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На основу члана 7а. Одлуке о правима у услугама у области социјалне заштите на 

територији општине Бајине Башта („Службени лист општине Бајина Башта”,број 20/13, 

1/014, 5/014, 12/016, 11/018, 20/20 и 3/2021) и члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине 

Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/019), Oпштинско веће 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 27. августа 2021. године, донело је  

 

ПРАВИЛНИК О НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА У ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА И 

УЧЕШЋА КОРИСНИКА И ЊИХОВИХ СРОДНИКА ОБАВЕЗНИХ НА 

ИЗДРЖАВАЊЕ У ТРОШКОВИМА ПРУЖАЊА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се нормативи и стандарди, методологија утврђивања 

цене и учешћа корисника у пружању услуга социјалне заштите, услуге помоћ у кући, 

дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју и саветодавно-терапијске и 

социо-едукативне услуге у општини Бајина Башта. 

 

Члан 2. 
Средства за пружање услуге социјалне заштите обезбеђују се у буџету општине 

Бајине Башта, из наменских трансфера сходно Уредби о наменским трансферима, 

учешћем самог корисника, сродника и из донација. 

 

Члан 3. 

Услугe помоћ у кући, дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју и 

саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге пружају лиценцирани пружаоци услуга 

социјалне заштите, са којом се закључује уговор у складу са Законом о социјалној 

заштити, Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима и општинским 

одлукама. 

Општинска управа општине Бајинa Башта у року од три дана од закључења уговора са 

лиценцираним пружаоцима услуга социјалне заштите обавештава Центар за социјални 

рад. 

 

Члан 4. 

Пружалац услуге социјалне заштите дужан је да општину Бајина Башта извештава 

писаним путем месечно и годишње о пруженим услугама и наплати суфинансирања од 

стране корисника. 

 

 

II. ПОМОЋ У КУЋИ 

 

Нормативи и стандарди за пружање услуге Помоћ у кући 
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Члан 5. 
Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у задовољавању свакодневних 

животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет њиховог живота. 

 

Члан 6. 
Услугу могу користити децa, одрасли и старији који: 

- имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању 

да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима 

дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или 

није расположива; 

- имају пребивалиште или боравиште на територији општине  Бајина Башта; 

- искажу вољу за коришћењем услуга (у име лица које се налази под 

старатељском заштитом, старатељ мора исказати вољу за коришћењем услуга); 

- учествују у суфинансирању трошкова услуга у складу са овим Правилником. 

  

Члан 7. 

Организација социјалне заштите је дужна да обезбеди услуге за уговорени број 

корисника са општином Бајина Башта.  

Услуга помоћ у кући обезбеђује се у току дана и то на сат, а у складу са потребама 

корисника, с тим да максималан број сати по кориснику не може бити већи од 10 сати 

недељно. 

 

Члан 8. 

Услуга на подручју општине Бајина Башта пружа се у складу са националном 

регулативом уз примену свих елемената прописаних Правилником о ближим условима и 

стандардима за пружање услуга социјалне заштите. 

 

Члан 9. 
Активности услуге помоћ у кући усмерене су ка одржању и унапређењу квалитета 

живота корисника.  

Реализацијом активности услуге помоћ у кући обезбеђује се одговарајућа нега и 

помоћ која, у складу са проценом потреба корисника, може обухватати:  

1) помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница, 

обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака, 

помоћ при храњењу;  

2) помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ 

при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању 

косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, 

одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству;  

3) помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи, 

помоћ у набавци огрева;  

4) помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући: 

помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних  
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контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне 

самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл.;  

5) посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби: 

посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, 

уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге;  

6) набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране 

квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;  

7) санирање и негу мањих повреда;  

8) контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у 

крви, уношење и избацивање течности и сл.).  

 

Члан 10. 

Активности у оквиру услуге помоћ у кући реализује неговатељица - домаћица, са 

завршеном обуком по акредитованом програму за пружање услуге помоћ у кући.  

Неговатељица у директном раду са корисником реализује активности, по врсти и у 

трајању у складу са индивидуалним планом услуге.  

Новозапосленој неговатељици обезбеђује се обука, коју пружа неговатељица са 

одговарајућим радним искуством на тим пословима у трајању од најмање 14 дана, ради 

њене припреме за пружање услуге.  

Пружалац услуге ангажује стручног радника као лице одговорно за процену 

потреба корисника и координацију рада неговатељица. 

 

Члан 11. 

 За обављање послова неговатељице предвиђени су следећи услови: 

 -пунолетна и пословно способна лица 

 -завршена најмање основна школа 

 -здравствена способност 

 -да лице није кривично кажњавано 

 

Члан 12. 

Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуге, применом одредаба закона 

којим се уређује општи управни поступак, одредаба Закона о социјалној заштити, Одлуке 

о правима у услугама у области социјалне заштите на територији општине Бајине Башта, и 

упућује корисника на коришћење услуге коју је обезбедила општина Бајина Башта. 

 

Члан 13. 

 Лице које жели пружање услуге помоћ у кући, подноси писани захтев Центру за 

социјални рад на прописаном обрасцу. У име лица које се налази под старатељском 

заштитом захтев у његово име подноси старатељ. 

 За утврђивање права на помоћ у кући корисник је дужан да уз захтев приложи 

следеће: 

 -медицинску документацију која указује да је лицу неопходна помоћ и нега другог 

лица; 

 -фотокопију личне карте; 

 



Број 9-31. август 2021. године  Службени лист општине Бајина Башта 

 

 -доказ о редовним месечним примањима оствареним у последња три месеца која 

претходе месецу у коме је поднет захтев – за подносиоца захтева и лица са којима живи у 

заједничком домаћинству односно који су обавезни на издржавање; 

 -уверење о имовном стању за себе, чланове домаћинства и сроднике обавезне на 

издржавање из места рођења и места пребивалишта (Републичког геодетског завода) и 

 -уверење Националне службе за запошљавање за незапослена лица, чланове 

домаћинства односно сродника обавезних на издржавање. 

 Образац захтева из става 1. овог члана саставни је део овог Правилника. 

 

Члан 14. 

 О поднетом захтеву одлучује Стручни тим Центра за социјални рад, а у складу са 

бројем корисника који је уговорен са пружаоцем услуга. 

Стручни тим Центра за социјални рад, решењем формира директор Центра за 

социјални рад. 

 

Члан 15. 
У случају када странка поднесе захтев за коришћење услуге, ако Стручни тим 

Центра за социјални рад процени да постоји потреба за пружањем услуге, доноси решење 

о признавању права на коришћење услуге у складу са одредбама Закона о социјалној 

заштити, који се доставља подносиоцу захтева и пружаоцу услуге. 

 Уколико Стручни тим Центра за социјални рад процени да не постоји потреба за 

коришћењем услуге, захтев странке се одбија решењем. 

 

Члан 16. 

Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге из претходног члана 

може се изјавити жалба Општинском већу општине Бајина Башта у року од 15 дана. 

Одлука о жалби из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана. 

Члан 17. 

Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу, дужан је да о 

томе одмах, писаним путем, обавести Центар за социјални рад и корисника и да за то 

наведе разлоге.  

Поводом обавештења из става 1. овог члана корисник, у року од осам дана од пријема 

тог обавештења, може упутити притужбу Центру за социјални рад. 

О одбијању пружања услуге Центар за социјални рад одмах обавештава Општинску 

управу општине Бајина Башта. 

 

Члан 18. 
Пружање услуга Помоћ у кући престаје на захтев корисника, смрћу корисника, 

укидањем права на услугу од стране Центра за социјални рад. 

Центар за социјални рад може решењем укинути право на услугу у следећим 

случајевима: 

-ако не постоји минимални ниво хигијенско-техничких услова за пружање услуге 

-услед прикривања информација од стране корисника или сродника који су од утицаја 

на формирање цена или испуњавање других услова за оставривање права на услугу 
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-уколико се корисник или члан домаћинство не понаша као „добар домаћин“ према 

извршиоцу посла 

-уколико се рачуни за извршене услуге не плаћају у предвиђеном року. 

 

Члан 19. 

Пружалац услуге социјалне заштите обавезан је да врши наплату сходно општинским 

актима којима се дефинише цена услуге и према утврђеном нивоу суфинансирања 

корисника у цени услуге. 

 

Економске цене услуге Помоћ у кући 

 

Члан 20. 

 

 Економска цена услуге Помоћ у кући изражава се по сату. 

 Структуру трошкова услуге Помоћ у кући чине: 

-средства за измирење законских обавеза за запослене и то бруто зараде и накнаде 

зарада радника као и остала лична примања у складу са законом о раду 

 -материјални и стални трошкови које чине, трошкови енергетских и комуналних 

услуга, услуга комуникације, трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкови 

административног материјала, материјала за одржавање чистоће и хигијене и осталих  

материјала 

 -трошкови текућег одржавања 

 Посебним решењем Општинског већа утврђује се економскa ценa услуге Помоћ у 

кући. 

 Саставни део решења Општинског већа из става 3. овог члана је Методологија 

формирања економске цене. 

 

Учешће корисника и његових сродника у трошковима пружања услуге Помоћ у кући 

 

Члан 21. 

 Цену услуге плаћа корисник, односно његови чланови домаћинства или сродници 

обавезни на издржавање сходно одредбама Породичног закона. 

 Учешће корисника, односно његових чланова домаћинства или сродника у плаћању 

услуге одређује се на основу критеријума за учешће у цени услуге социјалне заштите 

прописаних овим правилником. 

Члан 22. 

 Учешће корисника, односно његових чланова домаћинстав или сродника обавезних 

на издржавање у плаћању цене услуге утврђује се у зависности од висине прихода 

породице, у складу са одредбама Закона о социјалној заштити. 

 Приход чине редовна месечна примања за претходна три месеца, у односу на месец 

у коме остварује право, укључујући додатак за негу и помоћ и увећани додатак за помоћ и 

негу другог лица, као и накнада за телесно оштећење, корисника и чланова његовог 

домаћинства. 

 Уколико корисник има склопљен уговор о доживотном издржавању, плаћа цену у 

потпуности. 
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Мерила и критеријуми за учешће корисника и њихових сродника-обавезника 

издржавања у трошковима услуге Помоћ у кући утврђује се према регресној скали и то: 

 

Цензусне  

групе 

Приход по члану породице у односу на 

номинални износ новчане социјалне помоћи 

% учешћа корисника у 

односу на економску цену 

I до 1 НСС за појединаца 0% 

II од 1 до 2 НСС за појединаца 10% 

III од 2 до 3 НСС за појединаца 20% 

IV од 3 до 4 НСС за појединаца 30% 

V од 4 до 5 НСС за појединаца 40% 

VI од 5 до 6 НСС за појединаца 50% 

VII преко 6 НСС за појединаца 100% 

 

 Као ниво социјалне сигурности корисника узима се номинални износ новчане 

социјалне помоћи који се одређује сваког месеца решењем надлежног министарства, а 

примењује се онај ниво који је познат у тренутку остваривања права.  

 Учешће корисника или његових чланова домаћинста или сродника обавезних на 

издржавање у трошковима услуге Помоћ у кући одређује се у решењу Центра за 

социјални рад. 

 

Члан 23. 
 Уколико корисник услуге Помоћи у кући и чланови његовог домаћинства немају 

прихода или су исти недовољни да покрију трошкове услуге, а има сроднике који не живе 

са њим у породици и који су према одредбама породичног закона дужни да учествују у 

његовом издржавању, учешће корисника у трошковима услуге утврђује се применом 

мерила и критеријума из члана 22. овог Правилника, а највише до цензусне групе преко 

шестог нивоа социјалне сигурности. 

 

III.  ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

Нормативи и стандарди за пружање услуге Дневни боравак за децу и омладину са 

сметњама у развоју 

 

Члан 24.  

Сврха услуге дневног боравака састоји се у унапређењу квалитета живота корисника 

у властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и 

физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан 

живот. 

Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, и уз потребни 

надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и 

друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других 

важних функција за самосталан живот.  

 

 



Број 9-31. август 2021. године  Службени лист општине Бајина Башта 

 

Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка 

корисника изван породице, а члановима породице се обезбеђује слободно време за 

бављење радним и другим активностима. 

Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и 

ограниченим временским периодима. 

 

Члан 25. 

Услугу могу користити особе које: 

- припадају једној од следећих категорија: деца и млади са телесним 

инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за 

дневном негом и надзором, и подршком у одржању и развијању потенцијала, на 

начин који не омета њихово школовање; 

- имају пребивалиште на подручју општине Бајина Башта, 

- искажу вољу за коришћењем услуга (у име лица које се налази под 

старатељском заштитом, старатељ мора исказати вољу за коришћењем услуга), 

- учествују у суфинансирању трошкова услуга у складу са овим Правилником 

 

Члан 26. 

Пружалац услуге социјалне заштите је дужан да обезбеди услуге за уговорени број 

корисника са општином Бајина Башта односно 15 корисника. 

Услуга Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју обезбеђује се у току 

дана осам сати. 

 

Члан 27. 

Услуга на подручју општине Бајина Башта пружа се у складу са националном 

регулативом уз примену свих елемената прописаних Правилником о ближим условима и 

стандардима за пружање услуга социјалне заштите. 

 

Члан 28. 

Активности услуге дневног боравка усмерене су ка развијању и очувању 

потенцијала корисника, односно припреми корисника за одржив независан живот.  

Активности услуге дневног боравка реализују се у складу са сврхом услуге, 

карактеристикама корисничке групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и, 

у складу са проценом потреба корисника, обухватају једну или више следећих 

активности:  

1) подршку у изградњи и одржавању позитивних односа са одраслима и децом;  

2) подршку у учењу, одржавању и развијању контакта са надлежним органима јединице 

локалне самоуправе;  

3) организовање радно-окупационих, односно едукативних активности, које подстичу 

развој нових знања и вештина;  

4) развијање метода рада који охрабрују учествовање корисника у активностима у 

заједници;  

5) организовање слободног времена у складу са потребама и интересовањима корисника;  

6) организовање пригодних културно-забавних садржаја у оквиру дневног боравка, 

односно омогућавање корисницима да присуствују активностима у заједници;  
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7) развој вештина за препознавање и решавање проблема;  

8) развој комуникационих вештина;  

9) развој вештина за самозаштиту;  

10) развој вештина и знања потребних за живот у заједници;  

11) рехабилитационе и терапијске активности;  

12) програмске активности личног пратиоца детета, у складу са одредбама овог 

правилника.  

 

 

Члан 29. 
Минимални број стручних радника и сарадника непосредно ангажованих у раду са 

корисницима дневног боравка, за децу и младе са физичким инвалидитетом и 

интелектуалним тешкоћама је два стручна радника и један сарадник за капацитет до десет 

корисника, а један стручни радник на сваких додатних пет корисника, односно један 

сарадник на сваких додатних десет корисника. 

 

Члан 30. 

Корисницима који користе услугу дневног боравка дуже од четири сата, обезбеђује 

се оброк у складу са њиховим развојним односно здравственим потребама.  

У дневном боравку мора бити обезбеђена засебна просторија за исхрану корисника. 

 

Члан 31. 

 О признавању права на коришћење услуге Дневног боравка за децу и омладину са 

сметњама у развоју врши се сходна примена одредаба члана 12. до члана 19. овог 

Правилника. 

 

Утврђивање економске цене услуге Дневног боравка за децу и омладину са сметњама 

у развоју 

 

Члан 32. 

 Економска цена услуге Помоћ у кући изражава се по дану боравка. 

 Структуру трошкова услуге Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у 

развоју чине: 

 -средства за измирење законских обавеза за запослене и то бруто зараде и накнаде 

зарада радника као и остала лична примања у складу са законом о раду 

 -материјалних и сталних трошкова коју чине, трошкови енергетских и комуналних 

услуга, услуга комуникације, трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкови 

административног материјала, материјала за одржавање чистоће и хигијене и осталих  

материјала 

 -трошкови текућег одржавања 

 Посебним решењем Општинског већа утврђује се економскa ценa услуге Дневни 

боравак за децу и омладину са сметњама у развоју . 

 Саставни део решења Општинског већа из става 3. овог члана је Методологија 

формирања економске цене. 
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Учешће корисника 

Члан 33. 

 

Цену услуге Дневног боравка у потпуности сноси општина Бајина Башта, а 

корисници односно његови сродници обавезни на издржавање не учествују.  

 

 

IV  САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ  

 

Члан 34. 

 

 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид помоћи 

појединцима и породицама, ради унапређивања породичних односа, превазилажења 

кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. 

Општина Бајина Башта обезбеђује право на следеће Саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге:  

-третман са починиоцима насиља у партнерским односима. 

 

Члан 35. 

 

Услугу могу користити: 

-починиоци насиља у породици и партнерским односима који су лично 

заинтересовани, по упуту Центра за социјални рад и Основног јавног тужилаштва. 

 

Члан 36. 

 

Услугу из члана 34. ове Одлуке пружају обучени професионалци који су прошли 

акредитовану обуку од стрaне Републичког завода за социјалну заштиту са којима се 

закључује уговор у складу са Законом о социјалној заштити, Законом о јавним набавкама 

и подзаконским прописима и општинским одлукама. 

 

Члан 37. 

Пружалац услуге социјалне заштите је дужан да обезбеди услуге за уговорени број 

корисника са општином Бајина Башта.  

Један третман услуге по кориснику се састоји од 4 индивидуалне и 24 групне сеансе.  

 

Члан 38. 

 

 Активности услуге су: 

 -заустављање  и спречавање насиља у партнерским односима у породици у заштити 

жртава од насиља, 

 -стицању увида у природу насилног понашања насилника, 

 -преузимању одговорности за насиље, 

 -промени уверења која доприносе насиљу и 

 -развијању нових просоцијалних образаца понашања код извршиоца насиља. 
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Члан 39. 

Минимални број је два едукатора, непосредно ангажованих у раду са једном 

групом корисника. Индивидуалне сеансе обавља један едукатор. 

 

Члан 40. 
О признавању права на коришћење Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге врши се сходна примена одредаба члана 12. до члана 19. овог 

Правилника. 

 

Утврђивање економске цене Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

                                                                      Члан 41. 

 Економска цена Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге утврђује се 

по кориснику. 

 Структуру трошкова Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуга чине: 

 -цена рада по сату стручног радника 

 -материјални трошкови који чине трошкови за потрошни материјал, платни промет 

и трошкови књиговође.  

Посебним решењем Општинског већа утврђује се економскa ценa Саветодавно-

терапијске и социјално-едукативне услуге износи по кориснику. 

 

 Саставни део решења Општинског већа из става 3. овог члана је Методологија 

формирања економске цене. 

Члан 42. 

 Цену услуге у потпуности сноси општина Бајина Башта а корисници 

односно његови сродници обавезни на издржавање не учествују.  

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 43. 

 

Доношењем овог Правилника ставља се ван снаге Правилник о нормативима и 

стандардима за обављање послова Службе помоћи у кући 01 број 06-13/010 од 

19.05.2010.године. 

Овај Правилник ступа на правну снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу општине Бајина Башта. 

 

 

01 Број:06-29/21 

Бајина Башта, дана 27. августа 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:06-29/2021 

27. август 2021. године 

БАЈИНА НАШТА 

 

 На основу члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист 

општине Бајина Башта, бр. 2/2019) и члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл.лист 

општине Бајина Башта“, бр.8/11 и 5/2013), Општинско веће општине Бајина Башта, на 

седници одржаној дана 27. августа 2021. године, доноси 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ АКТА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА ПО ВРСТАМА, ЗОНАМА, ДОЗВОЉЕНОМ ВРЕМЕНУ  

ПАРКИРАЊА У ТИМ ЗОНАМА И НАЧИНУ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ПАРКИРАЛИШТА И ПАРКИНГ МЕСТА 01 БРОЈ:06-6/013 од 22. 02. 2013. године 

 

Члан 1. 

 

У делу означеном I, у ставу 2. брише се „у улици Војводе Мишића од улице 

Светосавске до улице Вука Караџића” и додаје се  „коловоз у улици Војводе Мишића од 

улице Светосавске до улице Миленка Топаловића и коловоз  у улици 12. септембра од 

улице Миленка Топаловића до улице Светосавске”. 

 

Члан 2.  

 

  У делу означеном II у ставу 2. брише се „паркинг места на тротоару улице Вука 

Караџића од улице Војводе Мишића до улице Рајка Тадића“ и додаје се  „паркинг на 

коловозу и тротоару улице Душана Вишића од Трга Душана Јерковића до улице 

Слободана Пенезића Крцуна“. 

 

Члан 3. 

  

Мења  се део означен под III и гласи: 

         „Дозвољено време паркирања: 

          -паркирање у првој зони је ограничено на 120 минута за кориснике, осим за 

повлашћене паркинг карте у црвеној зони тј. за кориснике који у првој зони паркирања  
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имају пребивалиште и који су као власници, односно корисници  возила  уписани у 

саобраћајној дозволи; 

          -паркирање у другој зони је неограничено“. 

 

Члан 4. 

 

У делу означеном V, у  ставу 1. на крају става, иза речи  „код зграде Општине“,  додају се 

речи  „и код зграде суда“. 

 

Члан 5. 

 

Ове измене и допуне ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у 

Службеном листу општине Бајина Башта. 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                                                                                ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач:Скупштина општине Бајина Башта.Одговорни уредник -секретар Скупштине 

општине  Бајина Башта Радина Рајаковић. Штампа:Општинска управа општине Бајина 

Башта. 


