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У складу са чланом 12. Закона о планском систему (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 30/2018), чланом 13. став 6, и чланом 21. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др.закон, 47/2018, 111/2021 - др.закон), чланом 20. Закона о територијалној организацији 

Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 18/2016, 47/2018 

и 9/2020 - др. закон), чланом 33. и 39. Закона о регионалном развоју (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 51/2009, 30/2010 и 85/2015 - др.закон), Правилником о 

смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и 

других прописа и аката ("Службени гласник Републике Србије", број 51/2019), 

Стратегијом одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 47/2019), чланом 40. став 1. тачка 4. Статута општине 

Бајина Башта (“Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019) и Меморандумом о 

разумевању, закљученом између носиоца израде Стратегије, града Ужица и Канцеларије 

Уједињених нација за пројектне услуге, дана 19. маја 2022. године, којим се дефинише 

техничка подршка Програма Европске уније за локални развој ЕУ ПРО Плус у изради и 

спровођењу Стратегије урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, 

Прибој и Бајина Башта, Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. 

октобра 2022.године, донела је 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УРБАНОГ 

ПОДРУЧЈА ГРАДА  УЖИЦА И ОПШТИНА  ЧАЈЕТИНА, ПОЖЕГА, ПРИБОЈ И 

БАЈИНА БАШТА 

Члан 1. 

Општина Бајина Башта приступа изради Стратегије развоја урбаног подручја града 

Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта. 

Члан 2. 

Под Стратегијом развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, 

Пожега, Прибој и Бајина Башта (у даљем тексту: Стратегија), у смислу ове Одлуке, 

подразумева се плански документ развоја, а у складу са правилима Европске Уније.  

Члан 3. 

Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије, заснованом 

на подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза  
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на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања 

климатским променама, спречавања и управљања ризицима, бољег снабдевања водом и 

управљања отпадом, одрживе и мултимодалне урбане мобилности; јачања социјалне 

компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и 

интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, јавног здравља, културе, 

одрживог туризма, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија; 

примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју 

предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, и 

јачању урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете одрживог територијалног 

развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и 

изван окружења. 

Члан 4. 

Полазну основу за формулисање Стратегије представљају дефинисани правци 

развоја Републике Србије и Европске уније и територије урбаног подручја града Ужица и 

општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта, кроз сагледавање Европских, 

националних и локалних развојних докумената и докумената јавних политика и програма 

и пројеката који се реализују на територији урбаног подручја.  

Члан 5. 

Кроз процесе израде Стратегије промовисаће се интегрални и партиципативни 

приступ планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање 

и координација јавног, приватног, цивилног сектора и научно-истраживачког сектора у 

процесу одлучивања и партнерство међу институцијама.  

Члан 6. 

У циљу спровођења ове одлуке и израде Стратегије, образоваће се Савет за развој 

урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта (у 

даљем тексту: Савет) и Радна група за израду Стратегије (у даљем тексту: Радна група).        

  Члан 7.  

Савет има задатак да координира и надзире процес израде Стратегије, да разматра  
Стратегију по фазама припреме, предложену од стране Радне групе, даје мишљење 

на предложени нацрт, прибавља мишљења релевантних интитуција и упућује коначни 
нацрт Стратегије на усвајање. Затим, Савет координира процес спровођења Стратегије и 
даје предлог за реализацију одређених стратешких пројеката важних за развој урбаног 
подручја. 

Чланови Савета су градоначелник града Ужица и председници општина Чајетина, 

Пожега, Прибој и Бајина Башта, које су у саставу урбаног подручја обухваћеног  
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Стратегијом, као и представници Регионалне развојне агенције Златибор, док су 

заменици чланова Савета заменици градоначелника, односно председника општина.  

Радом Савета руководи председник Савета, који се бира на првој седници 
Савета. 

Савет доноси Пословник о раду на првој седници Савета, која ће се одржати 

најкасније у року од месец дана од дана усвајања ове Одлуке.  

Члан 8.  

Радна група има задатак да спроведе све фазе у процесу израде Стратегије, 
дефинише кључне циљеве и приоритете развоја и предложи стратешке пројекте Савету.  

           Чланове и координатора Радне групе, именује градоначелник Ужица. 

Члан 9. 

Регионална развојна агенција Златибор пружа стручну и техничку подршку и 

административно-техничку помоћ Радној групи током израде Стратегије, кроз обезбеђење 

простора за рад у сарадњи са градском управом и административно-техничку помоћ током 

израде Стратегије, прикупљање и достављање свих званичних релевантних података и 

друго.    

Члан 10. 

Током израде Стратегије биће организовани тематски округли столови, радионице, 

форуми за стручне и јавне расправе, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У 

њихов рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се 

обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено 

обавештавање јавности.  

Члан 11. 

Рок за израду Стратегије је 8 (осам) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

Члан 12. 

Реализација ове Одлуке обезбеђује се кроз програм ЕУ ПРО Плус. За реализацију 

ове Одлуке задужене су организационе јединице градских управа и општина надлежне за 

послове урбанизма. 

Члан 13. 

О овој Одлуци информисаће се јавност у складу са одредбама Закона о планском 

систему, Закона о локалној смаоуправи и Правилника о смерницама добре праксе за 

остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката, објавом 

на службеним страницама јединица локалне самоуправе. 
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Члан 14. 

Сви појмови у овој Одлуци употребљени у граматичком мушком роду 

подразумевају мушки и женски природни род. 

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

општине Бајина Башта и службеним листовима општина Чајетина, Пожега и Прибој.  

 

01 Број: 06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Младен Лукић, с.р. 
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              На основу члана 12. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 17/2019), 

члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 11/2021-др.закон), члана 40. 

став 1. тачка 4. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, 

број 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 

2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

ЗА ПЕРИОД 2023-2027. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

 Општина Бајина Башта започиње активности на изради Програма развоја туризма 

општине Бајина Башта за период од 2023. године до 2027. године. 

 

Члан 2. 

 

 Одређује се Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта за носиоца 

израде Програма и за предузимање свих потребних мера ради његове реализације. 

 

Члан 3. 

 

 Председник општине Бајина Башта донеће решење о образовању Тима за израду 

Програма развоја туризма у општини Бајина Башта за период од 2023. до 2027.године, 

којим ће се утврдити састав и задаци Тима, као и рок за израду нацрта Програма развоја 

туризма у општини Бајина Башта за период од 2023. до 2027.године. 

 

Члан 4. 

 

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

општине Бајина Башта“. 

 

01 Број: 06-40/2022 

Бајина Башта, дана 22. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Младен Лукић, с.р. 

 

5 



 
 
 

 
 

 
Број: 16 – 21. октобар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта       

 

            На основу члана  6. ст. 5. до 7. и члана 7а. став 2. Закона о порезима на имовину 

("Сл.гласник РС”, бр.26/01, 45/02-одлука УС, „Сл.лист СРЈ“бр. 42/02, "Сл.гласник РС”, 

бр.80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука УС и 47/13, 68/14-

др.закон, 95/18, 99/18-oдлука УС, 86/19 и 144/20,118/21), члана 40. став 1.тачка 6 Статута 

општине Бајина Башта ("Службени лист општине Бајина Башта", бр. 2/19), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној  дана 20. октобра 2022. године, доноси   

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине 

Бајина Башта. 

Члан 2. 

                 Констатује се да је на територији општине Бајина Башта одређено три  зоне за 

утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Бајина Башта, 

односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона и 

ТРЕЋА зона  и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности (у динарима)  за утврђивање 

пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Бајина Башта износе: 

Врсте  непокретности Зона 

прва друга трећа 

1. Грађевинско земљиште 1387 1387 727 

2. Пољопривредно земљиште 1252 1252  89 

3. Шумско земљиште   118 118 



 
 
 

 
 

4. Друго земљиште 751           751 53 

5. Станови 72300         72300 56813 

 Куће за становање 36364         36364           25814 

7.Пословне зграде и др. (надземни и 

подземни) грађевински објекти који 

служе за обављање делатности 

          84170         84170 

 

84170 

 

8. Гараже и помоћни објекти 22757 22757 6385 

 

Члан 3. 

 Ова  Одлука ће бити  објављена у «Службеном листу општине Бајина Башта» и на 

интернет страни www.bajinabasta.rs  

                                                                       Члан 4. 

               Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине 

Бајина Башта», примењиваће се од 01. јануара 2023. године. 

01 Број:06-40/22 

Бајина Башта, 20. октобра 2022. године                                                                                                                 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА  

 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                      Младен Лукић, с.р.  
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         На основу члана  7a. и члана 38б Закона о порезима на имовину ("Сл.гласник РС”, 

бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13,68/14-

др.закон, 95/18,99/18-oдлука УС,86/10 и 144/20,118/21) и члана 40. став 1.тачка 6. Статута 

општине Бајина Башта ("Службени лист општине Бајина Башта", бр. 2/19), Скупштина 

општине Бајина Башта на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, доноси   

 

ОДЛУКУ 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ СА ПРОСЕЧНИМ 

ЦЕНАМА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У 2022.ГОДИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђују се коефицијенти по појединим зонама рачунајући и 

најопремљенију зону а који ће служити за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге (у даљем тексту: коефицијенти),које 

се налазе на територији општине Бајина Башта. 

Члан 2. 

 Констатује се да  Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање 

пореза на имовину, територију општине Бајина Башта чине: прва зона, друга зона и трећа 

зона, као и да је прва зона-најопремљенија зона. 

 Коефицијенти на територији општине Бајина Башта износе: 

1) за прву зону    1  

2) за другу зону   0,8 

3) за трећу зону   0,4 

 

Члан 3. 

 Утврђују се цене непокретности које су у најопремљенијој зони на територији 

општине Бајина Башта  служиле као просечне цене на основу којих је у текућој 2022. 

години утврђивана основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води 

пословне књиге и то : 

 

шумско земљиште                   ...............................  118,00       дин 
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Члан 4. 

 Ова  Одлука ће бити  објављена у «Службеном листу општине Бајина Башта» и на 

интернет страни www.bajinabasta.rs 

 

Члан 5. 

 

               Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине 

Бајина Башта», а примењиваће се од 01. јануара 2023. године. 

 

 

    01 Број:06- 40/22 

Бајина Башта, 20. октобра 2022. године 

                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БАЈИНА БАШТА 

 

                                                            

                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                            Младен Лукић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр.129/07, 83/14 и др. закони, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 4. 

Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-

испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 2. и члана 39. Закона о туризму („Службени 

гласник Републике Србије“, број 17/2019) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине 

Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта'', број 2/019), Скупштина општине 

Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ 

МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ФЕСТИВАЛИМА У ОБЛАСТИ 

 КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ БАЈИНА БАШТА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о сталним манифестацијама и 

фестивалима у области културе и туризма од значаја за општину Бајина Башта 

(„Службени лист општине Бајина Башта'', бр. 11/018, 4/019 и 15/2021). 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. после тачке 8, додаје се тачка 9. која гласи: 

 

„“Михољски сусрети села “, која се одржава током месеца октобра“. 

 

Члан 3. 

 Члан 9. став 3. и 4. мењају се и гласе:  

      “Установи Туристичка организација „Тара-Дрина“, поверава се организовање 

манифестације „Дринска регата“ и организовање пригодних концерата, позоришних 

представа, фестивала и слично поводом божићних и новогодишњих празника. 

 Установи „Култура“ поверава се организовање манифестације „Сретењски сусрети 

села“, „Смотра драмског аматерског стваралаштва Златиборског округа“, „Летње вечери“, 

„Дани Раче украј Дрина“, „Дринин дан“,  „Ћирилична баштина“ и „Михољски сусрети 

села“.“ 

     Члан 4.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Бајина Башта.    

 

01 Број: 06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Младен Лукић, с.р. 
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Република Србија  

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

01 Број: 46-13/2019 

20. октобар 2022. године 

БАЈИНА БАШТА 

 

 

Скупштина општине Бајина Башта, на основу члана 20. став 1.тачка 2. и 32. став 

1.тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон),  члана 22. став 7, а у вези са 

ставом 11. истог члана Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 

88/2013,105/2014,104/2016-др закон,108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)  члана 15. став 

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

Бајина Башта“, број 2/2019), на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О  

 ОДУЗИМАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

 

 

I.ОДУЗИМАЈУ СЕ   непокретности у јавној својини општине Бајина Башта, 

на којима постоји уписано право коришћења носиоца права коришћења , од :  

 

1.ГИМНАЗИЈЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ Бајина Башта и СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ Бајина Башта,  и то : 

-непокретност означена као објекат  број 1-зграда средњег образовања, постојећа  

на катастастарској парцели број 961/1 КО  Бајина Башта, уписана у листу непокретности 

број 78 КО Бајина Башта, као  јавна својина општине Бајина Башта, корисници Гимназија 

„ Јосиф Панчић“ Бајина Башта и Средња Техничка школа Бајина Башта; 

 

2.ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“ Бајина Башта, непокретности 

и то: 

- објекат број 1, означен као зграда основног образовања, постојећа на кат.парцели 

3083, а уписана у листу непокретности број 1136 КО Солотуша, као јавна својина општине 

Бајина Башта, корисник ОШ „ Рајак Павићевић“ Бајина Башта;  

- објекат број 2, означен као помоћна зграда, постојећа на кат.парцели 3083, а 

уписана у листу непокретности број 1136 КО Солотуша, као јавна својина општине Бајина 

Башта, корисник ОШ „ Рајак Павићевић“Бајина Башта;  
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- објекат  број 1, означен као зграда основног образовања, постојећа на кат.парцели 

3910, а уписана у листу непокретности број 1 КО Пилица, као јавна својина општине 

Бајина Башта, корисник ОШ „ Рајак Павићевић“ Бајина Башта;  

 

3. ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ „ СВЕТИ САВА“ Бајина Башта,   непокретност: 

-објекат број 1, означен као зграда основног образовања, постојећа на кат.парцели 

7, а уписана у листу непокретности број 287 КО Бесеровина, као јавна својина општине 

Бајина Башта, корисник ОШ „ Свети Сава“ Бајина Башта;  

 

4. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ Костојевићи,   непокретност: 

-објекат број 1, означен као зграда основног образовања, постојећа на кат.парцели 

1149/2, а уписана у листу непокретности број 309 КО Драксин, као јавна својина општине 

Бајина Башта, корисник ОШ „ Душан Јерковић“ Костојевићи;  

 

II. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК ПРАВА КОРИШЋЕЊА :  

 

1.ГИМНАЗИЈИ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ Бајина Башта и СРЕДЊОЈ 

ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ  Бајина Башта, на: 

-непокретности означеној  као објекат  број 1-зграда средњег образовања, постојећа  

на катастастарској парцели број 961/1 КО  Бајина Башта, уписана у листу непокретности 

број 78 КО Бајина Башта, као  јавна својина општине Бајина Башта, корисници Гимназија 

„Јосиф Панчић“ Бајина Башта и Средња Техничка школа Бајина Башта; 

 

2 .ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“ Бајина Башта, на  

непокретностима, и то: 

- објекту број 1-означен као зграда основног образовања, постојећа на кат.парцели 

3083, а уписана у листу непокретности број 1136 КО Солотуша, као јавна својина општине 

Бајина Башта, корисник ОШ „ Рајак Павићевић“ Бајина Башта;  

- објекту број 2-означен као помоћна зграда, постојећа на кат.парцели 3083, а 

уписана у листу непокретности број 1136 КО Солотуша, као јавна својина општине Бајина 

Башта, корисник ОШ „ Рајак Павићевић“ Бајина Башта;  

- објекту број 1-означен као зграда основног образовања, постојећа на кат.парцели 

3910, а уписана у листу непокретности број 1 КО Пилица, као јавна својина општине 

Бајина Башта, корисник ОШ „ Рајак Павићевић“ Бајина Башта;  

 

3. ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“ Бајинa Баштa, на  непокретности и 

то: 
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-објекту број 1-означен као зграда основног образовања, постојећа на кат.парцели 

7,  а уписана у листу непокретности број 287 КО Бесеровина, као јавна својина општине 

Бајина Башта, корисник ОШ „ Свети Сава“ Бајинa Баштa;  

 

4. ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ „ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ Костојевићи, на  

непокретности: 

-објекту број 1-означен као зграда основног образовања, постојећа на кат.парцели 

1149/2,  а уписана у листу непокретности број 309 КО Драксин, као јавна својина општине 

Бајина Башта, корисник ОШ „ Душан Јерковић“ Костојевићи;  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општина Бајина Башта је носилац права јавне својине на непокретностима,  и то: 

-на објекту  број 1-означен као зграда средњег образовања, постојећа  на 

катастастарској парцели број 961/1 КО  Бајина Башта, уписана у листу непокретности број 

78 КО Бајина Башта као  јавна својина општине Бајина Башта, корисници Гимназија 

„ Јосиф Панчић“ Бајина Башта и Средња Техничка Школа Бајина Башта; 

- на објекту број 1-означен као зграда основног образовања, постојећа на 

кат.парцели 3083, а уписана у листу непокретности број 1136 КО Солотуша као јавна 

својина општине Бајина Башта, корисник ОШ „ Рајак Павићевић“ Бајина Башта;  

- објекту број 2-означен као помоћна зграда, постојећа на кат.парцели 3083, а 

уписана у листу непокретности број 1136 КО Солотуша као јавна својина општине Бајина 

Башта, корисник ОШ „ Рајак Павићевић“ Бајина Башта;  

- објекту број 1-означен као зграда основног образовања, постојећа на кат.парцели 

3910, а уписана у листу непокретности број 1 КО Пилица као јавна својина општине 

Бајина Башта, корисник ОШ „ Рајак Павићевић“ Бајина Башта, 

- објекту број 1-означен као зграда основног образовања, постојећа на кат.парцели 

7, а уписана у листу непокретности број 287 КО Бесеровина као јавна својина општине 

Бајина Башта, корисник ОШ „ Свети Сава“ Бајина Башта и   

-објекту број 1-означен као зграда основног образовања постојећа на кат.парцели 

1149/2, а уписана у листу непокретности број 309 КО Драксин као јавна својина општине 

Бајина Башта, корисник ОШ „ Душан Јерковић“ Костојевићи. 

Уписани корисници су обавестили општину Бајина Башта да непокретности-

објекте ближе назначене у изреци ове Одлуке, не користе дужи временски период,  па су 

предложили да им се исте непокретности одузму, а посебно из разлога што нису у 

могућности да обезбеде финансијска средства, потребна за одржавање истих. 
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Одредбама члана 22. став 11, а у вези са ставовима 7-10. истог члана Закона о јавној 

својини („Сл.гласник РС “, број 72/2011, 88/2013,105/2014,104/2016-др закон,108/2016, 

113/2017 и 95/2018) прописано је да надлежни орган локалне самоуправе може одлучити  

да се непокретност која је у њеној, јавној својини, на којој постоји уписано право 

коришћења  установе и јавне агенције и друге организације чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе, које немају статус органа локалне самоуправе, која непокретност 

није у функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоца права 

коришћења, ако се непокретност не користи дужи временски период, или се користи 

супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, одузме од 

носиоца права коришћења. 

Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта, Средња Техничка школа Бајина Башта 

као и ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, ОШ „ Свети Сава“ Бајина Башта и ОШ 

„Душан  Јерковић“ Костојевићи су установе чији је оснивач општина Бајина Башта. 

Обзиром да се непокретности, ближе назначене у изреци ове Одлуке, а  на којима је 

уписано право коришћења наведених установа не користе већ дужи временски период  у 

функцији остваривања средњег, односно основног образовања, то је оправдано и 

целисходно да се  ове непокретности одузму од  Гимназије „ Јосиф Панчић“ Бајина Башта, 

Средње Техничке школе Бајина Башта, ОШ „ Рајак Павићевић“ Бајина Башта, ОШ „Свети 

Сава“ Бајина Башта и ОШ „Душан Јерковић“  Костојевићи, као њихових корисника. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против ове Одлуке није дозвољено 

право жалбе, нити покретање управног спора.  

       

 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Младен Лукић, с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

01 Број: 463-3/2022 

20. октобар 2022. године 

БАЈИНА БАШТА 

 

Скупштина општине Бајина Башта, на основу члана 27. став 10, члана 28. став 2, 

члана 29. става 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-др закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 2. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл.гласник РС“, број 16/2018), члана 15. став 1. тачка 15. и члана 40. став 1. тачка 35. 

Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, број 2/2019) и чланова 

16. и 17. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 

општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, број 6/2019), на седници 

одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

I. ПРИСТУПА СЕ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА, и то:  

-кат. парцеле број 1444/21 КО Бајина Башта, по култури њива 4. класе, у површини 

од 0.01,24 ха, уписана у листу непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна 

својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1. 

II. Отуђење непокретности из јавне својине општине Бајина Башта из става I. ове 

Одлуке, има се извршити путем јавног надметања, по најнижој почетној купопродајној 

цени, израженој у еврима, утврђеној у висини тржишне вредности непокретности, у 

укупном износу од  620, 82 евра. 

III. Исплата постигнуте купопродајне цене за отуђене непокретности из става II. 

ове Одлуке извршиће се у динарској противвредности, по званичном средњем курсу евра 

Народне банке Србије, на дан уплате. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општина Бајина Башта је носилац права јавне својине,  на кат. парцели 1444/21 КО 

Бајина Башта, по култури њива 4. класе, у површини од 0.01,24 ха, која парцела је уписана 

у листу непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна својина општине Бајина 

Башта, са уделом од 1/1. 

Наведена непокретност је, сходно издатој информацији о локацији 03 број 

Сл./20202 од 26. априла 2022. године Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и 

имовинско правне послове Општинске управе Бајина Башта, обухваћена Планом  
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генералне регулације Бајина Башта  („Сл. лист  општине Бајина Башта“, број: 4/2011, 4-

1/2011, 6/2014, 9/2016, 8/2017 и 17/2020). Иста се налази у просторној ЦЕЛИНИ 1- 

грађевинско подручје градског грађевинског земљишта-ЗОНА 1.2-комплексно урбано 

ткиво, на којој, је као претежна намена, предвиђено становање ниске густине. 

 Чланом 27. став 10, чланом 28. став 2. чланом 29. став 1. Закона о јавној својини 

(„Сл.гласник РС “, број 72/2011, 88/2013,105/2014,104/2016-др закон,108/2016, 113/2017, 

95/2018 и 153/2020), као и чланом 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018), 

прописано је да о располагању стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе 

одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом 

јединице локалне самоуправе, да се непокретности у јавној својини отуђују у поступку 

јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, 

под условима утврђених законом и уредбом, да се почетна, односно најнижа цена 

непокретности која се отуђује из јавне својине утврђује у висини тржишне вредности 

истих непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској 

противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, те да 

се купопродајна цена непокретности утврђује на основу акта надлежног пореског органа, 

лиценцираног проценитеља или другог надлежног органа, којим је извршена процена 

тржишне вредности непокретности.Најнижа почетна купопродајна цена наведене 

непокретности, наведена у ставу II. ове Одлуке, утврђена је од стране Министарства 

финансија-Пореске управе Бајина Башта, актом Број:007-464-08-00012/2022 од 05. маја 

2022. године, а применом званичног средњег курса евра Народне банке Србије, на дан 05. 

маја 2022. године, који је износио 117,6447 динара за 1 евро. 

Сходно наведеном, доноси се одлука, као у диспозитиву. 

 

  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                 Младен Лукић, с.р. 
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На основу члана 19. става 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018), члана 

15. став 1. тачка 15. и члана 40. став 1. тачка 35. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист 

општине Бајина Башта“, број 2/2019) и члана 18. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина 

Башта“, број 6/2019),Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. 

октобра 2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1.ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка отуђења непокрености јавним 

надметањем, у саставу: 

 

1. Јелена Тошић, председник Комисије 

2.Марко Марковић, члан 

3.Милица Додић, члан 

 

2. Задатак Комисије из става 1.овог решења је да спроведе поступак отуђења 

непокретности и то:  

- кат.парцеле број 1444/21 КО Бајина Башта,  по култури њива 4.класе, у површини 

од 0.01,24 ха, уписана у листу непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна 

својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1. 

 Комисија је дужна да по окончаном поступку јавног надметања записнике са 

утврђеним предлогом о отуђењу непокретности понуђачу који је понудио најповољније 

услове, достави Скупштини општине. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Бајина Башта“. 

4. Решење доставити председнику, члановима Комисије и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број: 06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                            Младен Лукић, с.р. 
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               На основу члана 27. став 10, члана 34. став 2. Закона о јавној својини („Сл. 

гласник РС”, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 

и 153/2020), члана 6, члана 10. став 1. тачка 1, члана 12. став 7. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности  непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања и искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, бр. 16/2018), члана 34, члана 44. став 1. тачка 1, члана 72. став 7. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Бајина Башта 

(„Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 6/2019) и члана 40. став 1. тачка 35. Статута 

општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта”, бр. 2/2019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бајина 

Башта непосредном погодбом 

 

Члан 1. 

 

          Предмет ове одлуке је покретање поступка давања у закуп непокретности у јавној 

својини општине Бајина Башта непосредном погодбом и то пословног простора који се 

налази у згради постојећој на кат. парцели 791/1, означенa као објекат број 2, површине 

113m
2
, уписаној у лист непокретности број 2327 КО Бајина Башта, који ће у својству 

закупца користити Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина 

Башта из Бајине Баште. 

 

Члан 2. 

 

           Непокретност из члана 1. ове Одлуке даће се у закуп непосредном погодбом уз 

обавезу плаћања закупнине у висини од 20% процењене тржишне вредности закупнине. 

 

Члан 3. 

 

 Непокретност из члана 1. ове Одлуке даће се у закуп на одређено време и то на 

период од 5 (пет) година. 

Члан 4. 

 

          Поступак давања у закуп непокретности описане у члану 1. ове Одлуке непосредном 

погодбом спроводи  Комисија, именована посебним решењем Скупштине општине Бајина 

Башта, која по окончању тог поступка доставља записник надлежном одељењу 

Општинске управе Општине, ради припреме нацрта решења о давању у закуп 

непокретности непосредном погодбом.                                                                                                               

            Одлуку о давању у закуп непокретности у јавној својини Општине непосредном 

погодбом доноси  Скупштина општине Бајина Башта. 
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Члан 5. 

 

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

општине Бајина Башта“. 

 

Образложење 

 Чланом 27. став 10, чланом 34. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, 

бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) 

прописано је да о располагању непокретностима у јавној својини одлучује надлежни орган 

јединице локалне самоуправе, одређен њеним актима и да се ствари у јавној својини могу 

дати у закуп непосредном погодбом, ако је то у конкретном случају једино могуће 

решење. Чланoм 6, чланом 10. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности  непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања и искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), 

прописано је да се непокретне ствари у јавној својини дају у закуп у поступку јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, а изузетно 

непосредном погодбом у случајевима утврђеним законом и том Уредбом. Поступак 

давања у закуп непокретности у јавној својини спроводи комисија коју образује надлежни 

орган. Даље је, истом Уредбом прописано да се непокретности у јавној својини могу, 

изузетно од члана 6. Уредбе, дати у закуп и ван поступка јавног надметања, односно 

прикупљања писмених понуда, у случајевима када закуп траже амбасаде страних држава у 

Републици Србији, као и трговинска и војна представништва и друге организације при 

дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији, међународне 

организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне хуманитарне 

организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и 

домаће хуманитарне организације, парламентарне политичке странке, организације и 

удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и 

дечије заштите, заштите животне средине, под условом да тај простор не користе за 

остваривање прихода, агенције, дирекције и друге службе и организације чији је оснивач 

носилац права јавне својине, а за које оснивачким актом није утврђена обавеза тих 

носилаца да им обезбеде пословни простор за рад. Чланом 12. став 1. Уредбе је прописан  

износ закупнине, односно да се хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ 

оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, 

културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, 

парламентарним политичким странкама, који пословни простор не користе за стицање 

прихода, добровољним организацијама које учествују у спасилачким акцијама, лицима 

која обављају делатност старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности 

одређених Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким 

занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу 

посебне евиденције издатих сертификата ("Службени гласник РС", број 56/12), као и 

удружењима која остварују сарадњу са министарством надлежним за послове одбране у  
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областима од значаја за одбрану или која негују традиције ослободилачких ратова Србије, 

може се дати у закуп пословни простор, уз обавезу плаћања закупнине у висини од 20% од 

процењене тржишне висине закупнине. Исте одредебе садржане су и у члану 34, члану 44. 

став 1. тачка 1, члана 72. став 7. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина 

Башта“, бр. 6/2019). Чланом 34. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина 

Башта“, бр. 6/2019) прописано је да Одлуку о давању у закуп непокретности у јавној 

својини општине доноси Скупштина општине. Чланом 40. став 1. тачка 35. Статута 

општине Бајина Башта (‘’Службени лист општине Бајина Башта’’, бр. 2/2019) прописана је 

надлежност Скупштине општине Бајина Башта да одлучује о прибављању и отуђењу 

непокретности у јавној својини општине. 

 Иницијативу за доношење ове одлуке поднело је Удружење деце са сметњама у 

развоју и њихових родитеља Бајина Башта из Бајине Баште, чији иницијативу је прихватио 

Привремени орган општине Бајина Башта Закључком 01 број 06-18/2022 од 11. маја 

2022.године и проследио Општинској управи ради израде нацрта одлуке о коришћењу 

пословног простора у складу са важећим законским и подзаконским прописима и општим 

актима општине Бајина Башта. Наиме, наведено Удружење је корисник предметне 

непокретности на основу Одлуке о давању на коришћење пословног простора Удружењу 

деце са сметњама у развоју и њихових родитеља 01 број 06-32/2017 од 22.09.2017.године, 

којом Одлуком је предметна непокретност дата на коришћење на период од пет година. 

Како би се спровео поступак давања у закуп предметне непокретности непосредним путем 

извршен је увид у Статут Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља 

Бајина Башта из Бајине Баште, објављен у Регистру удружења који се води код Агенције 

за привредне регистре. Увидом у Статут Удружења деце са сметњама у развоју и њихових 

родитеља Бајина Башта из Бајине Баште, објављен у Регистру удружења који се води код 

Агенције за привредне регистре (баркод 0 00018154174) у члану 5. утврђено је да су 

циљеви Удружења да окупља родитеље, старатеље, стручна лица и остале социјално 

друштвене грађане ради пружања организоване помоћи и заштите ментално недовољно 

развијеним особама и њиховим породицама; сарадња са надлежним органима, 

друштвеним организацијама и удружењима у решавању опште проблематике у пружању 

помоћи и заштите ментално недовољно развијеним особама; доприноси развоју 

друштвено корисне заједнице; пружа помоћ ментално недовољно развијеним особама и 

њиховим породицама у решавању њихових личних проблема и коришћења законских 

права и интеграција лица ометених у развоју у вршњачке групе средине у којој живе. Из 

наведених циљева Удружења се види да је оно управо удружење грађана из области 

социјалне и дечије заштите, те да се може приступити давању непокретности у закуп 

непосредним путем, у смислу одредби члана 10. став 1. тачка 1. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности  непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања и искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, бр. 16/2018). 

 Непокретност која је предмет давања у закуп из члана 1. наведене Одлуке даће се у 
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закуп непосредном погодбом, уз обавезу плаћања закупнине у висини од 20% процењене 

тржишне вредности закупнине, што је у складу са чланом 12. став 7. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности  непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања и искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, бр. 16/2018) и чланом 72. став 7. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини општине Бајина Башта („Службени лист општине 

Бајина Башта“, бр. 6/2019) 

 Обзиром на наведено, стекли су се услови да се, у складу са чланом 27. став 10, 

чланом 34. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр.72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-др закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чланом 6, чланом 

10. став 1. тачка 1, чланом 12. став 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности  непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања и искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), 

чланом 34, чланом 44. став 1. тачка 1, чланом 72. став 7. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини општине Бајина Башта („Службени 

лист општине Бајина Башта“, бр. 6/2019), приступи поступку давању у закуп непосредном 

погодбом непокретности - пословни простор који се налази у згради постојећој на кат. 

парцели 791/1, означен као објекат број 2, површине 113m
2
, уписан у лист непокретности 

број 2327 КО Бајина Башта. Поступак непосредне погодбе спровешће Комисија, 

именована посебним решењем Скупштине општине Бајина Башта. 

 

 

01 Број:06-40/2022 

 Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Младен Лукић, с. р. 
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                 На основу члана 6. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018), члана 

34. став 4. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 

општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 6/2019) и члана 40. 

став 1. тачка 35. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, број 

2/2019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. 

године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1.ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности 

у јавној својини општине Бајина Башта непосредном погодбом у саставу: 

1. Сузана Тадић, председник Комисије 

2. Јелена Тошић, члан 

3. Александар Марковић, члан 

 

2. Задатак Комисије из става 1.овог решења је да спроведе поступак давања у закуп 

непокретности у јавној својини општине Бајина Башта непосредном погодбом и то 

пословног простора који се налази у згради постојећој на кат. парцели 791/1, означенa као 

објекат број 2, површине 113m
2
, уписаној у лист непокретности број 2327 КО Бајина 

Башта. 

 Комисија је дужна да по окончаном поступку достави записник  надлежном 

одељењу Општинске управе општине Бајина Башта, ради припреме нацрта одлуке о 

давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бајина Башта непосредном 

погодбом.    

                                                                                                            

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Бајина Башта“. 

 

4. Решење доставити председнику, члановима Комисије и архиви Скупштине. 

 

01 Број: 06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобр а2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Младен Лукић, с.р. 
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                На основу члана 51а. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени 

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 40. став 1. тачка 17. Статута 

општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/019) и члана 8. 

Одлуке о главном урбанисти општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајине 

Башта“, број 13/2022), Скупштина општине Бајина Башта jе, на седници одржаној дана 20. 

октобра 2022. године, донела 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ 

 ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

 

Члан 1. 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Милош Јелисавчић, дипломирани архитекта из Бајине Баште, 

за главног урбанисту општине Бајина Башта. 

 

Члан 2. 
 

 Главни урбаниста општине Бајина Башта се именује на период од четири године. 

 
Члан 3.  

 

 Ова решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу  

општине Бајина Башта. 

 

 

 

 

01 Број: 06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Младен Лукић, с.р. 
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              На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

15/016 и 88/019), члана  32. став 1. тачка 9. 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), члана 40. 

став 1. тачка 12. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 

2/019) и члана 47. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 

„12. септембар“ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине 

Бајина Башта“, бр. 11/016, 8/017, 9/017, 6/019, 8/2020 и 15/2021), Скупштина општине 

Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела јe 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању директора Јавног комуналног предузећа 

„12 септембар“ Бајина Башта 

 

I 

               ИМЕНУЈЕ СЕ Филиповић Дејан, дипломирани индустријски менаџер из  Бајине 

Баште, за  директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, на 

мандатни период од 4 године. 

II 

         Именовани ступа на функцију дана 29. новембра 2022. године, обзиром да му 

закључно са 28. новембром 2022. године  престаје мандат директора Јавног комуналног 

предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, због истека периода на који је именован 

Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 01 Број: 06-34/018 од 13. новембра 

2018. године. 

III 

               Ово решење је коначно. 

IV 

               Ово решење објавити, са образложењем, у „Сл. гласнику Републике Србије“, „Сл. 

листу општине Бајина Башта“ и на интернет страници  општине Бајина Башта. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

              Скупштина општине Бајина Башта донела је одлуку 01 Број: 06-27/2022 од 20. 

јула 2022. године о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 

предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, са текстом огласа о јавном конкурсу, који је 

објављен у „Сл.гласнику РС“, бр. 84/2022 од 29. јула 2022. године, у дневном листу 

„Данас“ дана 29. јула 2022. године и на званичној интернет страници општине Бајина 

Башта. 
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               Јавни конкурс био је отворен 30 дана од дана објављивања у „Сл.гласнику РС“. 

             Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење јавног конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач општина Бајина Башта, коју је именовала 

Скупштина општине Бајина Башта Решењем 01 Број:06-27/2022 од 20. јула 2022. године. 

             Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа је по 

истеку рока за подношење пријава, на седници од 30. септембра 2022. године, 

констатовала да су на јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „12. 

септембар“ Бајина Башта благовремено поднете две пријаве, Дејана Филиповића, 

дипломираног индустријског менаџера из  Бајине Баште и Драгане Ивановић, 

дипломираног инжењера шумарства из Бајине Баште, утврђујући да су обе пријаве 

потпуне и да су уз њих приложени сви потребни докази о испуњавању услова из јавног 

конкурса. 

               На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 

директора, приложене уз пријаве кандидата, Комисија је на седници од 30. септембра 2022 

године, у складу са одредбама члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила 

списак са два кандидата, ради спровођења изборног поступка за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, и то: 

1. Дејан Филиповић, дипломирани индустријски менаџер из  Бајине Баште, пријава 01 

број:111-4/2022 и 

2. Драгана Ивановић, дипломирани инжењер шумарства из Бајине Баште, пријава 01 

број:111-3/2022. 

               Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа је 

након тога, уз примену мерила за именовање директора јавних предузећа, која су 

прописана Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник 

РС“, бр. 65/016), спровела изборни поступак у коме је дана 10. октобра 2022. године 

извршила оцену стручне оспособљености кандидата, знања и вештина кандидата, и то 

увидом у документацију поднету уз пријаву на јавни конкурс и усменим разговором са 

кандидатима.  

             У складу са наведеном  Уредбом, Комисија је ценила стручну оспособљеност оба 

кандидата стечену високим образовањем, стручну оспособљеност стечену укупним 

радним искуством на пословима за које се захтева високо образовање, стручну 

оспособљеност стечену радним искуством на пословима који су повезани са пословима 

јавног предузећа и стручну оспособљеност стечену радним искуством у организовању и 

вођењу послова. По сваком од наведених мерила, оба кандидата добила су исте оцене-по 

основу стручне оспособљености стечене високим образовањем, оцену 2, а по основу 

стручне оспособљености стеченеу укупним радним искуством на пословима за које се 

захтева високо образовање, стручне оспособљеност стечене радним искуством на 

пословима који су повезани са пословима јавног предузећа и стручне оспособљеност 
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 стечене радним искуством у организовању и вођењу послова, оцену 3.  

            Након  усменог разговора са кандидатима, у коме је Комисија извршила проверу 

знања кандидата из области делатности за чије је обављање основано ЈП *12. септембар* 

Бајина Башта, прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа, директора и 

његове надлежности, као и познавање области корпоративног управљања, вештине 

руковођења и организационе способности,  комуникације и управљања ресурсима, 

Комисија је кандидата Дејана Филиповића оценила оценом 3, а кандидата Драгану 

Ивановић оценом 2, дајући за то следеће разлоге: 

            Кандидат Дејан Филиповић: 

             - поседује вишегодишње искуство у познавању области из које је делатност за чије 

је обављање основано јавно предузеће, прописа којима се уређује правни положај јавних 

предузећа, области корпоративног управљања, обзиром  да је  у претходном 

вишегодишњем периоду обављао  функцију директора овог јавног предузећа, 

             -боље вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине 

руковођења, организационих способности, вештине комуникације у међуљудским 

односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима, 

које су на високом нивоу и у потпуности задовољавају. 

             На основу спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници одржаној дана 

10. октобра 2022. године утврдила и бројчано исказала резултате кандидата, 

израчунавањем њихове просечне оцене, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 

предузећима, те је саставила ранг листу за избор директора Јавног комуналног предузећа 

„12. септембар“ Бајина Башта, на коју је уврстила два кандидата  који су, у складу са 

јавним конкурсом, испунили прописане услове  за избор директора Јавног комуналног 

предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, а у складу са чланом 41. став 1.  Закона о јавним 

предузећима, и то: 

                1.Дејан Филиповић, дипломирани индустријски менаџер из  Бајине Баште, који је 

остварио просечну оцену 2,8, 

              2.Драгана Ивановић, дипломирани инжењер шумарства из  Бајине  

Баште, која је остварила просечну оцену 2,6. 

                Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа 

доставила је Општинском већу општине Бајина Башта ранг листу и записник о 

спроведеном изборном поступку, на основу којих је Општинска управа израдила нацрт 

решења о именовању кандидата са ранг листе за директора Јавног комуналног предузећа 

„12. септембар“ Бајина Башта. Општинско веће је, на седници одржаној дана 14. октобра 

2022. године, размотрило достављену ранг листу, записник о спроведеном изборном 

поступку и нацрт решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „12. 

септембар“ Бајина Башта и тако утврдило предлог да се за директора Јавног комуналног  
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предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, на период од четири године, именује Дејан 

Филиповић, дипломирани индустријски менаџер из Бајине Баште, као прворангирани  

кандидат и доставило га Скупштини општине Бајина Башта на разматрање и усвајање, све 

у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима. 

                 Скупштина општине Бајина Башта прихватила је предлог Општинског већа и 

донела решење о именовању Дејана Филиповића за директора Јавног комуналног 

предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, на основу члана 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима, где је прописано да директора јавног предузећа чији је оснивач  јединица 

локалне самоуправе именује орган одређен Статутом јединице локалне самоуправе, на 

период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 40. став 1. 

тачка 12. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019) 

прописано да Скупштина општине именује и разрешава директоре јавних предузећа. 

                Дејан Филиповић је у претходном мандату обављао функцију директора Јавног 

комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, на коју је именован Решењем 

Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 01 Број: 06-34/018 од 13. новембра 2018. 

године на мандатни период од 4 године. Према Уговору о раду директора број 1606 од 28. 

новембра 2018. године, закљученом са Надзорним одбором Јавног комуналног предузећа 

„12. септембар“ Бајина Башта, на ту дужност је ступио дана 28. новембра 2022. године, 

тако да му претходни мандат истиче закључно са 28. новембром 2022. године, како је 

наведено у ставу II диспозитива овог решења. Из тог разлога ће на функцију директора 

Јавног комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта ступити 29. новембра 2022. 

године. 

                   Ово решење је коначно у складу са чланом 41. став 4. Закона о јавним 

предузећима и објавиће се, са образложењем, у „Сл. гласнику Републике Србије“, „Сл. 

листу општине Бајина Башта“ и на интернет страници  општине Бајина Башта, у складу са 

чланом 42. Закона о јавним предузећима. 

                   Сходно изнетом, донето је решење као у диспозитиву. 

 

                     ПРАВНА ПОУКА:Против овог решења може се покренути спор, тужбом 

Вишем суду Ужице, у року од  60 дана од дана пријема овог решења. 

 

                                                01 Број: 06-40/2022 

                                  Бајина Башта, дана 20. октобра 2022.године 

                              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                         Младен Лукић, с.р. 

                    27 
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           На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 

15/016 и 88/019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, број 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др.закон, 47/018 и 111/2021-др. закон), члан 40. 

став 1. тачка 12. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 

2/019), члана 59. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу 

и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима 

(„Сл. лист општине Бајина Башта“, број 11/016, 4/019 и 6/019), Скупштина општине 

Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о престанку мандата директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне 

енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта 

 

I 

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата директора Јавног предузећа за производњу и 

испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта Предрагу Анђићу, дипломираном 

машинском инжењеру из Бајине Баште закључно са 27. новембром 2022. године, због 

истека периода на који је именован за директора Јавног предузећа за производњу и 

испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта Решењем Скупштине општине 

Бајина Башта 01 Број:06-34/2018  од 13. новембра 2018. године. 

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  „Службеном листу 

општине Бајина Башта“. 

 

 

 

01 Број 06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Младен Лукић, с.р. 
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               На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 

15/016 и 88/019), члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

број 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др.закон, 47/018 и 111/2021-др. закон), члан 40. став 

1. тачка 12. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 2/019), 

члана 44. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу и 

испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима 

(„Сл. лист општине Бајина Башта“, број 11/016, 4/019 и 6/019), Скупштина општине 

Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне 

енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Велимир Радовановић, дипломирани менаџер из Бајине Баште, за 

директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ 

Бајина Башта, на мандатни период од 4 године. 

 

II 

  

      Именовани је дужан да ступи на функцију дана 28. новембра 2022. године, обзиром 

да закључно са 27. новембром 2022. године  престаје мандат директора Јавног предузећа 

за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, Предрагу Анђићу, 

због истека периода на који је именован Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 

Број: 01 Број: 06-34/018 од 13. новембра 2018. године. 

III 

 Ово Решење је коначно. 

 

IV 

 Ово решење објавити, са образложењем, у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном листу општине Бајина Башта“ и на интернет страници општине 

Бајина Башта. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина општине Бајина Башта на седници одржаној 20. јула 2022.године 

донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за 

производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта 01 број 06-27/2022, са 

текстом огласа о јавном конкурсу, који је објављен у „Сл.гласнику РС“, бр. 84/2022 од 29. 

јула 2022. године, у дневном листу „Данас“ дана 29. јула 2022. године и на званичној 

интернет страници општине Бајина Башта. 
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Јавни конкурс био је отворен 30 дана од дана обајвљивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење јавног конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач општина Бајина Башта, коју је именовала 

Скупштина општине Бајина Башта Решењем 01 број 06-27/2022 од 20. јула 2022. године. 

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа је по 

истеку рока за подношење пријава на седници одржаној дана 30. септембра 2022. године, 

констатовала да је на јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за производњу и 

испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта благовремено поднета једна пријава 

и то пријава Велимира Радовановића, дипломираног менаџера из Бајине Баште. На истој 

седници је констатовано да је пријава благовремена и потпуна и да су уз њу приложени 

сви потребни докази о испуњавању услова из јавног конкурса.  

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 

директора, приложене уз пријаву кандидата, Комисија је на седници од 30. септембра 

2022. године, у складу са одредбама члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, 

саставила списак кандидата између којих се спроводи изборни поступак за именовање 

директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ 

Бајина Башта и то: 

1. Радовановић Велимир, дипломирани менаџер из Бајине Баште, пријава 01 број 

111-1/2022. 

 Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа је 

након тога, уз примену мерила за именовање директора јавних предузећа, која су 

прописана Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник 

РС“, број 65/016), спровела изборни поступак у коме је дана 10. октобра 2022. године 

извршила оцену стручне оспособљености кандидата, знања и вештина кандидата, и то 

увидом у документацију поднету уз пријаву на јавни конкурс и усменим разговором са 

кадидатом. У складу са наведеном  Уредбом, Комисија је ценила стручну оспособљеност 

кандидата стечену високим образовањем, стручну оспособљеност стечену укупним 

радним искуством на пословима за које се захтева високо образовање, радним искуством 

на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа и радним искуством у 

организовању и вођењу послова.У усменом разговору са кандидатом, Комисија је 

извршила проверу знања кандидата из области делатности за чије је обављање основано 

јавно предузеће, прописа којим се уређује правни положај јавних предузећа, као и 

познавање области корпоративног управљања, вештину руковођења и организационе 

способности. 

 На основу спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници одржаној дана 

10. октобра 2022.године утврдила и бројчано исказала резултате кандидата, 

израчунавањем његове просечне оцене, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 

предузећима, те је саставила ранг листу за избор директора Јавног предузећа за 

производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта,  а у складу са чланом 

41. став 1. Закона о јавним предузећима, и то: 

1. Радовановић Велимир, дипломирани менаџер из Бајине Баште, који је остварио 

просечну оцену 2,8. 
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На основу достављене ранг листе кандидата за избор директора и записника о 

спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног предузећа за производњу и 

испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, Општинска управа општине Бајина 

Башта је израдила нацрт решења о именовању кандидата са ранг листе за директора Јавног 

предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта. 

Општинско веће је, на седници одржаној дана 14. октобра 2022. године, размотрило 

достављену ранг листу, записник о спроведеном изборном поступку и нацрт решења о 

именовању директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ 

ТЕРМ“ Бајина Башта, и тако утврдило предлог да се за директора Јавног предузећа за 

производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, на период од четири 

године, именује Радовановић Велимир, дипломирани менаџер из Бајине Баште, као једини 

и најбоље рангирани кандидат и доставило га Скупштини општине Бајина Башта на 

разматрање и усвајање, све у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима. 

Скупштина општине Бајина Башта прихватила је предлог Општинског већа и 

донела решење о именовању Радовановић Велимира за директора Јавног предузећа за 

производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, на основу члана 24. 

став 3. Закона о јавним предузећима, где је прописано да директора јавног предузећа чији 

је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен Статутом јединице 

локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, 

док је чланом 40. став 1. тачка 12. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине 

Бајина Башта“, број 2/019) прописано да Скупштина општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа. 

             Именовани је дужан да ступи на функцију дана 28. новембра 2022. године, 

обзиром да закључно са 27. новембром 2022. године  престаје мандат директора Јавног 

предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, 

Предрагу Анђићу, због истека периода на који је именован Решењем Скупштине општине 

Бајина Башта 01 Број: 01 Број: 06-34/018 од 13. новембра 2018. године, а како је то 

утврђено ставом II диспозитива овог решења. 

Ово решење је коначно у складу са чланом 41. став 4. Закона о јавним предузећима 

и објавиће се, са образложењем, у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном 

листу општине Бајина Башта“ и на интернет страници општине Бајина Башта. 

Сходно изнетом, донето је решење као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се покренути спор, тужбом Вишем 

суду у Ужицу у року од 60 дана од дана пријема овог решења. 

 

01 Број 06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Младен Лукић, с.р. 
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             На основу члана 18. и члана 22. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, број 14/2022) и члана 56. Статута општине Бајина Башта („Службени 
лист општине Бајина Башта“, број 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на 
седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела  је 
 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА У СТАЛНОМ 
САСТАВУ 

 
 1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине 
Бајина Башта у сталном саставу: 
 
 1)Велимирка Јокић, председник, 
 -  Славица Бјелаковић, заменик председника, 
 
 2) Жељко Александрић, члан, 
   - Иван Марковић, заменик члана, 
 
     3) Весна Јевтић, члан, 
                  -Александар Вукајловић, заменик члана 
 
                4) Ивана Ђокић, члан 
                   -Драган Ђуровић, заменик члана 
 
                5) Милан Стаменић, члан 
                   -Владимир Лазаревић, заменик члана 
 
                6) Драгана Јовановић, члан   
                   -Дарко Миливојевић, заменик члана 
 
                7) Данијела Радосављевић, члан 
                  - Милош Лекић, заменик члана 

 
 8) Јелена Филиповић, секретар, 
   - Александра Ковачки, заменик секретара. 
 
 2. У Општинску изборну комисију општине Бајина Башта у сталном 
саставу именују се: 
 
 1) за председника Велимирка Јокић, дипл. правник, 
 -за заменика председника Алекса Вукашиновић, дипл.правник, 
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               2) за члана Жељко Александрић,  
 - за заменика члана Светлана Петковић, 
 
 3) за чланa Славица Бјелаковић, 
 -за заменика члана Саво Средојевић, 
 
 4) за члана Весна Васић, 
 -за заменика члана Надежда Марковић, 
 
 5) за члана Ивана Ђокић, 
 -за заменика члана Милан Стаменић, 
 
 6) за члана Драгана Јовановић, 
 -за заменика члана Весна Јевтић, 
 
 7) за члана Данијела Радосављевић, 
 -за заменика члана Дарко Савић, 
 
 8) за секретара  Јелена Филиповић, дипл. правник, 
 - за заменика секретара Александра Ковачки, дипл. правник. 
 
 3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а 
објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије и у Службеном 
листу општине Бајина Башта. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона 
о локалним изборима(„Службени гласник РС“, број 14/2022)-(у даљем тексту: 
Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика председника и 
заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне 
самоуправе. 
 Чланом 11. став 1. Закона прописано је да орган за спровођење локалних 
избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и 
њихови заменици. 
 С обзиром на то да у општини Бајина Башта на дан ступања на снагу 
Закона има 21607 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску 
изборну комисију, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, 6 
чланова, заменик председника и 6 заменика чланова.Истим чланом, у ставу 5, 
прописано је да је нов сазив скупштине дужан да именује нов стални састав 
изборне комисије у року од шест месеци од дана конституисања скупштине.  
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Скупштина општине Бајина Башта конституисана је дана 12. маја 2022. године, 
тако да рок за именовање новог сталног састава изборне комисије истиће 12. 
новембра 2022. године. 
               Ставом 1. диспозитива ове Одлуке разрешава се постојећи стални састав 
Општинске изборне комисије Бајина Башта, а обзиром на наведену законску 
обавезу именовања новог сталног састава изборне комисије у прописаном року. 
 Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика 
председника изборне комисије може да буде именовано само оно лице које има 
високо образовање у области правних наука. 
 У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне 
комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно 
њиховој заступљености у укупном броју одборника који припадају одборничким 
групама, с тим да ниједна одборничка група не може да предложи више од 
половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу. 
 У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну 
комисију припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи Српске 
напредне странке са 18 одборника, Одборничкој групи Народне странке са 5 
одборника,  Одборничкој групи Социјалистичке партије Србије са 6 одборника, 
Одброрничкој групи Демократске странке са 3 одборника, Одборничкој групи 
Социјалдемократске странке са 2 одборника,Одборничкој групи Српска Народна 
партија-Покрет Социјалиста Србије са 2 одборника, Одборничкој групи Српске 
радикалне странке са 2 одборника, Одборничкој групи ПУПС-СПО са 2 одборника 
и Одборничкој групи Здрава Србија са 3 одборника.   
 Чланом  22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права 
одлучивања, су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, 
које именује скупштина на предлог председника скупштине, при чему за секретара 
и заменика секретара могу да буду именовани секретар скупштине, заменик 
секретара скупштине, начелник општинске, односно градске управе, заменик 
начелника  општинске, односно градске управе или лице из реда запослених у 
општинској, односно градској управи које има високо образовање у области 
правних наука.  
 У складу са наведеним, одборничке групе у Скупштини општине Бајина 
Башта су, према сразмери њихове заступљености у укупном броју одборника, а 
коју су претходно споразумно утврдили на састанку шефова одборничких група 
одржаном дана 07. октобра 2022. године у просторијама општине Бајина Башта, 
дали предлоге кандидата за чланство у Општинскопј изборној комисији општине 
Бајина Башта, како су наведени у ставу 2. диспозитива ове Одлуке.  
 Председник  Скупштине општине Бајина Башта предложио је за 
секретара Општинске изборне комисије Јелену Филиповић, дипл. правника, 
запослену у Општинској управи општине Бајина Башта на пословима заменика 
секретара Скупштине, а за заменика секретара Александру  Ковачки, 
дипл.правника,  запослену у Општинској управи општине Бајина Башта у 
Одељењу за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове. 
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 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању 
чланова и заменика чланова изборне комисије објављује на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац 
изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине 
може поднети жалбу Вишем суду у Ужицу у року од седам дана од објављивања 
ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије 
 

01 Број 06-40/2022  
У Бајиној Башти, 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 
 

                                              Председник Скупштине општине  
            Младен Лукић, с.р. 
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                На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 116. став 5. и став 9. 

тачка 2. и члана 117. став 3. тачка 7. Закона  о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020  и 129/2021) и члана 40. 

тачка 67. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/2019), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, 

донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу  члана Школског одбора 

Гимназије “Јосиф Панчић” Бајина Башта 

 

I 

 

            РАЗРЕШАВА СЕ Стојкановић Јелена дужности члана Школског одбора Гимназије 

“Јосиф Панчић” Бајина Башта, представник запослених, због наступања могућности да 

заступа интересе више структура-запослених и родитеља. 

                

                                                                            II         

 

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

Бајина Башта“. 

                                                                           III 

 

              Решење доставити: Гимназији “Јосиф Панчић” Бајина Башта, Стојкановић Јелени  

и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                Младен Лукић, с.р. 
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Број: 16 – 21. октобар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта       

 

               На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 116. став 5. и члана 

117. став 5. Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020  и 129/2021) и члана 40. тачка 67. Статута 

општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/2019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора 

Гимназије “Јосиф Панчић”  Бајина Башта 

 

I 

 

              ИМЕНУЈУ СЕ Ковачевић Марко за члана Школског одбора Гимназије “Јосиф 

Панчић” Бајина Башта, представник запослених. 

 

II 

 

             Мандат новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата 

Школског одбора Гимназије “Јосиф Панчић” Бајина Башта, именованог Решењем 

Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-19/2021 од 25. јуна 2021. године. 

 

                                                                            III         

 

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

Бајина Башта“. 

IV 

 

              Решење доставити: Гимназији “Јосиф Панчић” Бајина Башта, Ковачевић Марку и 

архиви Скупштине. 

 

01 Број:06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                 Младен Лукић, с.р. 
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Број: 16 – 21. октобар  2022. године                             Службени лист општине Бајина Башта 
 

             На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 116. став 5. и став 9. 

тачка 2. и члана 117. став 3. тачка 7. Закона  о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020  и 129/2021) и члана 40. 

тачка 67. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/2019), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, 

донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу  члана Управног одбора 

Предшколске установе  “Невен” Бајина Башта 

 

I 

 

            РАЗРЕШАВА СЕ Невена Марјановић дужности члана Управног одбора 

Прешколске установе “Невен” Бајина Башта, представник родитеља, због наступања 

могућности да заступа интересе више структура- родитеља и запослених. 

                

                                                                            II         

 

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

Бајина Башта“. 

                                                                           III 

 

              Решење доставити: Предшколској установи “Невен” Бајина Башта, Марјановић 

Невени  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                         Младен Лукић, с.р. 
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Број: 16 – 21. октобар  2022. године                             Службени лист општине Бајина Башта 

 

           На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 116. став 5. и члана 117. 

став 5. Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020  и 129/2021) и члана 40. тачка 67. Статута 

општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/2019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела је 

  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Управног одбора 

Предшколске установе  “Невен” Бајина Башта 

 

I 

 

              ИМЕНУЈУ СЕ Магдалена Васић за члана Управног одбора Прешколске установе 

“Невен” Бајина Башта, представник родитеља. 

 

II 

 

             Мандат новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата Управног 

одбора Предшколске установе “Невен” Бајина Башта, именованог Решењем Скупштине 

општине Бајина Башта 01 Број:06-19/2021 од 25. јуна 2021. године. 

 

                                                                            III         

 

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

Бајина Башта“. 

IV 

 

              Решење доставити: Предшколској установи “Невен” Бајина Башта, Васић 

Магдалени и архиви Скупштине. 

 

01 Број:06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                 Младен Лукић, с.р. 
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Број: 16 – 21. октобар  2022. године                             Службени лист општине Бајина Башта 
 
             На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 116. став 5. и члана 117. 

став 3. тачка 5. Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020  и 129/2021) и члана 40. тачка 67. Статута 

општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/2019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу  два члана Школског одбора 

Основне школе “Свети Сава” Бајина Башта 

 

I 

 

            РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског одбора Основне школе “Свети 

Сава” Бајина Башта: 

             -Аксић Сања и 

             -Јосиповић Мирјана, представници родитеља, због престанка основа по којем су 

именовани. 

                

                                                                            II         

 

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

Бајина Башта“. 

                                                                           III 

 

              Решење доставити: Основној школи “Свети Сава” Бајина Башта, Аксић Сањи, 

Јосиповић Мирјани  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                Младен Лукић, с.р. 
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Број: 16 – 21. октобар  2022. године                             Службени лист општине Бајина Башта 
 
                 На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 116. став 5. и члана 

117. став 5. Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020  и 129/2021) и члана 40. тачка 67. Статута 

општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/2019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела је 

  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању два члана Школског одбора 

Основне школе “Свети Сава”  Бајина Башта 

 

I 

              ИМЕНУЈУ СЕ: 

                       -Димитријевић Јелена и 

                       -Дакић Мирјана  

за чланове Школског одбора Основне школе “Свети Сава” Бајина Башта, представници 

родитеља. 

II 

             Мандат новоименованим члановима Школског одбора траје до истека мандата 

Школског одбора Основне школе “Свети Сава” Бајина Башта, именованог Решењем 

Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-19/2021 од 25. јуна 2021. године. 

 

                                                                     III         

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

Бајина Башта“. 

IV 

              Решење доставити: Основној школи “Свети Сава” Бајина Башта, Димитријевић 

Јелени, Дакић Мирјани и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                 Младен Лукић, с.р. 
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Број: 16 – 21. октобар  2022. године                             Службени лист општине Бајина Башта 

 

             На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 116. став 5. и члана 117. 

став 3. тачка 5. Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020  и 129/2021) и члана 40. тачка 67. Статута 

општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/2019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу  члана Школског одбора 

Техничке школе Бајина Башта 

 

I 

 

            РАЗРЕШАВА СЕ Димитријевић Марина дужности чланова Школског одбора 

Техничке школе Бајина Башта, представник родитеља, због престанка основа по којем је 

именована.                

                                                                            II         

 

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

Бајина Башта“. 

                                                                           III 

 

              Решење доставити:Техничкој школи Бајина Башта, Димитријевић Марини и 

архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                Младен Лукић, с.р. 
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Број: 16 – 21. октобар  2022. године                             Службени лист општине Бајина Башта 

 

           На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 116. став 5. и члана 117. 

став 5. Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020  и 129/2021) и члана 40. тачка 67. Статута 

општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/2019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела је 

  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора 

Техничке школе  Бајина Башта 

 

I 

              ИМЕНУЈУ СЕ Обрадовић Младенка за члана Школског одбора Техничке школе 

Бајина Башта, представник родитеља. 

 

II 

             Мандат новоименованим члановима Школског одбора траје до истека мандата 

Школског одбора Техничке школе Бајина Башта, именованог Решењем Скупштине 

општине Бајина Башта 01 Број:06-19/2021 од 25. јуна 2021. године. 

 

                                                                    III         

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

Бајина Башта“. 

IV 

              Решење доставити: Техничкој школи Бајина Башта, Обрадовић Младенки и 

архиви Скупштине. 

 

01 Број:06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                 Младен Лукић, с.р. 

 
 
 

43 

 



 
 
 

 
 

Број: 16 – 21. октобар  2022. године                             Службени лист општине Бајина Башта 

 

          На основу 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*, бр. 

129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 11/2021-др.закон), члана 67. 

став 1. тачка 9, члана 68. и члана 69.Закона о локалним изборима (*Сл.гласник РС* бр. 

14/2022) и члана 40. став 1. тачка 67. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине 

Бајина Башта*, бр. 2/2019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  

20. октобра  2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

 

             I. КОНСТАТУЈЕ  СЕ да Љубици Ђурић из Бајине Баште, са изборне листе УРОШ 

ЂОКИЋ-уједињени за победу Бајине Баште, престаје мандат одборника у Скупштини 

општине Бајина Башта, по основу оставке, поднете Скупштини општине Бајина Башта 

дана 04. октобра 2022. године у писаној форми, оверене код Јавног бележника под бројем: 

УОП-I:4618-2022 дана 03. октобра 2022. године. 

            II. Љубици Ђурић мандат одборника престаје даном подношења оставке. 

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

Бајина Башта* и на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Љубици Ђурић из Бајине Баште, са изборне листе УРОШ ЂОКИЋ-уједињени за 

победу Бајине Баште, изабраној за одборника на изборима одржаним 03. априла 2022. 

године, почео је тећи одборнички мандат у Скупштини општине Бајина Башта почев од 

24. јуна 2022. године, када јој је Одлуком Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-

21/2022 од 24. јуна 2022. године потврђен одборнички мандат. 

           Дана 04. октобра 2022. године Љубица Ђурић поднела је Скупштини општине 

Бајина Башта оставку на функцију одборника Скупштине општине Бајина Башта, у 

писаној форми, оверену код Јавног бележника под бројем: УОП-I:4618-2022 дана 03. 

октобра 2022. године. 

             Оставка је прослеђена Администратривно-мандатно-имунитетском одбору 

Скупштине општине Бајина Башта, ради провере испуњености услова за престанак 

мандата одборника и обавештавања Скупштине општине о томе. 

             Административно-мандатно-имунитетски одбор је, сходно својој надлежности 

прописаној чланом 5. став 1. алинеја  3. Одлуке о сталним радним телима Скупштине 

(*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/2005) и чланом 78. Пословника Скупштине 

општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*,бр.4/2019), на својој седници 

одржаној дана 07. октобра 2022. године извршио увид у Решење Скупштине општине 

Бајина Башта 01 Број: 06-21/2022 од 24. јуна 2022. године (*Сл.лист општине Бајина 
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Број: 16 – 21. октобар  2022. године                             Службени лист општине Бајина Башта 

 

Башта* бр. 10/2022) о потврђивању мандата одборника Љубици Ђурић и размотрио њену 

оставку на функцију одборника, поднету у писаној форми, оверену код Јавног бележника 

под бројем: УОП-I:4618-2022 дана 03. октобра 2022. године. 

           На основу увида у напред наведене акте, Административно-мандатно-имунитетски 

одбор утврдио је да су испуњени услови да Скупштина општине Бајина Башта донесе 

одлуку о констатовању престанка мандата одборника Љубици Ђурић, са изборне листе 

УРОШ ЂОКИЋ-уједињени за победу Бајине Баште. Одбор је утврдио да је оставка 

поднета у писаној форми, оверена код Јавног бележника у Бајиној Башти и да је 

Скупштини општине Бајина Башта предата у року од три дана од дана овере потписа 

подносиоца, како је то прописано чланом 68. став 1. и 2. Закона о локалним изборима 

(*Сл.гласник РС*, бр. 14/2022). Сходно тако утврђеном чињеничном стању, 

Административно-мандатно-имунитетски одбор је Скупштини општине доставио предлог 

01 Број: 06- 38/2022 од 07. октобра 2022. године да, сходно члану 69. Закона о локалним 

изборима (*Сл.гласник РС*  бр. 14/2022), донесе одлуку о констатовању престанка 

мандата одборника Љубици Ђурић, са изборне листе УРОШ ЂОКИЋ-уједињени за победу 

Бајине Баште. Ставом II. диспозитива ове Одлуке констатује се да именованој мандат 

престаје даном подношења оставке, како је и прописано чланом 68. став 6. Закона о 

локалним изборима.        

                 Разматрајући достављени предлог Административно-мандатно-имунитетског 

одбора, Скупштина општине је оценила да је основан, па је донела одлуку као у изреци, 

применом одредби члана 67. став 1. тачка 9, члана 68. и члана 69.Закона о локалним 

изборима (*Сл.гласник РС* бр. 14/2022). 

 

                      ПРАВНА ПОУКА: Против ове  Одлуке одборник којем је констатован 

престанак мандата може поднети жалбу Вишем суду Ужице у року од 7 дана од дана 

доношења Одлуке.  

01 Број: 06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. 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. 


