из
Бајине Баште.Комисија је констатовала да је поднета пријава благовремена, допуштена,
разумљива и потпуна и да су уз њу приложени сви потребни докази, предвиђени јавним
конкурсом.
На истој седници Комисија је, пошто је прегледала пријаву и поднете доказе,
констатовала да кандидат Радоичић Зорка испуњава оглашене услове за рад на положају
начелника Општинске управе општине Бајина Башта и на основу одредби члана 104. став
1. 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) и члана 16.
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
95/016), с а с т а в и л а
СПИСАК
кандидата за постављење на положај начелника Општинске
управе општине Бајина Башта према којем се спроводи изборни поступак
1. Радоичић Зорка, дипломирани правник из Бајине Баште.
Конкурсна комисија је потом, на истој седници, одредила да ће изборни поступак за
попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Бајина Башта отпочети дана
02. априла 2021. године.Обавештење о месту, дану и времену отпочињања изборног
поступка уручено је кандидату Радоичић Зорки дана 31. марта 2021. године.
Изборни поступак отпочео је дана 02. априла 2021. године у 11,00 сати, у присуству
свих чланова Конкурсне комисије.
У изборном поступку Конкурсна комисија извршила је проверу стручне
оспособљености, знања и вештина и познавања рада на рачунару, у складу са јавним
конкурсом 01 Број:06-8/2021 од 10. марта 2021. године.
Провера практичним радом на рачунару састојала се у следећем: куцање на
рачунару задатог текст у WORD-у, слање мејлом на задату адресу и израда табеле
бројчаних података из текста у Excel програму. Сва три члана Конкурсне комисије
практичну проверу познавања рада на рачунару оценили су оценом 3.
Након тога, приступило се усменом разговору-провери стручне оспособљености
и знања из области наведених у јавном конкурсу: познавање Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018),
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), Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09....149/2020),
Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/06...104/016) и Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број . 18/016 i 95/018-autenti~no
tuma~ewe). Провера је вршена давањем усмених одговора на унапред припремљена 3
питања и оцењивањем сваког члана Конкурсне комисије одговора на свако од 3
постављена питања, оценом од 1-3.Из израчунатих просечних оцена за стручну
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оспособљеност, знање и вештине и познавање рада на рачунару, Конкурсна комисија је
израчунала да је коначна просечна оцена за кандидата Радоичић Зорку оцена 3.
По окончаном изборном поступку, Конкурсна комисија је, на основу одредби члана
96. став 3. 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) и
члана 23. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 95/016), с а ч и н и л а
ЛИСТУ
за избор кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила
за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Бајина Башта
1. ЗОРКА РАДОИЧИЋ, дипл. правник из Б.Баште-просечна оцена-3
Листу за избор кандидата, са записницима о предузетим радњама у току изборног
поступка, Конкурсна комисија доставила је Општинском већу дана 05. априла 2021.
године, ради доношења одлуке о избору кандидата.
Одредбама члана 4. став 5. 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) прописано је да за службенике на положају у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе права и дужности у име послодавца врши орган
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, надлежан за постављење
службеника на положају.
Одредбама члана 48. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе прописано је да су у јединици локалне самоуправе
положаји у смислу одредаба овог закона радна места начелника градске, општинске,
односно управе градске општине и њихових заменика.
Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да Градско, односно Општинско веће поставља и
разрешава начелника управе и заменика начелника управе. На основу члана 97. истог
закона, Општинско веће доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана
пријема листе кандидата, а на основу члана 99. став 1, службеник ступа на положај даном
доношења решења о постављењу на положај.
Одредбама члана 100. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе прописано је да се на остала питања спровођења јавног
конкурса за попуну положаја примењују одредбе тог Закона о јавном конкурсу при
попуњавању извршилачких радних места.
Члановима 72. став 1. тачка 10. и 88. став 1. Статута општине Бајина Башта
(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/019) прописано је да начелника
Општинске управе општине Бајина Башта поставља Општинско веће, на основу јавног
огласа, на пет година.
На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву.
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Поука о правном средству: Против овог Решења није допуштена жалба, али се
може покренути управни спор, тужбом код Управног суда Београд, у року од 30 дана од
дана достављања Решења.
01 Број: 06-12/2021
Бајина Башта, дана 13. априла 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.
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Издавач:Скупштина општине Бајина Башта.Одговорни уредник -секретар Скупштине
општине Бајина Башта Радина Рајаковић. Штампа:Општинска управа општине Бајина
Башта.

