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               На основу чл. 2. став 3. тачка 12, чл. 4. став 3. и 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/2018), члана 4. став 1. 

Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС, 

91/2019 и 91/2019-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Бајина Башта 

(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), Скупштина општине Бајина Башта 

на седници одржаној дана 15. октобра 2021. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 OДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о пијацама („Службени лист 

општине Бајина Башта“, број 14/2019). 

 

Члан 2. 

 

 Члан 21. мења се и гласи: 

 „Вашари и сајмови се обављају на местима која су предвиђена планским актом или 

на улицама и трговима на начин и у време које решењем одреди председник општине 

Бајина Башта. 

 Иницијативу за одржавање вашара и сајмова могу поднети верске заједнице, 

удружења грађана, установе и јавна предузећа. 

 У општини Бајина Башта одржавају се традиционални народни вашари у улици 

Рачанских бораца, дана 03. јуна, 21. јула и 19. октобра. 

 За одржавање традиционалних народних вашара није потребно посебно одобрење 

из става 1. овог члана.“ 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Бајина Башта“. 

 

  

01 Број: 06-35/2021 

Бајина Башта, дана 15. октобра 2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                Младен Лукић, с.р. 
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                    На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (*Сл.гласник РС*, бр. 72/09, 

81/09-испр., 64/010-УС, 24/011, 121/012-УС, 42/013-УС, 50/013-УС, 98/013-УС, 132/014 и 145/014), 

члана 40. тачка 67. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019) и 

Предлога Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије Број: 

119-01-01067/2021-11 од 12. јула 2021. године, Скупштина општине Бајина Башта, на седници 

одржаној дана 15. октобра 2021. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Комисије за планове 

општине Бајина Башта 

 

I 

                    ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за планове општине Бајина Башта:                 

              1. Милош Јелисавчић, дипл. инж.арх, за председника Комисије, 

              2. Младен Катанић, дипл. инж. грађ., за члана, 

              3. Милан Јосиповић, инж. геодезије, за члана, 

              4. Милан Шкрњић, инж. грађ., за члана,  

              5.Владан Трипковић, дипл. просторни планер, представник Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, за члана, 

              6. Љиљана-Глишић-Јевђовић, дипл. инж. арх., представник Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, за члана и 

              7.Драгана Василић, дипл. инж. грађ., представник Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, за члана 

II 

                Мандат председника и чланова Комисије за планове траје четири године. 

III 

                 Задаци Комисије за планове су обављање стручних послова у поступку израде и 

спровођења  планских докумената, стручна провера усклађености урбанистичког пројекта  са 

планским документом и законом, као и давање стручног мишљења по захтеву надлежних органа 

управе. 
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IV 

                 Начин рада и одлучивања Комисије за планове уређује се Пословником о раду који 

доноси Комисија за планове, а накнаду за рад чланова Комисије за планове утврђује Општинско 

веће, руководећи се сложеношћу и обимом послова у њеној надлежности.                                    

V 

            Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у *Сл.листу општине Бајина 

Башта*. 

VI                  

            Решење доставити: Председнику и члановима Комисије за планове, Општинској управи и 

архиви Скупштине. 

01 Број: 06-35/2021 

Бајина Башта, дана 15. октобра 2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                           Младен Лукић, с.р. 
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                 На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања (*Сл. гласник 

РС*, бр. 88/017, 27/018-др. закон, 10/019, 27/018-др. закон и 6/2020), члана 3. став 4. Правилника о 

општинском савету родитеља (*Сл. гласник РС*, бр. 72/018) и члана 40. став 1. тачка 67. Статута 

општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина 

Башта, на седници одржаној дана 15. октобра 2021. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Општинског савета родитеља 

 

I. ИМЕНУЈЕ СЕ Општински савет родитеља општине Бајина Башта за школску 

2021/2022. годину, који чине представници савета родитеља свих установа образовања и 

васпитања на територији општине Бајина Башта, у саставу: 

1. Представници Основне школе *Рајак Павићевић* Бајина Башта: 

     -Марија Вељановски, члан, 

     -Радомир Гложански, заменик члана, 

2. Представници Основне школе *Свети Сава* Бајина Башта: 

     -Ивана Цвијић, члан, 

     -Слободан Ивановић, заменик члана, 

3. Представници Основне школе *Стеван Јоксимовић* Рогачица: 

     -Светлана Јагодић, члан, 

     -Владан Тешић, заменик члана, 

4. Представници Основне школе *Душан Јерковић* Костојевићи: 

     - Душан Јањић, члан, 

     -Момчило Пантелић, заменик члана, 

5. Представници Гимназије *Јосиф Панчић* Бајина Башта: 

     -Милан Живановић, члан, 

     -Соња Милосављевић, заменик члана, 

6. Представници Техничке школе  Бајина Башта: 

    -Марина Димитријевић, члан, 

    -Драган Живановић, заменик члана. 

7.Представници Предшколске установе *Невен* Бајина Башта: 

    -Милорад Вукајловић, члан, 

    -Биљана Симић, заменик члана. 

                 II. Општински савет родитеља има председника и заменика председника, које бирају 

чланови већином гласова од укупног броја чланова Општинског савета. 

                III. Општински савет родитеља: 

                       -даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, 

унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 
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                       -учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за 

остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 

                      -прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и 

могућности  образовања и васпитања за децу, односно ученике, спречавања социјалне 

искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине; 

                     -пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са 

питањима  из њихове надлежности; 

                     -заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за 

унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 

                     -сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите 

здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 

                      -обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 

                IV.Председник, заменик председника и чланови Општинског савета родитеља послове из 

своје надлежности обављају без накнаде. 

                 V.Општински савет родитеља саставља полугодишњи извештај о свом раду и доставља 

га установама за које је Општински савет родитеља именован и Скупштини општине Бајина 

Башта.     

                  VI. Служба Општинске управе општине Бајина Башта задужена за скупштинске послове 

обавља административно-техничке  послове потребне за рад Општинског савета родитеља. 

                   VII.Средства потребна за обављање послова Општинског савета родитеља 

(канцеларијски материјал и сл.) обезбеђују се у буџету општине Бајина Башта, у складу са 

законом.  

                    VIII.Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл. листу општине 

Бајина Башта*.                   

                    IX.Решење доставити: члановима Општинског савета родитеља, установама 

образовања и васпитања и архиви Скупштине. 

01 Број:06-35/2021 

Бајина Башта, дана  15. октобра 2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                            Младен Лукић, с.р. 
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                На основу чланова 48. и 56. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС*, бр. 

129/07, 34/010-одлука УС, 54/011, 12/020, 16/020-аутентично тумачење и 68/2020), члана 

34. став 2. и члана 40. став 1. тачка 67. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине 

Бајина Башта*, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на Предлог 

Административно-мандатно-имунитетског одбора, на седници одржаној дана 15. октобра 

2021. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

            I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборнику Скупштине општине Бајина Башта 

Србољубу Јовановићу из Костојевића, Бајина Башта, са изборне листе  *Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма*, изабраном на 

изборима одржаним 21. јуна 2020. године. 

           II. Мандат одборнику Србољубу Јовановићу почиње да тече даном потврђивања 

мандата и траје до истека времена на које би трајао мандат одборнику Петру Петровићу, 

престао пре истека времена на које је изабран, а уместо кога му је Изборна комисија 

општине Бајина Башта доделила одборнички мандат. 

           III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл. листу општине 

Бајина Башта*.  

О б р а з л о ж е њ е      

                 Решењем Скупштине општине Бајина Башта   01 Број: 06-24/2021 од 14. јула 

2021. године (*Сл. лист општине Бајина Башта*,  бр. 8/2021) утврђен је престанак мандата 

одборнику Петру Петровићу, са изборне листе *Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма*, пре истека времена на које је изабран 

на изборима од 21. јуна 2020. године, подношењем усмене оставке на седници Скупштине 

општине Бајина Башта од 14. јула 2021. године, због постављења за помоћника 

Председника општине за инвестиције, што је неспојиво са функцијом одборника. 

                На основу одредби члана 48.  Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС*, бр. 

129/07, 34/010-одлука УС, 54/011, 12/020, 16/020-аутентично тумачење и 68/2020) Изборна 

комисија општине Бајина Башта доделила је нови одборнички мандат, уместо одборника 

Петра Петровића, кандидату Србољубу Јовановићу, са изборне листе, *Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма*, и издала му  
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Уверење 01 Број: 013-3/2020  од 23. јула 2021. године о избору за одборника Скупштине 

општине Бајина Башта.  

                Сходно својој надлежности утврђеној чланом 5. став 1. алинеја 4. Одлуке о 

сталним радним телима Скупштине (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 2/05) и чланом 

78. Пословника Скупштине општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 

4/2019), Административно-мандатно-имунитетски одбор Скупштине утврдио је и 

Скупштини доставио Предлог  01 Број: 06-30/2021 од 09. септембра  2021. године за 

потврђивање мандата одборнику Србољубу Јовановићу. Разматрајући тај Предлог,  

Скупштина општине је исти прихватила и потврдила мандат одборнику Србољубу 

Јовановићу. Административно-мандатно-имунитетски одбор утврдио је да су  подаци из 

издатог Уверења одборнику Србољубу Јовановићу 01 Број:013-3/2020 од 23. јула 2021. 

године истоветни са подацима из Збирне изборне листе (*Сл.лист општине Бајина Башта*, 

бр. 10/2020) и из Извештаја Изборне комисије општине Бајина Башта о спроведеним 

изборима за одборнике Скупштине општине Бајина Башта 21. јуна 2020. године (*Сл.лист 

општине Бајина Башта*, бр. 12/2020), те да је Уверење издато од Изборне комисије 

општине Бајина Башта, као за то овлашћеног органа.Од кандидата Србољуба Јовановића 

је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат. Мандат је додељен и потврђен 

следећем кандидату са исте изборне листе, *Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма, на којој листи се налазио и одборник 

Петар Петровић, чији мандат је престао пре времена на које је изабран, а уместо кога му је 

Изборна комисија доделила одборнички мандат. Србољубу Јовановићу ће мандат трајати 

до истека времена до када би иначе трајао мандат одборнику Петру Петровићу, да није 

престао пре истека времена на које је изабран. 

Одлука је донета применом одредби чланова 48. и 56. Закона о локалним изборима 

(*Сл. гласник РС* бр. 129/07, 34/010-одлука УС, 54/011, 12/020, 16/020-аутентично 

тумачење и 68/2020).                                            

            На доношење ове Одлуке примењен је и члан 34. став 2. Статута општине Бајина 

Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019), у коме је прописано да одборнику 

почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 

          ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду  

Београд у року од 48 часова од дана доношења ове Одлуке. 

01 Број: 06-35/2021 

Бајина Башта, дана 15. октобра  2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                             Младен Лукић, 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. 


