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На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013,
142/2014, 68/2015 – други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020
и 118 /2021 ), члана 40. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина

Башта“, бр. 2/2019) и тачке 3.Одлуке о распуштању Скупштина општине Бајина Башта и
образовању Привременог органа („Сл.гласник Републике Србије“, број 13/2022),
Привремени орган општине Бајина Башта, на седници, одржаној дана 08. марта 2022.
године, доноси
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ
РАЧУНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Бајина Башта за 2021. годину, обавиће
лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, а у складу са чланом 92. став 4. Закона о
буџетском систему, обзиром да општина Бајина Башта није обухваћена Програмом ревизије
Државне ревизорске институције за 2022. годину.
Члан 2.
Овлашћује се Председница Привременог органа општине Бајина Башта да спроведе
поступак и изврши избор екстерног ревизора, у складу са законом којим се уређују јавне набавке, а
на основу сагласности Државне ревизорске институције.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бајина Башта“.
01 Број: 06 -11/2022
Бајина Башта, дана 08. марта 2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Весна Ђурић, с.р.
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На основу члана 146. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлукаУС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС,
98/2013 –одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 –др.закон, 9/2020 и 52/2021),
члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бајина Башта и образовању привременог
органа општине Бајина Башта („Сл. гласник РС“, број 13/2022), члана 32. став 1. тачка 6., члана 86.
став 4. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. став 1., тачка 6. Статута општине
Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 2/019), Привремени орган општине
Бајина Башта на седници одржаној дана 08. марта 2022. године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ
О ПОСТАВЉАЊУ БАШТА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о постављању башта угоститељских
објеката и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територијама
општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 4/2019).
Члан 2.

У члану 4. у ставу 3. речи „Одељење за инспекцијске послове и комуналне
делатности“ мењају се речима „комунални инспектор“.
Члан 3.

У члану 19. став 1. речи „у року од 15 дана“ мењају се речима „у року од 30 дана“.
Члан 4.
Члан 20. мења се и гласи:
„Уз захтев за издавање решења за постављање баште прилаже се:
- доказ о обављању делатности(извод из АПР-а),
-техничка документација коју чини скица површине која се заузима (са тачним
мерама које дефинишу башту) и идејно решење баште са приказом изгледа, садржаја
(столица, столова, сенила и друго) и материјала оверена и потписана од стране
одговарајућег пројектанта архитектонске или грађевинске струке,
-сагласност власника и корисника пословних или стамбених објеката испред и
наспрам којих се башта поставља,
- доказ о уплати локалне административне таксе.
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Техничка документација изгледа баште се службеним путем, у року од пет дана од
пријема захтева, доставља Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинскоправне послове на сагласност.
Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове у
року од 15 дана од дана пријема, на достављену техничку документацију даје сагласност у
виду потврде. Потврда о сагласности на достављену техничку документацију се доставља
службеним путем Одељењу за инспекцијске послове и комуналне делатности.
Уколико сагласност не може да се изда, ако техничка документација одступа од
Урбанистичког пројекта Трга и главне улице и услова дефинисаних овом Одлуком,
Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове даје
обавештење о недостацима и доставља Одељењу за инспекцијске послове и комуналне
делатности.
Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности, досноси закључак уз
који доставља и обавештење из става 4. овог члана, којим се позива подносилац захтева да
уреди свој захтев у складу са обавештењем у року од 15 дана од дана достављања
закључка.
На уређен захтев, односно техничку документацију, мора се прибавити сагласност
из става 3. ове Одлуке.
Ако у остављеном року из става 5. овог члана, подносилац захтева не уреди свој
захтев у складу са достављеним закључком, исти се одбацује решењем.
Приликом подношења захтева у случају из члана 18. став 2. и 3. ове Одлуке,
уколико није дошло до измене у техничкој документацији из става 1. алинеја 2. овог
члана, подносилац захтева уз захтев доставља и изјаву да башту поставља у складу са
раније одобреном техничком документацијом.“
Члан 5.

У члану 21. став 1. реч „формирања“ мења се са речју „постављања“.
Члан 6.
У члану 22. став 1. речи „Одобрење за постављање баште“ мењају се речима
„Решење о заузећу јавне површине ради постављања баште“ .
Члан 7.
После члана 23. додаје се нови члан 23а. који гласи:
„О престанку права на заузеће јавне површине ради постављања баште у
случајевима из члана 22. и члана 23. ове Одлуке доноси се посебно решење у складу са
одредбама Закона о општем управном поступку.“
Члан 8.
У члану 35. у ставу 2 речи „у року од 8 дана“ мењају се речима „у року од 15 дана“.
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Члан 9.
У члану 57. став 2. тачка 3., мења се и гласи:
„3. постављање покретних тезги ради излагања воћа и поврћа или само излагање робе
испред пословних објеката који продају предметну робу“.
Члан 10.
У члану 63. став 3. мења се и гласи:

„Други лако покретни објекти за излагање и продају робе на мало су: апарати за
кокице, апарати за прављење шећерне вуне, продаја куваног и печеног кукуруза, печеног
кестена, крофница и слично, тезге за продају робе искључиво на вашарима и сајмовима и
могу заузимати површину највише до 2 м2.“
У члану 63. став 4. мења се и гласи:
„Објекти из става 3. овог члана могу се поставити на јавној површини у Улици
кнеза Милана Обреновића, у Улици Рачанских бораца за време одржавања
традиционалних вашара, у Перућцу на делу јавне површине (уз обалу реке Врело, али на
делу слободног простора, који није обележен као паркинг место, а наспрам јавне чесме) и
на спортским теренима и на плажама по добијању одобрења од стране Туристичке
организације „Тара-Дрина“.
Члан 11.

У члану 68. у ставу 1. бришу се речи „ и грађевинских“.
У члану 68. у ставу 2. бришу се речи „и грађевински“.
У члану 68. у ставу 3. бришу се речи „и грађевинског“.
Члан 12.
У члану 69. брише се реч „и грађевинског“.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Бајина Башта“.
01 Број: 06-11/2022
Бајина Башта, дана 08. марта 2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Весна Ђурић, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(*Сл. гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон, 47/018 и 111/2021-др.
закон) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Бајина Башта (*Сл. лист општине
Бајина Башта*, бр. 2/019) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бајина
Башта и образовању привременог органа (*Сл. гласник РС*, број 13/2022), Привремени
орган општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 08. марта 2022. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Статут Народне библиотеке
*Милош Требињац* Бајина Башта
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Народне библиотеке *Милош Требињац*
Бајина Башта, који је донео Управни одбор те установе Одлуком број 14/22 од 01.
фебруара 2022. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу општине Бајина
Башта*.
III
Решење доставити: Народној библиотеци *Милош Требињац* Бајина Башта и
архиви Скупштине.
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ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
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.

