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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 22. септембра 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
Миленку Миловановићу из Овчиње, Бајина Башта, са изборне листе Коалиција:
Александар Вучић-Србија побеђује, изабраном на изборима одржаним 24. априла
2016. године.
II. Миленку Миловановићу мандат почиње да тече даном потврђивања
мандата и траје до истека времена на које би трајао мандат одборника Горана
Милутиновића, престао пре истека времена на које је изабран, а уместо кога му 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*.
Образложење
Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-24/017 од 04.
јула 2017. године (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 5/2017) утврђен је
престанак мандата одборнику Горану Милутиновићу, са изборне листе Коалиција:
Александар Вучић-Србија побеђује, пре истека времена на које је изабран на
изборима од 24. априла 2016. године, подношењем оверене писане оставке на
функцију одборника Скупштине општине Бајина Башта.
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 одборника Горана
Милутиновића, кандидату Миленку Миловановићу, са изборне листе Коалиција:
Александар Вучић-Србија побеђује и издала му Уверење 01 Број: 013-3/16 од 11.
јула 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: 06-28/017 од 16. августа 2017. године за
потврђивање мандата одборнику Миленку Миловановићу. Разматрајући тај
Предлог, Скупштина општине је исти прихватила и потврдила мандат одборнику
Миленку Миловановићу. Административно-мандатно-имунитетски одбор утврдио
је да су подаци из издатог Уверења одборнику Миленку Миловановићу 01
Број:013-3/16 од 11. јула 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 Миленка Миловановића је прибављена
писмена сагласност да прихвата мандат. Мандат је додељен и потврђен следећем
кандидату који је прихватио мандат, са исте изборне листе, Коалиција: Александар
Вучић-Србија побеђује, на којој листи се налазио и одборник Горан Милутиновић,
чији мандат је престао пре времена на које је изабран, а уместо кога му је Изборна
комисија доделила одборнички мандат. Миленку Миловановићу ће мандат трајати
до истека времена до када би трајао мандат одборника Горана Милутиновића, да
није престао пре истека времена на које је изабран.
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: 06-32/017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Ђурић Весна, с. р.

Република Србија
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
01 Број:06-32/017
22. септембар 2017. године
БАЈИНА БАШТА
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*,
бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 39. Статута општине Бајина
Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011) и сходно Одлуци
Скупштине општине Бајина Башта о приступању изради Стратегије развоја
социјалне заштите општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр.
3/015), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 22. септембра
2017. године, донела је
О Д Л У К У
I. УСВАЈА СЕ Стратегија развоја социјалне заштите општине Бајина
Башта за период 2018-2022. година, као стратешки развојни документ који
дефинише основне развојне приоритете општине Бајина Башта из области
социјалне заштите и начин њихове реализације.
II. Саставни део ове одлуке је текст Стратегије развоја социјалне
заштите општине Бајина Башта за период 2018-2022. година.
III. Ову одлуку објавити у *Сл.листу општине Бајина Башта*.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 6. Закона
о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник
РС“, број 68/2015 и 81/2016-одлука УС) 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 22. септембра 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА ЗА 2017.ГОДИНУ
1. Овом одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе општине Бајина Башта за календарску 2017.
годину, а у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник
РС“, број 61/2017).
2. Максималан број запослених на неодређено време, за организационе
облике у систему локалне самоуправе за општину Бајина Башта, је :
1.

Општинска управа општине Бајина Башта

69

2.

Општинско правобранилаштво

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Јавно комунално предузеће „12.септембар“
Јавно предузеће „ББ Терм“
Установа Спортско-туристички центар „Бајина Башта“
Установа „Култура“
Народна библиотека „Милош Требињац“
Предшколска установа „Невен“

101
22
15
5
8
59

3. Организациони облици из тачке 2. ове одлуке, код којих постоји обавеза
рационализације су они организациони облици код којих је број запослених на
неодређено време већи од броја утврђеног тачком 2. ове одлуке.
4. У оквиру максималног броја запослених одређеног у тачки 2. ове одлуке,
сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на
неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за зараде.

5.Укупан број запослених у радном односу на неодређено време у
организационом облику не може бити већи од утврђеног максималног броја.
6. Организациони облици из тачке 2. ове одлуке дужни су да у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке ускладе своје акте о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места.
7. Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
организационим облицима не може се утврдити већи број запослених од
максималног броја запослених одређеног у складу са овом одлуком.
8. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу
општине Бајина Башта“.
01 број 06-32/2017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 20. став 1. тачка 23. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/016-др. закон),
члана 7. и члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014
- усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени
дин. изн. и 104/2016 - др. закон), члана 104. Закона о туризму („Службени гласник
РС“, број 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015) и члана 39. став
1. тачка 7. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина
Башта“, број 6/2008 и 7/2011), Скупштина општине Бaјина Башта, на седници
одржаној дана 22. септембра 2017.године, донела је
ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о боравишној такси
(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 10/2005,7/2007,7/2008,7/2009 и
5/2010).
Члан 2.
После члана 12. Одлуке, додаје се члан 12а., који гласи:
„Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за инспекцијске
послове и комуналне делатности.
Инспекцијски надзор у делу контроле наплате и уплате боравишне таксе
врши порески инспектор контроле наплaте дуга и накнада из Одељења за послове
финансија, буџета и рачуноводства-Одсек за наплату и контролу јавних прихода.
За прекршаје прописане овом одлуком надлежни инспектор издаје
прекршајни налог.“
Члан 3.
Члан 13. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 1.000.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице које пружа услуге смештаја, ако:
1. боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописаног (члан
3. и 5. Одлуке);

2. не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге (члан 6.
Одлуке);
3. у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не наведе основ
ослобађања од плаћања боравишне таксе (члан 8. Одлуке);
4. физичком лицу-даваоцу смештаја не изда рачун, или уколико рачун издаје
из књиге рачуна, која није оверена (члан 9. став 1. Одлуке);
5. госта није увео у књигу гостију (члан 9. став 2. Одлуке);
6. средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у прописаном року
(члан 10. Одлуке).
Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се и одговорно лице у
правном лицу које учини прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 250.000,00 динара казниће се и предузетник који
учини прекршај из става 1. овог члана. “
Члан 4.
Члан 14. брише се.
Члан 5.
Члан 15. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице које пружа услуге смештаја, ако:
1. са овлашћеном агенцијом није закључио уговор о посредовању у смислу
законских и подзаконских прописа (члан 6. Одлуке);
2. госта не пријави посредничкој туристичкој агенцији са којом има
закључен говор у прописаном року или га уопште не пријави( члан 9. став 3.
Одлуке). “
Члан 6.
Члан 16. брише се.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Бајина Башта“.
01 број 06-32/2017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

На основу члана 20. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/016-др. закон),
члана 15. става 1. тачка 11. и члана 39. става 1. тачка 21. Статута општине Бајина
Башта («Службени лист општине Бајина Башта», број 6/2008 и 7/2011), члана 19.
Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о давању у закуп и на коришћење
пословног простора («Службени лист општине Бајина Башта», број 1/2012 и
12/2016), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 22.
септембра 2017. године, донела је
О Д Л У КУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
УДРУЖЕЊУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ
РОДИТЕЉА БАЈИНА БАШТА
Члан 1.
Општина Бајина Башта је носилац права јавне својине на пословном
простору, који се налази у згради постојећој на кат.парцели 791/1, означена као
објекат број 2, уписана у листу непокретности број 2327 КО Бајина Башта.
Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове одлуке општина Бајина Башта даје на
коришћење, без накнаде, на одређено време, и то на период до 5 ( пет ) година,
кориснику УДРУЖЕЊУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ
РОДИТЕЉА БАЈИНА БАШТА, Ул.Светосавска бр. 38.
Члан 3.
Међусобна права и обавезе између општине Бајина Башта, као даваоца
пословног простора на коришћење и Удружења деце са сметњама у развоју и
њихових родитеља Бајина Башта, као корисника добијеног пословног простора,
ближе ће се одредити уговором о давању на коришћење пословног простора, који
уговор ће у име општине Бајина Башта закључити Председник општине.
Уговором ће бити предвиђена обавеза корисника да простор користи једино
за обављање своје делатности (услуга дневног боравка деце са сметњама у развоју),
да га не може издавати у подзакуп, обавеза корисника да уредно и благовремено
плаћа све обавезе које произилазе из коришћења додељеног пословног простора,
дажбине на име утрошене електричне енергије и све друге комуналије.

Свака уговорна страна може раскинути уговор о давању на коришћење
пословног простора без посебног образложења отказног разлога, са отказним роком
од месец дана од дана пријема обавештења о раскиду.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Бајина Башта».
01 Број: 06-32 /2017
Бајина Башта, дана 22. септембра 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 55. став 1. Одлуке о усклађивању
пословања Јавног комуналног предузећа *12. септембар* Бајина Башта са Законом
о јавним предузећима (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 11/016), Скупштина
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 22. септембра 2017. године,
донела је
О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа *12. септембар* Бајина Башта
Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа *12. септембар* Бајина Башта.
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа
*12. септембар* Бајина Башта.
Члан 3.
Утврђује се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног
комуналног предузећа *12. септембар* 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: 06-32/017
Бајина Башта, дана 22. септембра 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 комуналног предузећа *12. септембар* Бајина Башта 01
Број: 06-32/017 од 22. септембра 2017. године, Скупштина општине Бајина Башта
оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора Јавног комуналног предузећа
*12. септембар* Бајина Башта
I. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће *12.
септембар* Бајина Башта.
Скраћено пословно име: ЈКП *12. септембар* Бајина Башта.
Седиште предузећа је у Бајиној Башти, Ул. Светосавска бр.6.
Матични број: 20104376, ПИБ: 104200689.
Претежна делатност: 36.00-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
II. Јавни конкурс се спроводи за избор директора Јавног комуналног *12.
септембар* Бајина Башта.
Директор се именује на период од четири године.
Директор заснива радни однос на одређено време.
III. МЕСТО РАДА:
Бајина Башта, Ул. Светосавска бр.6.
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 ЈКП *12. септембар* 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 69. став 1. тачка 9, у вези са чланом 22. став 3. Закона о
јавним предузећима (*Сл. гласник РС*, бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон и
101/016-др. закон), члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта
(*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011) и члана 22. став 1. алинеја 6, у
вези са чланом 42. 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 22. септембра 2017. године,
донела је
О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП *ББ ТЕРМ*
Бајина Башта о расподели остварене добити за пословну 2016. годину
I. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина
Башта број 509-3/17 од 22.јуна 2017. године о расподели остварене добити за
пословну 2016. годину у износу од 4.148.621 динара, која се у истом износу
распоређује за покриће дела исказаног губитка у пословању Предузећа из ранијих
година.
II. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Службеном
листу општине Бајина Башта*.

01 Број: 06-32/2017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 20. Zakona o lokalnoj samoupravi
(“Sl. glasnik RS”
br. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон),
~lana 59. stав 7. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik
RS” br. 15/016), ~lanova 17. i 39. ta~ка 9. Statuta op{tine
Bajina Ba{ta (“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta” br. 6/08 i
7/011) и члана 26. став 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног
предузећа “12. септембар“ Bajina Ba{ta са Законом о јавним предузећима
(“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta” br. 11/016), Skup{tina op{tine
Bajina Ba{ta, na sednici odr`anoj dana 22. септембра 2017.
godine, donela je
R

E

[

E

W

E

I
DAJE SE saglasnost на Измене и
допуне Програма пословања Javnog комуналног preduze}a “12. септембар“
Бајина Башта за 2017. годину, које је усвојио Надзорни одбор тог јавног предузећа,
одлуком број 1208 od 28. августа 2017. године.
II
Ovo

re{ewe

objaviti

u

“Sl.listu

op{tine Bajina Ba{ta”.
III
Решење доставити: JКП
Скупштине.

“12. септембар”

B.

01 Број:06-32/017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Ba{ta, архиви

PREDSEDNIЦА SKUP[TINE
Весна Ђурић, с. р.

Na osnovu ~lana 32.
ta~ka 20. Zakona o
lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”
br. 129/07, 83/014-др.
закон и 101/016-др. закон), ~lana 59. stав 7. Zakona o javnim
preduze}ima (“Sl. glasnik RS” br. 15/016) и ~lanova 17. i 39.
ta~ка 9. Statuta op{tine Bajina Ba{ta (“Sl.list op{tine
Bajina Ba{ta” br. 6/08 i 7/011), Skup{tina op{tine Bajina
Ba{ta, na sednici odr`anoj dana 22. септембра 2017. godine,
donela je

R

E

[

E

W

E

I
DAJE SE saglasnost на Измене и
допуне Програма пословања Javnog комуналног preduze}a “Дубоко“ Ужице
за 2017. годину, које је усвојио Управни одбор тог јавног предузећа, одлуком број
110/4 od 16. августа 2017. године.
II
Ovo

re{ewe

objaviti

u

“Sl.listu

op{tine Bajina Ba{ta”.
III
Решење доставити: JКП “Дубоко” Ужице, архиви Скупштине.

01 Број:06-32/017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

PREDSEDNIЦА SKUP[TINE
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 17. став 3. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/016), члана 39. тачка 10. Статута
општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011) и члана
40. став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „12.
септембар“ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима („Сл.лист општине
Бајина Башта“, бр.11/016), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној
дана 22. септембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „12. септембар“Бајина Башта
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина
Башта, на период од 4 године, именују се:
- представници оснивача:
1. Николић Жарко, дипл. инж. грађевинарства, председник и
2. Анђић Предраг, дипл.инж.машинства, члан,
-представник запослених:
3. Марковић Зоран, дипл. инж. машинства, члан.
II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу
општине Бајина Башта“.
III
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „12. септембар“ Бајина
Башта, председнику и члановима Надзорног одбора и архиви Скупштине.
01 Број:06-32/2017
Бајина Башта, дана 22. септембра 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 17. став 3. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/016), члана 39. тачка 10. Статута
општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011) и члана
38. став 2. 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 22. септембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије
„ББ ТЕРМ“Бајина Башта
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне
енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, на период од 4 године, именују се:
- представници оснивача:
1. Ивановић Станко, дипл. економиста, председник и
2. Дамљановић Саша, дипл.инж. прераде дрвета, члан,
-представник запослених:
3. Јокић Станић Слађана , дипл. правник, члан.
II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу општине
Бајина Башта“.
III
Решење доставити: Јавном предузећу „ББ ТЕРМ“ Бајина
председнику и члановима Надзорног одбора и архиви Скупштине.

Башта,

01 Број:06-32/2017
Бајина Башта, дана 22. септембра 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. и члана 55.
став 3. тачка 5, у вези са чланом 54.став 11. тачка 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/011, 55/013, 35/015аутентично 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 22. септембра 2017.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
Гимназије *Јосиф Панчић* Бајина Башта
I
РАЗРЕШАВА СЕ Наташа Савић дужности члана Школског одбора
Гимназије “Јосиф Панчић” Бајина Башта, као представник локалне самоуправе.
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, Наташи
Савић и архиви Скупштине.

01 Број:06-32/2017
Бајина Башта, дана 22. септембра 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. и члана 55.
став 4. 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 22. септембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
Гимназије *Јосиф Панчић* Бајина Башта
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Биљана Јовановић за члана Школског одбора Гимназије
“Јосиф Панчић” Бајина Башта, као представник локалне самоуправе.
II
Мандат новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата
Школског одбора Гимназије “Јосиф Панчић” Бајина Башта, именованог Решењем
Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-24/2017 од 04. јула 2017. године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу
општине Бајина Башта“.

IV
Решење доставити: Гимназији “Јосиф Панчић” Бајина Башта, Биљани
Јовановић и архиви Скупштине.
01 Број:06-32/2017
Бајина Башта, дана 22. септембра 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. и члана 55.
став 3. тачка 5, у вези са чланом 54.став 11. тачка 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/011, 55/013, 35/015аутентично 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 22. септембра 2017.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе “Рајак Павићевић” Бајина Башта
I
РАЗРЕШАВА СЕ Милутин Живановић дужности члана Школског одбора
Основне школе “Рајак Павићевић” Бајина Башта, као представник локалне
самоуправе.
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,
Милутину Живановићу и архиви Скупштине.
01 Број:06-32/2017
Бајина Башта, дана 22. септембра 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. и члана 55.
став 4. 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 22. септембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
Основне школе “Рајак Павићевић” Бајина Башта
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Нинослав Кремић за члана Школског одбора Основне школе
“Рајак Павићевић” Бајина Башта, као представник локалне самоуправе.
II
Мандат новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе “Рајак Павићевић” Бајина Башта, именованог
Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-24/2017 од 04. јула 2017.
године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу
општине Бајина Башта“.
IV
Решење доставити: Основној школи “Рајак Павићевић” Бајина Башта,
Нинославу Кремићу и архиви Скупштине.
01 Број:06-32/2017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(*Сл.гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), у вези са
чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима (*Сл. гласник РС*, бр. 15/016) и
члана 39. став 1. 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 22. септембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I. УТВРЂУЈЕ СЕ да Велимиру Радовановићу из Бајине Баште престаје
функција директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије
*ББ ТЕРМ* Бајина Башта, на коју је именован Решењем Скупштине општине
Бајина Башта 01 Број: 06-27/013 од 30. августа 2013. године, објављеним у *Сл.
гласнику РС*, бр.80/013 од 11. септембра 2013. године, због истека периода на који
је именован.
II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу
општине Бајина Башта*.
Образложење
Велимир Радовановић именован је на функцију директора Јавног предузећа
за производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта Решењем
Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-27/013 од 30. августа 2013. године,
објављеним у *Сл. гласнику РС*, бр.80/013 од 11. септембра 2013. године.

Скупштина општине Бајина Башта донела је одлуку 01 Број: 06-24/017 од
04. јула 2017. године о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта,
са текстом огласа о јавном конкурсу, који је објављен у *Сл.гласнику РС*, бр.
68/017 од 11. јула 2017. године. Конкурсни поступак пред Комисијом за
спровођење конкурса је у току.
У складу са одредбама члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима (*Сл.
гласник РС*, бр. 15/016), Велимиру Радовановићу престао је мандат директора
Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина
Башта, због истека периода на који је именован.
Ово решење је коначно.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се поднети тужба
Управном суду Београд у року од 30 дана од дана пријема решења.
01 Број: 06-32/017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (*Сл. гласник РС*, бр.
15/016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник РС*,
бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 39. став 1. тачка 10. Статута
општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011) и члана
65. 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 22. септембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за
производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Глишић, дипл. економиста из Бајине Баште, за
вршиоца дужности директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне
енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта, коју функцију ће обављати до именовања
директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије *ББ
ТЕРМ* Бајина Башта по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже годину дана.
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у *Сл.
гласнику РС*, у *Сл.листу општине Бајина Башта*, и на интернет страници
општине Бајина Башта.
Образложење
Скупштина општине Бајина Башта донела је одлуку 01 Број: 06-24/017 од
04. јула 2017. године о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта,
са текстом огласа о јавном конкурсу, који је објављен у *Сл.гласнику РС*, бр.
68/017 од 11. јула 2017. године. Конкурсни поступак пред Комисијом за
спровођење конкурса још увек није окончан, односно, Скупштини општине Бајина
Башта још није достављен предлог решења о именовању директора Јавног
предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта.
Обзиром да је директор Јавног предузећа за производњу и испоруку
топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта, Велимир Радовановић, именован на
ту функцију Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-27/013 од 30.
августа 2013. године, објављеним у *Сл. гласнику РС*, бр.80/013 од 11. септембра
2013. године, то му је, у складу са чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима
(*Сл. гласник РС*, бр. 15/016), престао мандат директора тог јавног предузећа.
Тиме су се стекли услови за именовање вршиоца дужности Јавног предузећа за
производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта, до окончања
поступка именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на
период од годину дана.
Ово решење доноси се применом одредби 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), којима је прописана надлежност Скупштине
општине да именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач. На доношење овог решења примењене су и
одредбе члана 52. Закона о јавним предузећима (*Сл. гласник РС*, бр. 15/016) и
члана 65. 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), којима је прописано
именовање вршиоца дужности директора, до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу, на период који не може бити дужи од
годину дана.
Ово решење је коначно.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се поднети тужба
Управном суду Београд у року од 30 дана од дана пријема решења.
01 Број: 06-32/017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

На основу члана 32. тачка 20. и 50. став 4. Закона о локалној самоуправи
(*Сл.гласник РС* бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 39. тачка
30. и 69. став 3. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*
бр. 6/08 и 7/011) и сходно члану 78. Пословника Скупштине општине Бајина Башта
(*Сл.лист општине Бајина Башта* бр, 7/08, 4/09 и 3/011), Скупштина општине
Бајина Башта, на седници одржаној дана 22. септембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
КОНСТАТУЈЕ СЕ да Гроздану Биљићу престаје функција члана
Општинског већа општине Бајина Башта, на коју је изабран Решењем Скупштине
општине Бајина Башта 01 Број: 06-18/016 од 26. маја 2016. године, а по основу
писане оставке на ту функцију, коју је поднео дана 30. августа 2017. године.
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу
општине Бајина Башта*.
III
Решење доставити: Гроздану Биљићу и архиви Скупштине.

01 Број: 06-32/017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32. тачка 20. и 50. став 4. Закона о локалној самоуправи
(*Сл.гласник РС* бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 39. тачка
30. и 69. став 3. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*
бр. 6/08 и 7/011) и сходно члану 78. Пословника Скупштине општине Бајина Башта
(*Сл.лист општине Бајина Башта* бр, 7/08, 4/09 и 3/011), Скупштина општине
Бајина Башта, на седници одржаној дана 22. септембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
КОНСТАТУЈЕ СЕ да Вишњи Максимовић престаје функција члана
Општинског већа општине Бајина Башта, на коју је изабрана Решењем Скупштине
општине Бајина Башта 01 Број: 06-18/016 од 26. маја 2016. године, а по основу
писане оставке на ту функцију, коју је поднела дана 20. септембра 2017. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу
општине Бајина Башта*.

III
Решење доставити: Вишњи Максимовић и архиви Скупштине.

01 Број: 06-32/017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 12. i ~lana 45. stav 1. i
3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS” br.
129/07, 83/014-dr. zakon i 101/016-dr. zakon), ~lana 39.
ta~ka 13. i ~lana 61. stav 4. Statuta op{tine Bajina Ba{ta
(“Sl. list op{tine Bajina Ba{ta” br. 6/08 i 7/011),
Skup{tina op{tine Bajina Ba{ta, na sednici odr`anoj dana 22.
септембра 2017. godine, donela je

R
O IZBORU

E

[

E

W

E

^LANA OP[TINSKOG VE]A
BAJINA BA[TA

OP[TINE

I
БИРА СЕ Александрић Наташа, дипл.инжењер пољопривреде из
Бајине Баште, зa ~lanа Op{tinskog ve}a op{tine Bajina
Ba{ta.

II
Ovo re{ewe stupa na snagu danom
objavi}e se u “Sl. listu op{tine Bajina Ba{ta”.

dono{ewa

i

III
Re{ewe

dostaviti:

Александрић

Наташи

i

arhivi

Skup{tine.

01 Broj: 06-32/017
Bajina Ba{ta, dana 22. септембра 2017. godine
SKUP[TINA OP[TINE BAJINA BA[TA

PREDSEDNIЦА

SKUP[TINE

Весна Ђурић, с.р.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 12. i ~lana 45. stav 1. i
3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS” br.
129/07, 83/014-dr. zakon i 101/016-dr. zakon), ~lana 39.
ta~ka 13. i ~lana 61. stav 4. Statuta op{tine Bajina Ba{ta
(“Sl. list op{tine Bajina Ba{ta” br. 6/08 i 7/011),
Skup{tina op{tine Bajina Ba{ta, na sednici odr`anoj dana 22.
септембра 2017. godine, donela je

R

E

[

E

W

E

O IZBORU

^LANA OP[TINSKOG VE]A
BAJINA BA[TA

OP[TINE

I
БИРА СЕ Радовановић Јелена, дипл. социјални радник из Бајине
Баште, зa ~lanа Op{tinskog ve}a op{tine Bajina Ba{ta.

II
Ovo re{ewe stupa na snagu danom
objavi}e se u “Sl. listu op{tine Bajina Ba{ta”.

dono{ewa

i

III
Re{ewe

dostaviti:

Радовановић

Јелени

i

arhivi

Skup{tine.

01 Broj: 06-32/017
Bajina Ba{ta, dana 22. септембра 2017. godine
SKUP[TINA OP[TINE BAJINA BA[TA

PREDSEDNIЦА

SKUP[TINE

Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник
РС* бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 46. став 1. тачка 5. и
став 6. Закона о локалним изборима (*Сл.гласник РС* бр. 129/07, 34/010-одлука УС
и 54/011) и члана 62. став 2. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине

Бајина Башта* број 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници
одржаној дана 22. септембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I. УТВРЂУЈЕ СЕ да Александрић Наташи, са изборне листе
Коалиција:Александар Вучић-Србија побеђује, престаје мандат одборнице у
Скупштини општине Бајина Башта, избором на функцију члана Општинског већа
општине Бајина Башта, која функција је неспојива са функцијом одборника.
II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу
општине Бајина Башта*.
Образложење
Одборница Александрић Наташа изабрана је тајним гласањем дана 22.
септембра 2017. године на функцију члана Општинског већа општине Бајина
Башта, решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-32/017 од 22.
септембра 2017. године.
Одредбама члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*
бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/017) прописано је да одборнику који буде
изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат, а одредбама члана
46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (*Сл.гласник РС* бр. 129/07,
34/010-одлука УС и 54/011) прописан је, као правни основ престанка мандата
одборника пре истека времена на које је изабран, преузимање посла, односно
функције који су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника. Према
ставу 6. истог члана тог Закона, код наступања таквог случаја, скупштина општине
утврђује да је одборнику престао мандат.
Чланом 62. став 2. Статута општине Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина
Башта* бр. 6/08 и 7/011) прописано је да одборнику који буде изабран за члана
Општинског већа престаје одборнички мандат.
Сходно наведеним законским одредбама, именованој је утврђен престанак
мандата одборника.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба
Управном суду Београд у року од 48 часова од дана доношења решења.
01 Број: 06-32/017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.
На основу члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник
РС* бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 46. став 1. тачка 5. и
став 6. Закона о локалним изборима (*Сл.гласник РС* бр. 129/07, 34/010-одлука УС
и 54/011) и члана 62. став 2. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине

Бајина Башта* број 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници
одржаној дана 22. септембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I. УТВРЂУЈЕ СЕ да Радовановић Јелени, са изборне листе
Коалиција:Александар Вучић-Србија побеђује, престаје мандат одборнице у
Скупштини општине Бајина Башта, избором на функцију члана Општинског већа
општине Бајина Башта, која функција је неспојива са функцијом одборника.
II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу
општине Бајина Башта*.
Образложење
Одборница Радовановић Јелена изабрана је тајним гласањем дана 22.
септембра 2017. године на функцију члана Општинског већа општине Бајина
Башта, решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-32/017 од 22.
септембра 2017. године.
Одредбама члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*
бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/017) прописано је да одборнику који буде
изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат, а одредбама члана
46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (*Сл.гласник РС* бр. 129/07,
34/010-одлука УС и 54/011) прописан је, као правни основ престанка мандата
одборника пре истека времена на које је изабран, преузимање посла, односно
функције који су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника. Према
ставу 6. истог члана тог Закона, код наступања таквог случаја, скупштина општине
утврђује да је одборнику престао мандат.
Чланом 62. став 2. Статута општине Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина
Башта* бр. 6/08 и 7/011) прописано је да одборнику који буде изабран за члана
Општинског већа престаје одборнички мандат.
Сходно наведеним законским одредбама, именованој је утврђен престанак
мандата одборника.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба
Управном суду Београд у року од 48 часова од дана доношења решења.
01 Број: 06-32/017
Бајина Башта, дана 22. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.
Република Србија
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

01 Број:06-31/017
14. септембар 2017. године
БАЈИНА БАШТА

На основу члана 361. став 1. Закона о енергетици (*Сл. гласник РС*, бр.
145/014), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07,
83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 63. Статута општине Бајина Башта
(“Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011) и члана 22. 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), Општинско веће општине Бајина Башта, на
седници одржаној дана 14. септембра 2017. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о условима за подношење и
решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије, који је
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне
енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта, Одлуком број 503-5/17 од 22. јуна 2017. године.
2. Ово решење објавити у *Службеном листу општине Бајина Башта*.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радомир Филиповић, с.р.
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