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

бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 46. став 1. тачка 1. и став 4. 

Закона о локалним изборима (*Сл.гласник РС* бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 

54/011) и члана 39. тачка 30. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине 

Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници 

одржаној дана  04. јула  2017. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

            I. УТВРЂУЈЕ СЕ да Горану Милутиновићу из Бајине Баште, са изборне 

листе Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује, престаје мандат одборника у 

Скупштини општине Бајина Башта, по основу оставке, поднете у форми оверене 

писане изјаве Број: УОП-I:924-2017 од 14. јуна 2017. године. 

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

општине Бајина Башта*. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Горану Милутиновић из Бајине Баште, са изборне листе Коалиција: 

Александар Вучић-Србија побеђује, изабраном за одборника на изборима 

одржаним дана 24. априла 2016. године, почео је тећи одборнички мандат у 

Скупштини општине Бајина Башта почев од 17. маја 2016. године, када му је 

Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-16/016 од 17. маја 2016. 

године потврђен одборнички мандат. 

           Дана 14. јуна 2017. године Горан Милутиновић поднео је оставку на 

функцију одборника Скупштине општине Бајина Башта у форми оверене писане 

изјаве  Број: УОП-I:924-2017 од 14. јуна 2017. године. 

             Оставка је прослеђена Администратривно-мандатно-имунитетском одбору 

Скупштине општине Бајина Башта, ради провере испуњености услова за престанак 

мандата одборнику Горану Милутиновићу 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. 2/05) на својој седници 

одржаној дана 15. јуна 2017. године извршио увид у Решење Скупштине општине 

Бајина Башта 01 Број: 06-16/016 од 17. маја 2016. године (*Сл.лист општине Бајина 

Башта* бр. 6/016) о потврђивању мандата одборнику Горану Милутиновићу и 

размотрио оставку, поднету у форми оверене писане изјаве Број: УОП-I:924-2017  

од 14. јуна 2017. године. 



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

имунитетски одбор утврдио је да су испуњени услови да Скупштина општине 

Бајина Башта утврди престанак мандата одборнику Горану Милутиновићу са 

изборне листе Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује. Одбор је утврдио да 

је оставка поднета у форми писане изјаве, оверене пред Јавним бележником Бајина 

Башта, како је то прописано чланом 46. став 2. и чланом 47. Закона о локалним 

изборима (*Сл.гласник РС*, бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011).Сходно тако 

утврђеном чињеничном стању, Административно-мандатно-имунитетски одбор је 

Скупштини општине доставио предлог 01 Број: 06- 21/017 од 15. јуна 2017. године 

да сходно члану 46. став 1. тачка 1. и став 4. Закона о локалним изборима 

(*Сл.гласник РС*  бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) утврди престанак 

мандата одборнику Горану Милутиновићу, са изборне листе Коалиција: 

Александар Вучић-Србија побеђује.           

                 Разматрајући достављени предлог Административно-мандатно-

имунитетског одбора, Скупштина општине је оценила да је основан, па је донела 

решење као у изреци, применом одредби члана 46. став 1. тачка 1. и став 4. Закона 

о локалним изборима (*Сл.гласник РС*, бр. 129/07,  34/010-одлука УС и 54/011). 

 

                      ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба 

Управном суду Београд у року од 48 часова од дана доношења решења.  

 

01 Број: 06-24/017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                Весна Ђурић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                   На основу чланова 48. и 56. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник 

РС* бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) и члана 32. Статута општине Бајина 

Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине 

Бајина Башта, на Предлог Административно-мандатно-имунитетског одбора, на 

седници одржаној дана  04. јула 2017. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

            I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине општине Бајина Башта 

Милени Крлић из Перућца, Бајина Башта, са изборне листе Ивица Дачић-

*Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)*, изабраноj на 

изборима одржаним 24. априла 2016. године. 

           II. Милени Крлић мандат почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 

до истека времена на које би трајао мандат одборници Емилији Јовановић, престао 

пре истека времена на које  је изабрана, а уместо које јој је Изборна комисија 

општине Бајина Башта доделила одборнички мандат. 

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

општине Бајина Башта*.  

О б р а з л о ж е њ е  

     

                 Решењем Скупштине општине Бајина Башта   01 Број: 06-11/017 од 04. 

априла 2017. године (*Сл. лист општине Бајина Башта* бр. 3/2017) утврђен је 

престанак мандата одборници Емилији Јовановић, са изборне листе Ивица Дачић-

*Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)*, пре истека 

времена на које је изабрана на изборима од 24. априла 2016. године, подношењем 

усмене оставке на функцију одборника, на седници Скупштине општине одржаној 

дана 04. априла 2017. године. 

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

РС* бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) Изборна комисија општине Бајина 

Башта доделила је нови одборнички мандат, уместо одборнице Емилије Јовановић, 



кандидату Милени Крлић, са изборне листе Ивица Дачић-*Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)* и издала јој Уверење 01 Број: 013-3/16  од 

20. априла 2017. године о избору за одборника Скупштине општине Бајина Башта.  

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

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

Административно-мандатно-имунитетски одбор Скупштине утврдио је и 

Скупштини доставио Предлог  01 Број: 06-18/017 од 12. маја 2017. године за 

потврђивање мандата одборници Милени Крлић. Разматрајући тај Предлог, 

Скупштина општине је исти прихватила и потврдила мандат одборници Милени 

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

издатог Уверења одборници Милени Крлић 01 Број:013-3/16 од 20. априла 2017. 

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

Башта* бр. 4/016) и из Извештаја Изборне комисије општине Бајина Башта о 

спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Бајина Башта 24. априла 

2016. године (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 5/016), те да је Уверење издато 

од Изборне комисије општине Бајина Башта, као за то овлашћеног органа. Од 

кандидата Милене Крлић је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат. 

Мандат је додељен и потврђен следећем кандидату који је прихватио мандат, са 

исте изборне листе, Ивица Дачић-*Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС)*, на којој листи се налазила и одборница Емилија 

Јовановић, чији мандат је престао пре времена на које је изабрана, а уместо које јој 

је Изборна комисија доделила одборнички мандат. Милени Крлић ће мандат 

трајати до истека времена до када би трајао мандат одборници Емилији Јовановић, 

да није престао пре истека времена на које је изабрана. 

Решење је донето применом одредби чланова 48. и 56. Закона о локалним 

изборима (*Сл. гласник РС* бр. 129/0, 34/010-одлука УС и 54/011).                                            

            На доношење овог решења примењен је и члан 32. Статута општине Бајина 

Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011), у коме је прописано да 

одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен 

законом. 

 

          ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Управном 

суду  Београд у року од 48 часова од дана доношења овог решења. 

 

01 Број: 06-24/017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                      Ђурић Весна, с.р. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                    

                 На основу члана 20. тачка 25. Закона о локалној самоуправи (*Сл. 

гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 26. став 1. 

тачка 2. и члана 28. став 2. Закона о јавној својини (*Сл. гласник РС*, бр. 72/011, 

88/013, 105/014, 104/016-др. закон и 108/016), члана 15. став 4. Закона о основама 

својинскоправних односа (*Сл. лист СФРЈ*, бр. 6/80 и 36/90, *Сл. лист СРЈ*, бр. 29/96 и 

*Сл.гласник РС*, бр. 115/05-др. закон), члана 15. тачка 26. и 39. став 1. тачка 

21.Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 

7/011) и у складу са сагласношћу Рибарског газдинства А.Д. Београд бр. 370 од 18. 

маја 2017. године, Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 

04. јула 2017. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о закључењу анекса Уговора о закупу објеката рибњака у Перућцу 

 

                I. Прихвата се предлог Д.О.О *БИЛАНС М* Ужице, закупца објеката 

рибњака у Перућцу, по Уговору о закупу бр. 464-2/11 од 15. децембра 2011. године, 

и одобрава закључење анекса тог Уговора, којим ће се утврдити следећа права и 

обавезе закуподаваца и закупца: 

                1. Да закупац  Д.О.О *БИЛАНС М* Ужице општини Бајина Башта уплати 

закупнину унапред за наредних 12 година, сходно уговореном месечном износу од 1.677,28 

евра, у укупној динарској противвредности, по важећем средњем курсу евра НБС на дан 
уплате, под следећим условима:  

                   -уколико у периоду од момента уплате закупнине унапред за 12 година, па до 

истека периода од 12 година, Уговор о закупу раскине закупац Д.О.О *БИЛАНС М* 

Ужице, да му општина Бајина Башта врати део уплаћене закупнине, и то за период који ће 

се рачунати од дана истека  једне године од достављања изјаве о раскиду уговора о закупу 

па до истека 12 година, за које је унапред уплаћена закупнина, у динарској 
противвредности по важећем средњем курсу евра НБС на дан враћања преостале 

закупнине, 

                    - уколико у периоду од момента уплате закупнине унапред за 12 година, па до 
истека периода од 12 година, Уговор о закупу раскине закуподавац општина Бајина Башта, 

да му општина Бајина Башта врати преостали износ уплаћене закупнине од момента 

престанка закупа па до истека периода од 12 година, у динарској противвредности по 

важећем средњем курсу евра НБС на дан враћања преостале закупнине, увећан за камату, 

која ће се обрачунати применом индекса раста потрошачких цена у Републици 

Србији. 

              2. Даје се сагласност закупцу Д.О.О *БИЛАНС М* Ужице да на кат. парцели 

број 30 КО Перућац постави гасну станицу за кисеоник, потребан за напајање 

рибњака и један објекат, површине до 250м2 за паковање и прераду рибе, под 

следећим условима: 



                 -у случају престанка закупа по било ком законском основу, да закупац Д.О.О 

*БИЛАНС М* Ужице уклони гасну станицу о свом трошку, 

                  -уколико  Уговор о закупу раскине закупац Д.О.О *БИЛАНС М* Ужице, да 

се обавеже да објекат за паковање и прераду рибе уклони о свом трошку,  

                   -уколико Уговор о закупу раскине закуподавац општина Бајина Башта, да 
објекат остане у својини општине Бајина Башта и буде у функцији рибњака, а да закупцу 

Д.О.О *БИЛАНС М* Ужице општина Бајина Башта исплати његову књиговодствену 

вредност, умањену за трошкове амортизације.  

                3. Даје се сагласност закупцу Д.О.О *БИЛАНС М* Ужице да у склопу 

објеката рибњака у Перућцу може поставити таложник за рибњак, у свему према 

условима надлежних органа. 

               4. Да закупац  Д.О.О *БИЛАНС М* Ужице анексом Уговора преузме 

обавезу да заједно са општином Бајина Башта учествује у свим пројектима везаним 

за порибљавање реке Дрине. 

                              II. Овлашћује се Председник општине Радомир Филиповић да закључи 

анекс Уговора, у складу са ставом I. ове одлуке. 

                              III. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

*Сл.листу општине Бајина Башта*. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                             На основу Одлуке Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-40/011 од 

25. новембра 2011. године (*Сл. лист општине Бајина Башта* бр.8/011), општина 

Бајина Башта и Рибарско  газдинства А.Д. Београд, као закуподавци и сувласници 

објеката рибњака у Перућцу, закључили су са закупцем Д.О.О *БИЛАНС М* 

Ужице уговор о закупу објеката рибњака у Перућцу, на неодређено време, уз 

отказни рок од 6 месеци. 

                Дана 11. маја 2017. године закупац Д.О.О *БИЛАНС М* Ужице поднео је 

Скупштини општине Бајина Башта, као већинском сувласнику објеката рибњака у 

Перућцу, предлог за закључење анекса Уговора о закупу, у коме је истакао да су 

објекти рибњака у Перућцу грађени пре 60 и више година, од када нису 

дограђивани, односно технолошки унапређивани, да делатност производње рибе у 

савременим условима изискује нове технолошке процесе, а тиме и потребу за 

унапређењем објеката у којима се та делатност обавља, те да је, из  тих разлога, 

неопходно и најургентније постављање гасне станице за кисеоник и таложника за 

рибњак, кога овај рибњак нема, а који је обавезан услов за издавање водне дозволе 

за рибњак. Даље је истакао потребу постављања и једног објекта површине до 

250м2 на кат. парцели број 30 КО Перућац, за паковање и прераду рибе, како би се 

заокружио цео процес производње рибе-обзиром на познати капацитет овог 

рибњака, а рибњак добио праву функционалност и повећао своју вредност. За те 

предлоге предложио је и услове, у погледу регулисања међусобних односа у 

случају престанка уговора о закупу, како су наведени у диспозитиву ове одлуке.У 

складу са наведеним предлозима, исказао је спремност и заинтересованост да 

општини Бајина Башта унапред уплати закупнину за наредних 12 година, сходно  

уговореном месечном износу, у укупној динарској противвредности, по важећем 

средњем курсу евра НБС на дан уплате, под условима, како су наведени у 

диспозитиву ове одлуке. 



               Обзиром да је над објектима рибњака у Перућцу сувласник  Рибарско  

газдинства А.Д. Београд, то је од њега, у складу са чланом 15. став 4. Закона о 

основама својинскоправних односа (*Сл. лист СФРЈ*, бр. 6/80 и 36/90, *Сл. лист 

СРЈ*, бр. 29/96 и *Сл.гласник РС*, бр. 115/05-др. закон), прибављена сагласност 

број 370 од 18. маја 2017. године. Тим  актом даје се сагласност на све предлоге 

закупца и посебно наглашава предност прихватања  предлога закупца, имајући у 

виду старост рибњака  и неопходност његове реконструкције. 

             Сагледавајући дате предлоге закупца и њихово прихватање и од сувласника 

рибњака Рибарског газдинства А.Д. Београд, Скупштина општине Бајина Башта 

определила се да донесе одлуку као у диспозитиву, уважавајући све разлоге за дате 

предлоге, које је истакао закупац. 

                           Ова одлука доноси се применом одредби члана 20. тачка 25. Закона о 

локалној самоуправи (*Сл. гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. 

закон), у којим је прописана изворна надлежност општине да преко својих органа 

управља имовином општине и користи средства у државној својини и стара се о 

њиховом очувању и увећању. Примењене су и одредбе Закона о јавној својини 

(*Сл. гласник РС*, бр. 72/011, 88/013, 105/014, 104/016-др. закон и 108/016). 

Чланом 26. став 1. тачка 2. тог Закона давање ствари у закуп прописано је као вид 

располагања стварима у јавној својини, а чланом 28. став 2. да се прописима 

јединице локалне самоуправе утврђује орган јединице локалне самоуправе, 

надлежан за одлучивање о располагању стварима које користе органи јединице 

локалне самоуправе. Тај орган утврђен је чланом 39. став 1. тачка 21.Статута 

општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), у којем 

је за то прописана надлежност Скупштине општине. 
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Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                 Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

На основу члана 76, члана 77. и члана 78. Закона о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 

21/2016) и члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист 

општине Бајина Башта“, број 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на 

седници одржаној дана___2017. године, донела је 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ И 

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Члан 1. 

            У Кадровском плану за Општинску управу и Општинско правобранилаштво 

општине Бајина Башта за 2017. годину („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 

12/016), врше се измене и допуне. 

У члану 1. тачка 1.2 мења се и гласи: 

„1.2. Планирани број запослених за 2017. годину у Општинској управи општине 

Бајина Башта 

 

 

1. 

 

Радна места службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

 Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи  

 Самостални саветник 7 

Саветник 25 

Млађи саветник 4 

Сарадник 12 

Млађи сарадник 2 



Виши референт 10 

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 4 

Пета врста радних места 3 

 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник 1 

Млађи саветник 1 

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  



Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

3. 

 

Радни однос на одређено време 

у Кабинету председника општине 

 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник 1 

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник 1 

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

   



4. Приправници Број извршилаца 

 Висока стручна спрема 1 

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

 

На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономној покрајини и 

јединицама локалне самоуправе („Сл гласник РС“, број 21/2016) нацрт Кадровског 

плана припрема се у складу са буџетски календаром и у складу са буџетом 

јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним 

буџетом. На основу чл. 78 Закона, измена Кадровског плана може се вршити у 

случају измене одлуке о буџету. Обзиром на наведено, испуњени су услови да се 

приступи Измени Кадровског плана за Општинску управу и Општинско 

правобранилаштво општине Бајина Башта за 2017. годину. 

Наведене измене су потребне ради боље организације рада и подизања 

ефикасности рада Општинске управе, а условљене су и одласцима у пензију. Тако 

се планира пријем приправника у високој стручној спреми, као и пријем на радно 

место у кабинету председника општине Бајина Башта на одређено време, односно 

због повећаног обима посла. Ове промене су у складу са максималним бројем 

запослених одређеним за ову организацију. Такође је предвиђен и пријем по основу 

повећаног обима посла на пословима озакоњења, а које Комисија Владе за додатно 

радно ангажовање одобрава у сарадњи са Министарством грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструкутуре, ради окончања послова озакоњења. 

Члан 2. 

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

„Сл. листу општине Бајина Башта.“ 

 

01 Број:06-___/2017 

Бајина Башта, дана ____________ 2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                На основу члана 9.  Закона о финансијској подршци  породици са децом 

(''Службени гласник РС'', број 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 39. Статута општине 

Бајина Башта  (''Службени  лист општине Бајина Башта'', број 6/08 и 7/011) на 

седници  Скупштине  општине Бајина Башта одржаној  дана 04. јула 2017. године, 

донета је  

 

О  Д  Л  У  К  А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ 

НАКНАДИ ЗА  НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ  И  НОВЧАНОЈ НАКНАДИ ЗА 

НЕЗАПОСЛЕНУ МАЈКУ – ПОРОДИЉУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БАЈИНА БАШТА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о једнократној новчаној 

накнади за новорођену децу и новчаној накнади за незапослену мајку-породиљу на 

подручју општине Бајина Башта („Службени  лист општине Бајина Башта'',  број 

1/2012, 12/2012, 1/2013 и 8/2014). 

 

Члан 2. 

         Члан 3. мења се и гласи:  

   

 „Новчана накнада за новорођено дете исплаћује се једнократно и то: 

1. За прво и друго новорођено дете: 

        - запосленим родитељима у износу од 15.000,00 динара,  

        -  родитељима који нису у радном односу  у износу од 45.000,00 динара,  

 

2. За треће новорођено дете: 

        - запосленим родитељима у износу од 30.000,00 динара, 

       -  родитељима који нису у радном односу у износу од  90.000,00 динара, 

 

3. За четврто новорођено дете: 

     - запосленим родитељима у износу од 60.000,00 динара,  

     -  родитељима који нису у радном односу у износу од 120.000,00 динара., 

  

4. За пето и свако наредно новорођено дете: 

       - запосленим родитељма у износу од 90.000,00 динара,  

      -  родитељима који нису у радном односу у износу од 150.000,00 динара, 

 



Уколико на порођају мајка роди двоје или више деце, исплата накнаде 

извршиће се за свако новорођено дете у том порођају.“ 

 

     Члан 3. 

 

 Ова Одлука о измена и допуна Одлуке о једнократној новчаној накнади за 

новорођену децу и новчаној накнади за незапослену маку – породиљу на подручју 

општине Бајина Башта ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у 

''Службеном листу општине Бајина Башта'', а примењиваће се на децу рођену од 01. 

јула 2017. године. 

 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (*Сл. 

гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон) и члана 108. Статута 

општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о успостављању сарадње између општине Бајина Башта (Република Србија) и 

општине Партизанске (Република Словачка) 

 

Члан 1. 

         Овом одлуком успоставља се сарадња између општине Бајина Башта у 

Републици Србији и општине Партизанске у  Републици Словачкој. 

 

Члан 2. 

         Сарадња из члана 1. ове одлуке успоставља се у области туризма, образовања, 

спорта, заштите културне баштине, заштите животне средине, енергетске 

ефикасности, културе, инфраструктуре и у другим областима, где за то постоје 

могућности и обострани интереси. 

Члан 3. 

          Овлашћује се Председник општине Бајина Башта  да потпише споразум о 

сарадњи између општине Бајина Башта и општине Партизанске, о чему ће 

информисати  Скупштину општине. 

 

Члан 4. 

          За реализацију ове одлуке обезбеђују се средства у буџету општине Бајина 

Башта. 

Члан 5. 

          Ову одлуку доставити на сагласност Влади Републике Србије. 

 

Члан 6. 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у *Сл.листу 

општине Бајина Башта*, а објавиће се, заједно са потписаним споразумом о 

сарадњи, по добијању сагласности Владе Републике Србије. 

    

 

 



01 Број:06-24/017 

Бајина Башта, дана  04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                     Весна Ђурић, с.р. 

 

 

             На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник 

РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон) и члана 108. Статута општине 

Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о успостављању сарадње између општине Бајина Башта -Република Србија и 

града Montrose (Монтроуза)-Сједињене Америчке Државе -Савезна држава 

Колорадо 

 

Члан 1. 

         Овом одлуком успоставља се сарадња између општине Бајина Башта у 

Републици Србији и града Мontrose (Монтроуза) у Сједињеним Америчким 

Државама, Савезна држава Колорадо. 

Члан 2. 

         Сарадња из члана 1. ове одлуке успоставља се у области туризма, образовања, 

спорта, културне баштине, заштите животне средине, инфраструктуре и у другим 

областима, где за то постоје могућности и обострани интереси. 

 

Члан 3. 

          Овлашћује се Председник општине Бајина Башта  да потпише споразум о 

сарадњи између општине Бајина Башта и града Мontrose (Монтроуза) у 

Сједињеним Америчким Државама, Савезна држава Колорадо, о чему ће 

информисати  Скупштину општине. 

Члан 4. 

          За реализацију ове одлуке обезбеђују се средства у буџету општине Бајина 

Башта. 

Члан 5. 

          Ову одлуку доставити на сагласност Влади Републике Србије. 

 

Члан 6. 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у *Сл.листу 

општине Бајина Башта*, а објавиће се, заједно са потписаним споразумом о 

сарадњи, по добијању сагласности Владе Републике Србије. 

    

 

01 Број:06-24/017 



Бајина Башта, дана  04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                     Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

                 На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (*Сл. 

гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон) и члана 39. тачка 30. 

Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о подношењу кандидатуре општине Бајина Башта за 

организацију *МОСИ* за 2019, 2020 и за 2021. годину 

 

 

          I. Овом одлуком даје се сагласност да општина Бајина Башта може поднети 

кандидатуру  за организацију Међуопштинских омладинских  спортских игара –

*МОСИ*, за 2019, 2020 и за 2021. годину, а обзиром да општина Бајина Башта 

поседује сву потребну спортску инфраструктуру, смештајне и угоститељске 

капацитете за организацију ове спортске манифестације. 

          II. За реализацију ове одлуке средства ће се обезбедити у буџету општине 

Бајина Башта. 

          III. Овлашћује се Председник општине Бајина Башта и Спортски савез 

општине Бајина Башта да, на основу ове одлуке, поднесу захтев о кандидатури за 

организовање Међуопштинских омладинских  спортских игара –*МОСИ*, за 2019, 

2020 и за 2021. годину, на основу конкурса који за то буду расписани и да предузму 

све потребне радње које буду предвиђене условима конкурса. 

          IV. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у *Сл.листу општине 

Бајина Башта. 

    

01 Број:06-24/017 

Бајина Башта, дана  04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                     Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима (*Сл. гласник РС*, 

бр.15/016), члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист 

општине Бајина Башта*, бр.6/08 и 7/011) и члана 52. 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*, бр. 11/016), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 

04. јула 2017. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о спровођењу јавног конкурса за избор директора  

Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије 

*ББ ТЕРМ* Бајина Башта 

 

Члан 1. 

         Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за избор директора 

Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије*ББ ТЕРМ* Бајина 

Башта. 

Члан 2. 

         Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за 

производњу и испоруку топлотне енергије*ББ ТЕРМ* Бајина Башта. 

 

Члан 3. 

         Утврђује се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног 

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

који је саставни део ове Одлуке. 

Члан 4. 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у *Сл.листу 

општине Бајина Башта*. 

 

01 Број: 06-24/017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                      Ђурић Весна, с.р. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

            

            На основу члана 36. Закона о јавним предузећима (*Сл. гласник РС*, бр. 

15/016), члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист 

општине Бајина Башта*, бр.6/08 и 7/011) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 

избор директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије *ББ 

ТЕРМ* Бајина Башта 01 Број:06-24/017 од 04. јула 2017. године, Скупштина 

општине Бајина Башта оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

за избор директора Јавног предузећа за производњу и испоруку 

топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта 

 

          I. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

             Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за производњу 

и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта. 

             Скраћено пословно име: ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта. 

             Седиште предузећа је у Бајиној Башти,Ул. Кнеза Милана Обреновића бр.44. 

             Матични број: 20685107, ПИБ:106809578. 

             Претежна делатност: 35.30-снабдевање паром и климатизација. 

 

         II. Јавни конкурс се спроводи за избор директора Јавног предузећа за 

производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта. 

                Директор се именује на период од четири године. 

                Директор заснива радни однос на одређено време. 

 

         III. МЕСТО РАДА: 

               Бајина Башта, Ул. Кнеза Милана Обреновића бр.44. 

 

          IV. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:  

           1) да је пунолетно и пословно способно, 

            2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер  академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким 

струковним студијама, 

           3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 

захтева високо образовање из тачке 2, 

           4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани 

са пословима Предузећа, 



           5) да познаје област корпоративног управљања, 

           6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, 

           7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке, 

           8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, 

           9) да му нису изречене мере безбедности у скласду са законом којим се 

уређују кривична дела, и то: 

               (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 

               (2) обавезно психијатријско лечење на слободи, 

               (3) обавезно лечење наркомана, 

               (4) обавезно лечење алкохоличара, 

               (5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

         V. ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ: 

              Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање 

директора оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе 

поднете уз пријаву на јавни  конкурс, писаном и усменом провером, односно на 

други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са 

Законом о јавним предузећима (*Сл. гласник РС*, бр. 15/016) и Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа (*Сл. гласник РС*, бр. 65/016). 

 

         VI. ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ 

УЗ ПРИЈАВУ: 

                Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у *Сл. гласнику РС*. 

                Пријава на јавни конкурс садржи:име и презиме кандидата, датум  и место 

рођења, адресу становања, број телефона, e-mail  адресу, податке о образовању, 

податке о врсти и дужини радног искуства  и податке о посебним областима знања 

и својеручни потпис кандидата. 

                Уз пријаву кандидати прилажу доказе о испуњености услова јавног 

конкурса, у оригиналу или овереној фотокопији, која је оверена код јавног 

бележника, општини или суду, и то: 

                -извод из матичне књиге рођених, 

                -уверење о пословној способности, издато од надлежног центра за 

социјални рад, 

                -уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан 

објављивања јавног конкурса у *Сл. гласнику РС*), 

                -диплому о стеченом  образовању, 

                -исправе којима се доказује радно искуство на пословима за које се 

захтева високо образовање (потврда издата од стране послодавца код којег 

кандидат ради или је радио; потврда мора садржати податке о временском периоду 

у коме је кандидат радио, на којим пословима  и  са којом стручном спремом), 

               -исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани 

са пословима јавног предузећа (потврде или други акти  којима се доказује да лице 

има најмање три године  радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа), 



               -исправе којима се доказује радно искуство у организовању  рада и вођењу 

послова (потврде или други акти  којима се доказује да лице има радно искуство  у 

организовању рада и вођењу послова), 

               -изјава оверена код органа надлежног за овере да није члан органа 

политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, 

               -уверење надлежног органа (Полицијска управа МУП-а) (не старије од 6 

месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“) 

да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и да нису 

изречене мере безбедности из става IV тачка 9 подтачке  1,2,3,4.  

               -уверење надлежног органа ( надлежног Привредног суда,не старије од 6 

месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“) 

да лицу није изречена мера безбедности забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 
 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција 

су: уверење о држављанству и  извод из матичне књиге рођених. 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку 

који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 

личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то 

неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 

прибавити сама. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две 

могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или 

да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web 

страници општине Бајина Башта,www.bajinabasta.rs или непосредно код лица 

одређеног за давање обавештења о конкурсу, ул. Душана Вишића бр. 28, Бајина 

Башта. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган 

могао даље да поступа.  

            Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази, Комисија  за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Бајина Башта ће одбацити закључком, против 

кога није допуштена посебна жалба. 

 
          VII. АДРЕСА  НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 

                 Пријаве на јавни конкурс, са доказима о испуњењу услова конкурса, 

подносе се на адресу: Скупштина општине Бајина Башта, Комисији за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Бајина 

Башта, Ул. Душана Вишића број 28, 31 250 Бајина Башта. 

             Пријаве се подносе у затвореној коверти, са назнаком *Пријава на јавни 

конкурс за избор директора ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта* и предају се 

препорученом пошиљком путем поште или на писарници Општинске управе 

општине Бајина Башта. 
 



      VIII. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ: 

               Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Љубинко 

Јосиповић, председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора 

јавних предузећа, контакт телефон 064-8459-555, сваког радног дана од 8,00 до 

15,00 сати. 

       IX. Оглас о јавном конкурсу објавити у *Сл. гласнику РС*, *Сл.листу општине 

Бајина Башта*, у дневном листу *Данас* и на интернет страници општине Бајина 

Башта. 

             На основу члана 76. Закона о становању и одржавању зграда (''Службени 

гласник РС'', бр. 104/2016) и члана 39. став.1 тачка 7. Статута општине Бајина 

Башта (''Службени лист општине Бајина Башта'', бр. 6/08 и 7/011), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ 

У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

                                                    I.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                 Члан 1. 

 

Овом одлуком уређују се општа правила кућног реда у стамбеним и 

стамбено-пословним зградама (у даљем тексту: зграда) на територији општине 

Бајина Башта. 

Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, подразумевају се општа 

правила понашања у зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се 

обезбедити ред, мир и сигурност у згради, свим станарима неометано коришћење 

посебних и заједничких делова зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде,  

очување заједничких делова у чистом, исправном и употребљивом стању, сигурном 

за коришћење. 

                                                                Члан 2.    

 

Стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, 

састоји се од најмање три стана. 

Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана 

и једног пословног простора. 

Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да 

представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс. 

Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан 

или самостални део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних 

делова зграде, односно згради као целини, као што су: заједнички простори 

(степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, 

тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и 



друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или 

самосталних делова зграде и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, 

носећи зидови и стубови, међуспратне и друге конструкције, конструктивни део 

зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према спољашњем 

простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, 

канали за проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге 

посебне конструкције и др.), као и заједничке инсталације, опрема и уређаји 

(унутрашње електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне 

инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање пожара, 

безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су 

намењени заједничком коришћењу и др.), ако не представљају саставни део 

самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не 

представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном 

посебном делу. 

Земљиште за редовну употребу је земљиште испод и око објекта које 

испуњава услове за грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку у складу 

са законом којим се уређује планирање и изградња, постаје катастарска парцела. 

Стамбена заједница има статус правног лица и њу чине сви власници 

посебних делова зграде. 

Органи стамбене заједнице су скупштина и управник. 

Орган управљања, у смислу одредаба ове Одлуке, је управник или 

професионални управник зграде, коме су поверени послови управљања. 

Станар, у смислу ове одлуке, је власник, закупац посебног дела зграде 

(стана или пословног простора), њихови чланови породичног домаћинства, 

супружник, ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена 

или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они дужни по закону да издржавају 

а који станују у истом стану, лица која су запослена у пословним просторима, као и 

лице које је корисник посебног дела зграде по неком другом правном основу. 

 

                                               II  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                            Члан 3. 

 

О  кућном реду у зградама дужни су да се старају станари и орган 

управљања. 

                                                            Члан 4. 

 

Станари су дужни да посебне, заједничке делове зграде и земљиште за 

редовну употребу користе са потребном пажњом  и чувају их од оштећења и квара, 

на начин да не ометају остале станаре у мирном коришћењу посебног и заједничког 

дела зграде и земљишта за редовну употребу зграде и не угрожавају безбедност 

других. 

                                                         Време одмора 

 

                                                              Члан 5. 

 



Станари се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и 

тишину у згради (време одмора): 

-радним данима у времену од 16,00 до 18,00 часова и од 22,00 до 07,00 

часова наредног дана, 

-у данима викенда у времену од 16,00 до 18,00 часова и од 22,00 часа у 

суботу до 10,00 часова у недељу и у недељу од 22,00 часа до 07,00 часова у 

понедељак. 

Временски период од 16,00 часова 31. децембра до 4,00 часа 01.јануара  и у 

временском периоду од 16,00 часова до 04,00 часа наредног дана у време 

одржавања манифестације Дринска регата, се не сматра временом за одмор. 

 

                                                 Бука у време одмора 

 

                                                            Члан 6. 

 

Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играњем лопте и сличним 

поступцима правити буку у време одмора и нарушавати мир у згради. 

Коришћење кућних апарата (веш машина, усисивача и слично), 

вентилационих система, клима уређаја, уређаја за музичку репродукцију, ТВ 

пријемника и других уређаја, машина и апарата у згради, у време одмора, 

дозвољено је само до собне јачине звука. 

Време одмора  мора се поштовати и при коришћењу машина за одржавање 

зелених површина око зграде (косачица, моторна тестера и слично). 

У случају породичних славља, станари су дужни да постављањем 

обавештења на видном месту у згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да 

славље не може трајати дуже од 01,00 часа после поноћи. 

 

                                 1. КОРИШЋЕЊЕ  ПОСЕБНИХ  ДЕЛОВА  ЗГРАДЕ 

 

                                                            Члан 7. 

 

На терасама, лођама и балконима забрањено је држати и депоновати ствари 

које нарушавају изглед зграде, као што су стари намештај, огревни материјал и 

слично. 

Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и лође бацати било какве 

предмете, кућно смеће, остатке хране, просипати воду, трести постељину, 

стољњаке, крпе и друге сличне предмете. 

Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог члана држати необезбеђене 

саксије са цвећем и друге предмете који падом могу повредити, оштетити или 

упрљати пролазнике и возила. 

 

                                             Држање кућних љубимаца 

 

                                                           Члан 8.    

 



Станари могу, у складу са посебним прописима, држати кућне љубимце, али 

су дужни да воде рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у заједничким 

просторијама и не нарушавају мир и тишину у згради. 

 

 

 

 

 

                                     Обављање привредне делатности  

                       у стамбеној згради, односно стамбено пословној згради   

 

                                                                   Члан 9. 

 

Привредна делатност чије обављање у стамбеној згради, односно стамбено-

пословној згради је дозвољено посебним прописима, мора се обављати тако да не 

ремети мир у коришћењу станова. 

Пара, дим, мириси и бука која се се стварају обављањем привредне 

делатности морају бити изоловани и уређени тако да не ометају становање и 

здравље станара. 

 

Извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у 

згради 

 

                                                                  Члан 10. 

 

Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске 

радове у згради или на згради, дужан је да претходно о томе обавести орган 

управљања зградом и стави му на увид одобрење надлежног органа за извођење 

радова, уколико је посебним законом прописана обавеза прибављања одобрења за 

извођење тих грађевинских радова, а потом, постављањем обавештења на видном 

месту у згради, обавести станаре о дану почетка извођења радова, врсти и трајању 

радова. 

Станар који изводи радове из става 1. овог члана дужан је да по завршетку 

радова делове зграде на којима су извођени радови, делове зграде и земљиште за 

редовну употребу које је коришћено за извођење радова, врати у првобитно стање. 

Радови из става 1. овог члана, осим у случајевима хаварије и потребе за 

хитним интервенцијама, не могу се изводити у време одмора. 

 

 

                           2. КОРИШЋЕЊЕ  ЗАЈЕДНИЧКИХ  ДЕЛОВА  ЗГРАДЕ 

 

                                                                Члан 11. 

 

Заједнички делови зграде су делови који служе за коришћење посебних или 

самосталних делова зграде и сматрају се једном ствари над којом власници 

посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине. 



Станари употребљавају заједничке делове зграде у складу са њиховом 

наменом у мери у којој то одговара њиховим потребама и потребама чланова 

њиховог домаћинства, односно обављања делатности. 

Станар је дужан да трпи употребу заједничких делова зграде од стране 

осталих станара, у складу са њиховом наменом. 

 

 

 

                                                Капија и улазна врата 

 

                                                            Члан 12.    

 

Капија и улазна врата на згради морају бити закључана у периоду од 23,00 

до 6,00 часа наредног дана лети, и од 22,00 до 6,00 часа наредног дана зими. 

У зградама у којим постоје спољни сигнални уређаји за позивање станара, 

станари на скупштини стамбене заједнице могу донети одлуку да улазна врата у 

зграду буду стално закључана. 

Станари који који даљинским управљачем отварају улазну капију ради 

уласка или изласка возила из гараже или дворишта, дужни су да провере да ли је 

капија закључана након уласка или изласка возила из гараже или дворишта. 

 

                                                        Улаз у зграду 

 

                                                             Члан 13. 

 

Орган управљања стамбене зграде дужан је да на видном месту на уласку у 

стамбену зграду, осим аката прописаних посебним законима, истакне: 

- ову одлуку или правила власника донета по одредбама Закона о становању 

и одржавању  зграда, 

- време одмора, 

- списак заједничких делова зграде, са назнаком њихове намене, 

- обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких простора и 

просторија са техничким уређајима, просторија трансформаторске станице и 

склоништа ( кућна и блоковска), 

- обавештење ком јавном предузећу, правном лицу или предузетнику  је 

поверено одржавање зграде, 

- упутство о начину пријаве квара и оштећења на инсталацијама, уређајима 

и опреми зграде,  

- извод из прописа којима се уређују мере заштите од пожара, као и 

-друге информације и одлуке скупштине стамбене заједнице, битне за 

станаре и успостављање реда, мира и поштовање одредба посебних закона и ове 

одлуке. 

На видном месту на уласку у стамбену зграду, орган управљања може 

поставити и списак станара по спрату и стану, који садржи име и презиме станара, 

али уз писани пристанак сваког појединачног станара. 



Ако орган управљања зградом не истакне на видном месту списак свих 

станара, дужан је да на видном месту истакне обавештење о томе код кога се 

списак налази, како би био доступан свим станарима и надлежним органима. 

 

 

 

 

 

 

                                                         Заједнички простори 

 

                                                               Члан 14. 

 

Заједнички простори у згради (степениште, улазни простори и ветробрани, 

заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, 

сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој 

употреби власника посебних или самосталних делова зграде и др.), служе за 

потребе свих станара  и користе се у складу са њиховом наменом. 

 

                                                                Члан 15. 

 

Скупштина стамбене заједнице одређује распоред коришћења просторија 

намењених заједничкој употреби, а орган управљања стамбене зграде се стара о 

њиховој правилној употреби и придржавању распореда коришћења. 

Станари су дужни да просторије намењене заједничкој употреби после сваке 

употребе очисте и доведу у ред, а кључ од ових просторија врате лицу/лицима 

задуженим  за његово чување. 

                                                             Члан 16. 

 

Станари су дужни да воде рачуна о економичности и да употребом 

заједничких простора неоправдано не повећавају укупне трошкове. 

 

                                                             Члан 17. 

 

У заједничким просторијама забрањено је држати ствари које ометају 

њихово наменско коришћење, осим ствари које су нужне за наменско коришћење 

тих просторија. 

 Станари су дужни  да одржавају чистоћу заједничких простора и обезбеде 

несметан и слободан пролаз кроз њих. 

Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу по 

степеништу и другим заједничким просторима, као и пушење на степеништу и 

ходнику. 

Забрањено је цртати, писати или на било који начин оштећивати зидове, 

врата, прозоре, уређаје и друге делове зграде. 

 

                                                              Члан 18. 



 

Улазни ходник и степениште зграде која нема уређај за аутоматско 

осветљење морају ноћу бити осветљени до закључавања улазних врата. 

 

                                                              Члан 19. 

 

Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима ходника, на земљишту за 

редовну употребу зграде, натписе, рекламе и фирме на фасади и другим спољним 

деловима зграде, станар може постављати уколико обавља пословну делатност, у 

складу са важећим прописима и обавезном сагласношћу скупштине стамбене 

заједнице. 

По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе уклони и да простор на 

коме су били постављени доведе у исправно стање. 

 

                                                             Члан 20. 

 

Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве 

уредно одржавају. 

 

Подрумске просторије 

 

Члан 21. 

 

Улазна врата у подрум морају бити закључана. 

Станари морају имати кључ од врата подрума. 

У подруму није дозвољено држање запаљивих предмета и течности. 

 

Огревни материјал 

 

Члан 22. 

 

Станари могу држати огревни материјал само у просторијама које су 

намењене или одлуком скупштине стамбене заједнице одређене за то. 

Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на другим местима 

која за то нису одређена. 

Таван 

 

Члан 23. 

 

Улазна врата на таван морају бити стално закључана, а кључ доступан 

станарима зграде. 

На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих предмета и течности. 

 

Тераса и кров зграде 

 

Члан 24. 



 

На непроходну терасу и кров стамбене зграде приступ је дозвољен само 

стручним лицима ради поправки, постављања антена и сличних уређаја, уклањања 

снега, леда и слично. 

Приликом постављања антена и других сличних уређаја не сме се оштетити 

кров, као ни други заједнички део зграде. 

 

 

 

 

Спољни делови зграде 

 

Члан 25. 

 

Спољни делови зграде ( врата, прозори, излози и сл.), морају бити чисти и 

исправни. 

О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради 

старају се корисници тих просторија, а станари о осталим спољним деловима 

зграде. 

Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу зграде морају се користити 

и држати тако да не ометају кретање пролазника. 

 

Земљиште за редовну употребу зграде 

 

Члан 26. 

 

Земљиште за редовну употребу зграде служи свим станарима. 

Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину коришћења и одржавања 

земљишта за редовну употребу зграде, у складу са пројектно-техничком 

документацијом зграде. 

Одлуком скупштине стамбене заједнице на земљишту за редовну употребу 

зграде може бити одређен део за игру деце, трешење тепиха, паркирање 

аутомобила и других моторних возила, као и вршење других, уобичајених, 

заједничких потреба станара. 

                                                            Члан 27. 

 

Стамбена заједница одговорна је за одржавање земљишта за редовну 

употребу зграде и редовно поправљање и замену оштећених делова ограде, 

чишћење, кошење траве, орезивање живе ограде и другог растиња, уклањање 

корова, одржавање бетонске површине, уклањање грађевинског и другог отпада, 

као и за предузимање других радова како би простор око зграде био у уредном 

стању. 

На земљишту за редовну употребу зграде не сме се депоновати грађевински 

материјал, осим уколико се изводе грађевински радови, за које станар има потребно 

одобрење надлежног органа и сагласност скупштине стамбене заједнице. 



Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта за редовну употребу 

зграде морају се одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације, омогућавају 

коришћење зграде, тих површина и површина са којима се граниче (улица, суседна 

зграда и парцела и сл.). 

Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, зеленило и друге елементе 

уређења површине око зграде. 

 

 

 

 

Обезбеђење зграде у случају временскух непогода 

 

Члан 28. 

 

Орган управљања зградом је дужан да за време кише, снега и других 

временских непогода, обезбеди да простори на степеништу, светларницама, тавану, 

подруму и другим заједничким просторима зграде буду затворени. 

Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, 

при чему морају водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке 

делове зграда, и да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника. 

Станари су дужни да у зимском периоду предузму мере заштите од 

смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у 

становима и пословним просторијама. 

Орган управљања зградом је дужан у зимском периоду обезбедити 

предузимање мера заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих 

инсталација и уређаја у заједничким просторијама. 

 

3.КОРИШЋЕЊЕ  ЗАЈЕДНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ  И УРЕЂАЈА 

 

Унутрашње електричне инсталације 

 

Члан 29. 

 

Није дозвољено неовлашћено отварање разводних кутија и ормарића са 

електричним уређајима који служе згради као целини или деловима зграде. 

Поправку кварова на електричним инсталацијама и контролно отварање 

кутија и ормарића могу обављати само стручна лица овлашћена за обављање ових 

послова. 

Водоводне и канализационе инсталације 

 

Члан 30. 

 

Станари су дужни да водоводне и канализационе инсталације држе у 

исправном и уредном стању. 



У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани на 

канализациону инсталацију, није дозвољено бацање отпадака и других предмета 

који могу загушити или оштетити инсталације. 

 

Котларница и инсталације грејања 

 

Члан 31. 

 

Котларницом и инсталацијама грејања у згради може руковати само стручно 

лице. 

Скупштина стамбене заједнице одређује време почетка,  односно време 

престанка коришћења индивидуалне или блоковске котларнице којом управљају 

станари зграде. 

 

                       Лифт, противпожарни уређаји и уређај за узбуну у згради 

 

                                                           Члан 32.  

 

Орган управљања зградом дужан је да редовно врши контролу исправности 

лифта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради. 

Орган управљања зградом  дужан је да на видном месту у згради истакне 

упутство за употребу лифта. 

У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима 

лифта истаћи упозорење да  је у квару и о насталом квару обавестити предузеће 

коме је поверено одржавање зграде, о чему се стара орган управљања. 

 

                                       Громобрани и електричне инсталације 

 

                                                             Члан 33. 

 

Орган управљања зградом дужан је да се стара о исправности и редовном 

сервисирању громобрана и електричних инсталација. 

Послове сервисирања и испитивања громобранских инсталација и отлањање 

недостатака, као и сервисирање и испитивање електричних инсталација и мера 

заштите од електричног удара и отклањање кварова могу вршити само стручна 

лица, на основу правила прописаних посебним законом. 

 

Апарати за гашење, откривање и јављање пожара 

 

Члан 34. 

 

Орган управљања зградом дужан је да води рачуна о исправности и чувању 

од оштећења опреме, уређаја и средства за гашење пожара, као и да предузиме 

друге превентивне мере прописане одредбама  посебног закона. 

 

Безбедосна расвета 



 

Члан 35. 

 

Забрањено је оштећивати и уништавати безбедносну расвету. 

 

Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде 

 

Члан 36. 

Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде 

обухватају:                                        

1) редовно сервисирање лифтова, 

2) поправке или замену аутомата  за заједничко осветљење, прекидача, 

сијалица и друго, 

3) редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, 

инсталација централног грејања ( котларница, подстаница, мреже са грејним 

телима, вентила, димњака централног грејања) и др. инсталација и уређаја за 

гашење  пожара у згради, громобранских инсталација, инсталација водовода и 

канализације у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и 

опреме за климатизацију и вентилацију зграде. 

Радове на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде из става 

1. овог члана могу да обављају привредни субјекти или предузетници који су 

регистровани за обављање наведених делатности. 

 

4. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

 

Забрањено је у заједничким деловима зграде извођење радова на 

постављењу и демонтирању инсталација, уређаја и делова зграде, као и 

грађевинских радова без потребног одобрења надлежног органа и без сагласности 

скупштине стамбене заједнице. 

 

III НАДЗОР 

 

Члан 38. 

 

За непоштовање кућног реда одговорни су станари и орган управљања. 

Власник и закупац посебног дела зграде одговоран је и за понашање свог 

малолетног детета, усвојеника или лица над којим има старатељство, као и за 

понашање других лица која су у његовом стану или пословној просторији, а нису 

станари у смислу одредаба ове одлуке. 

 

Члан 39. 

 

О непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају скупштину 

стамбене заједнице или орган управљања, који ће по пријему обавештења поучити 



прекршиоца да је у обавези да поштује кућни ред и о датој поуци сачинити 

белешку.  

Уколико прекршилац настави са непоштовањем кућног реда, орган 

управљања ће учињени прекршај пријавити надлежној инспекцији, како би 

предузела мере у складу са Законом о становању и одржавању зграда и овом 

Одлуком. 

 

 

 

 

Члан  40. 

 

 Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши надлежно одељење 

Општинске управе општине Бајина Башта. 

Послове инспекцијског надзора врши надлежно одељење Општинске управе 

општине Бајина Башта преко комуналлног инспектора и грађевинског инспектора у 

складу са Законом о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 

104/2016). 

У вршењу инспекцијског назора над одредбама ове Одлуке, инспектор из 

става 2. овог члана има овлашћење да изда прекршајни налог за прекршаје за које 

су овом одлуком прописане новчане казне у фиксном износу и врши друге послове 

у складу са овлашћењима из закона и овом Одлуком. 

Послове извршења одредаба ове Одлуке обавља надлежно одељење 

Општинске управе општине Бајина Башта. 

 

III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 41. 

 

 Новчаном казном у фиксном износу од 2.000,00 динара казниће се за 

прекршај станар физичко лице уколико: 

1) поступи супротно одредбама члана 7. 

2) поступи супротно одредбама члана 15. став 2. 

3) поступи супротно одредбама члана 17. 

4) поступи супротно одредбама члана 20. 

5) поступи супротно одредбама члана 22. 

6) поступи супротно одредбама члана 23. 

7) поступи супротно одредбама члана 24. 

8) поступи супротно одредбама члана 25. 

9) поступи супротно одредбама члана 27. 

10) поступи супротно одредбама члана 29. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за 

прекршај станар физичко лице уколико: 

1) поступи супротно одредбама члана 6. 

2) поступи супротно одредбама члана 10. 

3) поступи супротно одредбама члана 19. став 2. 



4) поступи супротно одредбама члана 21. 

5) поступи супротно одредбама члана 30. 

6) поступи супротно одредбама члана 35. 

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице за прекршаје из става 1. и 2. овог члана, а одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се 

предузетник за прекршаје из става 1. и 2. овог члана. 

 

 

 

 

                                                                  Члан 42. 

 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за 

прекршај орган управљања зградом уколико: 

1) поступи супротно одредбама члана 13. 

2) поступи супротно одредбама члана 28. 

3) поступи супротно одредбама члана 32. 

4) поступи супротно одредбама члана 33. став 1 

5) поступи супротно одредбама члана 34. 

 

                                                IV. ПРИМЕНА ПРОПИСА 

 

                                                              Члан 43. 

 

На питања о кућном реду која нису уређена овом Одлуком примењују се 

одредбе Закона о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'', бр. 

104/2016). 

 

                                       V.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                               Члан 44. 

 

 Орган управљања стамбене зграде је дужан да на видном месту у згради 

истакне ову Одлуку као и извод из прописа којима се уређују мере заштите од 

пожара у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 45. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о кућном реду у 

стамбеним зградама на територији општине Бајина Башта (''Службени лист 

општине Бајина Башта'', бр.2/96 и 2/03). 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Бајина Башта''. 

 



 

01 Број: 06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

                                                                                                             

                                                                                   ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                                                                      Весна Ђурић, с.р.   

 

          

                На основу члана 10. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине 

Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011) и чланова 2, 4 и 5. Одлуке о установљењу награда 

и других јавних признања и звања Почасни грађанин општине Бајина Башта 

(*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 5/011), а поводом 25. јула - Дана општине 

Бајина Башта, Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној данa 04. 

јула 2017. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додели награда и других јавних признања општине Бајина Башта 

 

             I.Додељује се звање Почасног грађанина општине Бајина Башта Цвики 

Крунићу из Старе Пазове, председнику Фондације *Пазова за најугроженије* 

Стара Пазова, за допринос и несебичну подршку у изградњи 11 кућа на подручју 

општине Бајина Башта, након мајских поплава 2014. године. 

            II. Додељују се новчане награде ученицима основних и средњих школа 

општине Бајина Башта и њиховим наставницима и професорима  за освојене 

резултате на републичким школским такмичењима, закључно са освојеним трећим 

местом, а према  подацима-списковима ученика, наставника и професора, 

достављеним од основних и средњих школа.                  

           III.Ученицима генерације основних и средњих школа општине Бајина Башта, 

за школску 2016/2017. годину додељују се златници са ликом Вука Караџића и 

новчане награде. 

          IV.Ученицима основних и средњих школа општине Бајина Башта, носиоцима 

дипломе *Вук Караџић* за школску 2016/2017. годину, додељују се књиге са 

посветом општине Бајина Башта и новчане награде. 

           V. Висину награда из ставова II,  III  и IV ове одлуке утврђује Општинско 

веће. 

           VI. Додељује се повеља општине Бајина Башта: 

                - Предузећу за производњу и промет дрвних сортимената*ГОРШТАК* 

Д.О.О. Бајина Башта, за допринос привредном развоју општине Бајина Башта, 

инвестирањем у нове производне погоне и отварањем нових радних места, 

                - Предузећу за обраду дрвета *ROBINIA DEVELOPMENT FSC* D.O.O. 

Бајина Башта за допринос привредном развоју општине Бајина Башта, 

инвестирањем у нове производне погоне, допринос расту запослености и извозу са 

подручја општине Бајина Башта, 



                -Привредном друштву за производњу амбалаже од полистирена 

*PANAPAC *D.O.O. Бајина Башта, за допринос привредном развоју општине 

Бајина Башта, инвестирањем у нове производне погоне, допринос расту 

запослености и извозу са подручја општине Бајина Башта, 

                -Фондацији *Пазова за најугроженије*, Стара Пазова, за допринос 

изградњи 11 кућа на подручју општине Бајина Башта, након мајских поплава 2014. 

године, 

            VII. Додељују се захвалнице општине Бајина Башта: 

        1. За постигнуте резултате у области туризма: 

                -ЈП *Национални парк Тара* Бајина Башта, за допринос развоју туризма 

општине Бајина Башта, промоцијом културних и природних вредности општине, 

улагањем у туристичку инфраструктуру и учешћем и помоћи у организовању 

туристичких манифестација, 

                -Туристичкој агенцији *Тара Инфо* Бајина Башта, за допринос развоју 

туризма општине Бајина Башта, а посебно на планини Тари, за проширење 

смештајних капацитета и учешће у организовању туристичких манифестација на 

Тари,  

               -Привредном друштву за производњу ракије *ББ КЛЕКОВАЧА* Д.О.О. 

Бајина Башта, за допринос развоју туризма општине Бајина Башта, изградњом 

дегустационог центра, који је обогатио садржај туристичке понуде општине Бајина 

Башта, 

                -Туристичкој агенцији *TARATOURS* Бајина Башта, за допринос развоју 

туризма општине Бајина Башта, иновацијама у туристичкој понуди општине и 

повезивањем са другим туристичким дестинацијама, 

                -Предузетнику Драгану Стаменићу-хотел *ТУРИСТ* Бајина Башта за 

допринос развоју туризма општине Бајина Башта, иновацијама у туристичкој 

понуди општине и повећањем смештајних капацитета, 

                - Милеви и Милану Давидовић-Пољопривредно домаћинство Соколина 

на Тари, за допринос развоју еко сеоског туризма на подручју општине Бајина 

Башта, 

        2. За постигнуте резултате у области производње: 

             -Предузећу за призводњу, промет и услуге *ВАСИМИЛ* Д.О.О. Бајина 

Башта, за допринос расту запослености, производње и извозу производа са 

територије општине Бајина Башта, 

             -Предузећу за трговину, производњу и услуге  *IN SISTEM*D.O.O. 

Београд-Пословна јединица Бајина Башта, за допринос расту запослености, 

производње и извозу производа са територије општине Бајина Башта, 

        3. За допринос појединца развоју и функционисању локалне самоуправе: 

            -Ивану Миловићу из Бајине Баште за стручну помоћ у остваривању и 

спровођењу пројеката од значаја за општину Бајина Башта, 

            -Милошу Танасијевићу, професору математике у Гимназији *Јосиф Панчић* 

Бајина Башта за дугогодишњу посвећеност унапређењу образовања и постигнуте 

изузетне личне резултате и резултате својих ученика на такмичењима у земљи и 

иностранству, 

        4. За постигнуте резултате у области пољопривреде: 

 а.) у области сточарства: 



   -Милоју Марјановићу из Овчиње, за резултате у области говедарства, 

                    -Видану Ђурђевићу из Овчиње, за резултате у области овчарства, 

                    -Слободану Којићу из Оклеца-за резултате у области сточарства,            

                  б.) у области воћарства-производња малине: 

                     - Ненаду Петровићу из Солотуше, 

                     - Марку Вукашиновићу из Драксина, 

                     -Љубисаву Јагодићу из Зарожја, 

           5. За постигнуте резултате у области стари занати: 

                 -Форуму жена Бајина Башта-радионица ткаља *Врело*. 

 

             VIII. Овлашћује се Председник општине Бајина Башта да, осим добитника 

захвалница из става VII ове Одлуке, додели захвалнице и свим другим 

институцијама и правним и физичким лицима који су  се посебно исказали и дали 

свој допринос развоју и ширењу угледа општине Бајина Башта. 

              IX. Награде, повеље и захвалнице, додељене овом одлуком, уручиће се 

добитницима на свечаној седници Скупштине општине Бајина Башта, поводом  

Дана општине Бајина Башта, 25. јула 2017. године. 

              X. Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су у буџету општине 

Бајина Башта за 2017. годину. 

              XI. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

*Сл.листу општине Бајина Башта*.  
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Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                                                         Весна Ђурић, с. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС, 50/13-одлука УС,  98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 20. став 1. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 

83/014-др. закон и 101/016-др. закон) и члана 39. став 1. тачка 5. Статута општине 

Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 6/08 и 7/011), на 

предлог Општинског већа општине Бајина Башта, Скупштина општине Бајина 

Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„МХЕ РИДОВИ“ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације „МХЕ РИДОВИ“ (у 

даљем тексту: План детаљне регулације), израђен од стране Друштва за 

пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Шида, ул. Кнеза Милоша 

бр. 2. 

Члан 2. 

 

Циљ доношења Плана детаљне регулације је стварање законског и планског 

основа за изградњу „МХЕ Ридови“ на Овчињској реци, општина Бајина Башта.  

Планом детаљне регулације предвиђа се изградња машинске зграде на делу 

кат. парцеле бр. 4499/1 КО Овчиња, цевовод непосредно уз Овчињску реку и 

водозахват на деловима кат. парцела бр. 5045, 4198/2  и 3517/1 КО Овчиња. 

 

Члан 3. 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедио је инвеститор, 

Лазић Дамјан из Београда, Ул. Сердара Јола бр. 1.  

 

Члан 4. 

 

План детаљне регулације је урађен у три (3) истоветна примерка у 

аналогном облику и четири (4) истоветна примерка у дигиталним облику, 



оверен печатом Скупштине општине и потписом председника Скупштине 

општине Бајина Башта. 

Члан 5. 

Саставни део Плана детаљне регулације је и аналитичко-документациона 

основа, која се не објављује и налази се у архиви Општинске управе општине 

Бајина Башта.  

 

 

 

 

Члан 6. 

 

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

листу општине Бајина Башта”.  
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Дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Весна Ђурић, с. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (*Сл.гласник РС*, 

бр. 72/09, 81/09-испр., 64/010-УС, 24/011, 121/012-УС, 42/013-УС, 50/013-УС, 

98/013-УС, 132/014 и 145/014), члана 39. тачка 30. Статута општине Бајина Башта 

(*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011) и Предлога Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије Број: 119-01-

00201/2017-11 од 04. априла 2017. године, Скупштина општине Бајина Башта, на 

седници одржаној дана 04. јула 2017. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Комисије за планове 

општине Бајина Башта 

 

I 

                    ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за планове општине Бајина Башта:                 

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

              2. Александар Марковић, дипл. просторни планер, за члана, 

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

              4. Милоје Гавриловић, инж. геодезије, за члана,  

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

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, за члана, 

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

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, за члана и 

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

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, за члана. 

 

II 

                Мандат председника и чланова Комисије за планове траје четири године. 

 

III 

                 Задаци Комисије за планове су обављање стручних послова у поступку 

израде и спровођења  планских докумената, стручна провера усклађености 

урбанистичког пројекта  са планским документом и законом, као и давање стручног 

мишљења по захтеву надлежних органа управе. 

 

IV 



                 Начин рада и одлучивања Комисије за планове уређује се Пословником о 

раду који доноси Комисија за планове, а накнаду за рад чланова Комисије за 

планове утврђује Општинско веће, руководећи се сложеношћу и обимом послова у 

њеној надлежности.                                    

V 

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

општине Бајина Башта*. 

 

 

 

 

VI                  

            Решење доставити: Председнику и члановима Комисије за планове, 

Општинској управи и архиви Скупштине. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
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            На основу члана 34. Закона о јавним предузећима (*Сл. гласник РС*, 

бр.15/016), члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист 

општине Бајина Башта*, бр.6/08 и 7/011), члана 54. став 3. Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног комуналног предузећа *12. септембар* Бајина Башта са Законом 

о јавним предузећима (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 11/016) и члана 50. 

став 3. 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*, бр. 11/016), Скупштина општине 

Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора  

јавних предузећа чији је оснивач општина Бајина Башта 

 

I 

          ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Бајина Башта (у даљем тексту: Комисија), у 

саставу: 

1. Љубинко Јосиповић, дипл. економиста, председник, 

2. Урош Нешковић, дипл. економиста, члан, 

3. Милан Стаменић, техничар за управне послове, члан, 

4. Новица Стојкановић, економиста, члан и 

5. Милутин Симић, дипл. економиста, члан. 

 

II 

          Комисија спроводи конкурсе за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Бајина Башта, у складу са Законом о јавним предузећима (*Сл. 

гласник РС*, бр.15/016), Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа (*Сл. гласник РС*, бр. 65/016), Одлуком о усклађивању пословања 

Јавног комуналног предузећа *12. септембар* Бајина Башта са Законом о јавним 

предузећима (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 11/016) и Одлуком 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*, бр. 11/016). 

III 



         Мандат Комисије траје четири године. 

IV 

         Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у *Сл.листу 

општине Бајина Башта*. 

01 Број: 06-24/017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                      Ђурић Весна, с.р. 

                   На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 39. тачка 10. Статута 

општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011) и члана 

10. Одлуке о оснивању Установе Спортско-туристички центар „Бајина Башта“ 

Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 1/01, 5/01 и 5/013), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  04. јула 2017. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Управног одбора  

Установе Спортско-туристички центар „Бајина Башта“Бајина Башта 

 

I 

 У Управни одбор Установе Спортско-туристички центар „Бајина Башта“ 

Бајина Башта  именују се: 

                         -представници оснивача:           

1.Владимир Матић, председник, 

2.Мирјана Јагодић, члан, 

3.Јована Ракић, члан, 

4.Милош Ђокић, члан и 

5.Чедомир Ђокић, члан, 

                        -представници запослених: 

                         6. Миленко Ордагић, члан и 

                         7. Бошко Ристановић, члан. 

II                                                                                                                                        

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

Бајина Башта“. 

III 

 Решење доставити: Установи Спортско-туристички центар „Бајина Башта“ 

Бајина Башта, именованом председнику и члановима Управног одбора, архиви 

Скупштине. 



01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

             На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник 

РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 20. Закона о јавним  

службама (*Сл. гласник РС*, бр. 42/91,  71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. др. 

закона, 83/05-испр. др. закона и 83/014-др. закон), члана 41. Закона о култури (*Сл. 

гласник РС*, бр. 72/09, 13/016 и 30/016-испр.), члана 39. тачка 10. Статута општине 

Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011) и члана 12. 

Одлуке о оснивању Установе *Култура* Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина 

Башта* бр. 7/07, 1/08 и 1/015), Скупштина општине Бајина Башта, на седници 

одржаној дана 04. јула  2017. године, донела је                           

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Управног одбора  

Установе *Култура* Бајина Башта 

 

I 

            У Управни одбор Установе *Култура* Бајина Башта именују се: 

                          -представници оснивача: 

1.Дарко Миливојевић, председник 

2.Драгана Јовановић, члан  

3.Данка Гавриловић, члан 

4.Марко Васић, члан и 

5.Радован Мићовић, члан, 

-представници запослених: 

6.Милица Ђокић Чавић, члан и 

7.Никола Васиљевић, члан. 

 

II 

                

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу општине 

Бајина Башта*. 

III 

 

 Решење доставити: Установи *Култура* Бајина Башта, именованом 



председнику и члановима Управног одбора и архиви Скупштине. 

 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р 

               

              На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон) и члана 39. тачка 10.  Статута 

општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  04. јула 2017. 

године, донела је                            

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Управног одбора  

Народне библиотеке „Милош Требињац“Бајина Башта 

 

I 

            У Управни одбор Народне библиотеке „Милош Требињац“ Бајина Башта 

именују се: 

                         -представници оснивача:                 

1.Божидар Николић, председник, 

2.Мара Арсенијевић, члан и 

3.Ирена Дакић, члан, 

-представници запослених: 

                         4.Ана Блануша, члан и 

5.Драгана Зечевић, члан.  

II                 

 

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

Бајина Башта“. 

III 

 

 Решење доставити: Народној библиотеци „Милош Требињац“Бајина Башта, 

именованом председнику и члановима Управног одбора, архиви Скупштине. 

 

01 Број:06-24/2017 



Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

 

                На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/011, 55/013, 35/015-аутентично 

тумачење, 68/015 и 62/016-одлука УС), члана  32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон) и 

члана 39. тачка 10.  Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина 

Башта“, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној 

дана 04. јула 2017. године, донела је                        

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Управног одбора  

Предшколске установе „Невен“ Бајина Башта, 

 

I 

 У Управни одбор Предшколске установе „Невен“ Бајина Башта, именују се: 

                          -представници локалне самоуправе: 

1.Љубан Петровић, 

2.Божидар Мандић, 

3.Игор Урошевић, 

-представници родитеља: 

4. Бојана Јездић, 

5. Јелена Јовановић, 

6. Новица Малиџан, 

-представници запослених: 

7. Раденка Лазић, 

8. Данијела Стојкановић, 

9. Зорица Шкундрић. 

II 

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

Бајина Башта“. 

III 



 Решење доставити: Предшколској установи „Невен“Бајина Башта, 

именованим члановима Управног одбора, архиви Скупштине. 

 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

                 На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“,бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 123. став 4. Закона о 

социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/011) и члана 39. тачка 10.  Статута 

општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула  2017. 

године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Управног одбора  

Центра за социјални рад „Бајина Башта“ Бајина Башта 

 

I 

 

   У Управни одбора Центра за социјални рад „Бајина Башта“ Бајина Башта 

именују се: 

                          - представници оснивача: 

1. Милош Божић, председник, 

2. Радојка Ђорђевић, члан и 

3. Љубинко Јовановић, члан, 

-представници запослених: 

4.Јања Павловић, члан и 

5.Слободан Јосиповић, члан.  

 

                                                      II 

        

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

Бајина Башта“. 

                                                                   III 

 

 Решење доставити: Центру за социјални рад „Бајина Башта“ Бајина Башта, 



именованом  председнику и члановима Управног одбора, архиви Скупштине. 

 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

                   На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 39. тачка 10. Статута 

општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и  7/011) и члана 

12. Одлуке о оснивању Установе Спортско-туристички центар „Бајина Башта“ 

Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 1/01, 5/01 и 5/013), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Надзорног одбора  

Установе Спортско-туристички центар „Бајина Башта“Бајина Башта 

 

I 

 

 У Надзорни одбор Установе Спортско-туристички центар „Бајина 

Башта“Бајина Башта  именују се: 

                        - представници оснивача: 

1.Стеван Срдић, председник и 

2.Видан Петровић, члан, 

-представник запослених: 

3.Ратко Сарић, члан. 

 

II 

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

Бајина Башта“. 

III 

 Решење доставити: Установи Спортско-туристички центар „Бајина Башта“ 

Бајина Башта, именованим председнику и члановима Надзорног одбора, архиви 

Скупштине. 



01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

                На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник 

РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 20. Закона о јавним  

службама (*Сл. гласник РС*, 42/91,  71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона, 

83/05-испр. др. закона и 83/014-др. закон бр.), члана 45. Закона о култури (*Сл. 

гласник РС*, бр. 72/09, 13/016 и 30/016-испр.), члана 39. тачка 10.Статута општине 

Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011) и члана 14. 

Одлуке о оснивању Установе *Култура* Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина 

Башта* бр. 7/07, 1/08 и 1/015), Скупштина општине Бајина Башта, на седници 

одржаној дана  04. јула 2017. године, донела је                          

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању  председника и чланова Надзорног одбора  

Установе *Култура* Бајина Башта 

 

I 

 

 У Надзорни одбор Установе *Култура* Бајина Башта, именују се: 

                         -представници оснивача:      

1.Александар Марић, председник,  

2.Милена Максимовић, члан, 

-представник запослених: 

3.Марко Вићентић, члан. 

 

                                                                               II                                             

 

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу општине 

Бајина Башта*. 

III 

 



 Решење доставити: Установи *Култура* Бајина Башта, именованом 

председнику и члановима  Надзорног одбора, архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

                  На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон) и члана 39. тачка 10.  Статута 

општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. године, 

донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању  председника и чланова Надзорног одбора  

Народне библиотеке „Милош Требињац“Бајина Башта 

 

I 

 

 У Надзорни одбор Народне библиотеке „Милош Требињац“ Бајина Башта, 

именују се: 

                          - представници оснивача:            

1. Витомир Шкрњић, председник,  

2. Милана Петровић, члан. 

-представник запослених: 

                         3. Душан Петровић, члан. 

 

                                                                               II 

 

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

Бајина Башта“. 

                                                                   III 

 Решење доставити: Народној библиотеци „Милош Требињац“Бајина Башта, 

именованим председнику и члановима Надзорног одбора, архиви Скупштине. 



 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

                    На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 123. став 4. Закона о 

социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/011)  и члана 39. тачка 10.  Статута 

општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. године, 

донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Надзорног одбора  

Центра за социјални рад „Бајина Башта“ Бајина Башта 

 

I 

 

   У Надзорни одбор Центра за социјални рад „Бајина Башта“ Бајина Башта 

именују се: 

                         - представници оснивача:  

1.Драгић Глишић, председник  

2.Иван Марковић, члан, 

-представник запослених: 

3.Александра Обреновић, члан. 

 

II        

 

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

Бајина Башта“. 

III 

 

 Решење доставити: Центру за социјални рад „Бајина Башта“ Бајина Башта, 

именованом председнику и члановима Надзорног одбора, архиви Скупштине. 



 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

                       На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 54. став 2. 

Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 

52/011, 55/013, 35/015-аутентично тумачење, 68/015 и 62/016-одлука УС) и члана 

39. тачка 30. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 

6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 

2017. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Школског одбора 

Основне школе *Рајак Павићевић* Бајина Башта 

 

I 

            У Школски одбор Основне школе “Рајак Павићевић” Бајина Башта именују 

се: 

 

                  - представници  локалне самоуправе: 

                  1.Милорад Мандић, 

                  2.Снежана Миливојевић, 

                  3.Милутин Живановић, 

                  -представници родитеља: 

                  4. Жељко Милановић, 

                  5. Марија Селинић,  

                  6. Небојша Вранић, 

                  -представници запослених: 

                  7. Душан Миловановић, 

                  8. Снежана Тришић, 

                  9. Десанка Печеничић.            

                                                                      II         

 

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

општине Бајина Башта“. 

III 

 



              Решење доставити: Основној школи *Рајак Павићевић* Бајина Башта, 

именованим члановима школског одбора  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

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

РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 54. став 2. Закона  о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/011, 

55/013, 35/015-аутентично тумачење, 68/015 и 62/016-одлука УС ) и члана 39. тачка 

30. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 

7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Школског одбора 

Основне школе *Свети Сава* Бајина Башта 

 

I 

 

            У Школски одбор Основне школе “Свети Сава” Бајина Башта именују се: 

                  - представници  локалне самоуправе: 

                  1.Марко Марковић, 

                  2.Драган Јовановић, 

                  3.Радојка Главинић, 

                  -представници родитеља: 

                  4. Александар Печеничић, 

                  5. Сања Алексић,  

                  6. Ратко Савић, 

                  -представници запослених: 

                  7.Ивана Срдић, 

                  8.Родољуб Арсенијевић, 

                  9.Радивоје Милановић. 

 

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, 

именованим члановима школског одбора  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

                      На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 54. став 2. 

Закона  о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 

52/011, 55/013, 35/015-аутентично тумачење, 68/015 и 62/016-одлука УС) и члана 

39. тачка 30. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 

6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  04. 

јула 2017. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Школског одбора 

Основне школе “Стеван Јоксимовић” Рогачица 

 

I 

            У Школски одбор Основне школе “Стеван Јоксимовић” Рогачица именују 

се: 

                  - представници  локалне самоуправе: 

                  1.Милош Обрадовић, 

                  2.Светлан Тадић, 

                  3.Горан Николић, 

                  -представници родитеља: 

                  4.Живојин Лукић, 

                  5.Милан Вучићевић, 

                  6.Митар Тодоровић, 

                  -представници запослених: 

                  7.Никола Томић, 

                  8.Вера Лукић, 

                  9.Весна Вукашиновић. 

 

II 

 

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

општине Бајина Башта“. 

III 

 



              Решење доставити: Основној школи “Стеван Јоксимовић” Рогачица, 

именованим  члановима школског одбора  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

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

РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 54. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/011, 

55/013, 35/015-аутентично тумачење, 68/015 и 62/016-одлука УС) и члана 39. тачка 

30. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 

7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Школског одбора 

Основне школе “Душан Јерковић” Костојевићи 

 

I 

            У Школски одбор Основне школе “Душан Јерковић” Костојевићи именују 

се: 

                  - представници  локалне самоуправе: 

                  1.Слободан Митровић, 

                  2.Срђан Бошковић, 

                  3.Новак Петровић, 

                  -представници родитеља: 

                  4.Миодраг Петронијевић, 

                  5.Јелена Глигоријевић,  

                  6.Ана Марковић, 

                  -представници запослених: 

                  7.Горан Катанић, 

                  8.Данијела Чолић Словић, 

                  9.Марко Николић. 

 

II 

 

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

општине Бајина Башта”. 

III 



 

              Решење доставити: Основној школи “Душан Јерковић” Костојевићи, 

именованим члановима школског одбора  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

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

РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 54. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,  бр. 72/09, 52/011, 

55/013, 35/015-аутентично тумачење, 68/015 и 62/016-одлука УС) и члана 39. тачка 

30. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 

7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Школског одбора 

Гимназије *Јосиф Панчић* Бајина Башта 

 

I 

 

            У Школски одбор Гимназије “Јосиф Панчић” Бајина Башта именују се: 

 

                  - представници  локалне самоуправе: 

                  1.Наташа Савић, 

                  2.Милован Јездић, 

                  3.Рашко Ђурић, 

                  -представници родитеља: 

                  4. Дејан Мандић, 

                  5. Раденко Васић,  

                  6. Зорица Живановић, 

                  -представници запослених: 

                  7. Радован Гавриловић, 

                  8. Јелена Стојкановић, 

                  9. Марко Ковачевић. 

                                                                     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, именованим 

члановима школског одбора  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

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

РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 54. став 2. Закона  о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/011, 

55/013, 35/015-аутентично тумачење, 68/015 и 62/016-одлука УС) и члана 39. тачка 

30. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 

7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 04. јула 2017. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Школског одбора 

Техничке школе Бајина Башта 

 

I 

            У Школски одбор Техничке школе Бајина Башта именују се: 

 

                  - представници  локалне самоуправе: 

                  1.Горица Васиљевић, 

                  2.Жељко Злопорубовић, 

                  3.Немања Тешић, 

                  -представници родитеља: 

                  4. Драгана Радојичић, 

                  5. Слободанка Бошковић,  

                  6. Драган Живановић, 

                  -представници запослених: 

                  7. Маријана Ракоњац, 

                  8. Златко Зарић, 

                  9. Мирјана Радивојевић. 

 

II 

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

општине Бајина Башта“. 



III 

              Решење доставити: Техничкој школи Бајина Башта, именованим члановима 

школског одбора  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-24/2017 

Бајина Башта, дана 04. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с. р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZDAVA^: Op{tinska uprava Bajina Ba{ta - glavni i odgovorni urednik - 
sekretar Skup{tine Radina Rajakovi}, broj telefona: 865-070, broj uplatnog 
ra~una:  840-742351843-94 - prihodi op{tinskih orana uprave, model 97, 
poziv na broj 77-007. Godi{wa pretplata za “Sl. list op{tine Bajina Ba{ta” za 
2017. godinu je 7.000,00 dinara.   

 


