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              На основу члана 46. став 1. тачка 8. и став 6. Закона о локалним изборима 

(*Сл.гласник РС*, бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) 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 13. новембра 

2018. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

            I. УТВРЂУЈЕ СЕ да Немањи Ђорђевићу, са изборне листе Ивица Дачић-

*Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)* , престаје мандат 

одборника у Скупштини општине Бајина Башта, због наступања смрти. 

            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 

 

            Правни основ за доношење овог решења  садржан је у одредбама члана 46. 

став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима (*Сл.гласник РС*, бр. 129/07, 34/010-

одлука УС и 54/011) у којима је прописано је да одборнику престаје мандат пре 

истека времена на које је изабран ако наступи смрт одборника. Одредбама става 6. 

истог члана Закона о локалним изборима прописано је да у том случају скупштина 

на првој наредној седници, после обавештења о наступању смрти, утврђује да је 

одборнику престао мандат. Актом број 02-5/2018 од 06.новембра 2018. године 

Одборничка група СПС-ЈС обасвестила је Скупштину општине Бајина Башта о 

смрти одборника Немање Ђорђевића, са изборне листе Ивица Дачић-

*Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)*, дана 02. 

новембра 2018. године, на основу чега је Административно-мандатно-имунитетски 

одбор утврдио предлог Решења о утврђивању престанка његовог одборничког 

мандата. На основу тог предлога, Скупштина општине овим Решењем утврђује 

престанак мандата одборнику Немањи Ђорђевићу, због наступања смрти.      

 

01 Број: 06-34/018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                             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 13. новембра 2018. 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 

Драгану Спасојевићу из Јеловика, Бајина Башта, са изборне листе Коалиција: 

Александар Вучић-Србија побеђује, изабраном на изборима одржаним 24. априла 

2016. године. 

           II. Драгану Спасојевићу мандат почиње да тече даном потврђивања мандата 

и траје до истека времена на које би трајао мандат одборника Драгана Вукаиловића, 

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*.  

О б р а з л о ж е њ е  

     

                 Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-29/018 од 01. 

октобра 2018. године (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 7/2018) утврђен је 

престанак мандата одборнику Драгану Вукаиловићу, са изборне листе Коалиција: 

Александар Вучић-Србија побеђује, пре истека времена на које је изабран на 

изборима од 24. априла 2016. године, подношењем 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 Драгана 

Вукаиловића, кандидату Драгану Спасојевићу, са изборне листе Коалиција: 

Александар Вучић-Србија побеђује и издала му Уверење 01 Број: 013-3/16  од 01. 

новембра 2018. 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: 06-33/018 од 06. новембра 2018. године за 

потврђивање мандата одборнику Драгану Спасојевићу. Разматрајући тај Предлог, 



Скупштина општине је исти прихватила и потврдила мандат одборнику Драгану 

Спасојевићу. Административно-мандатно-имунитетски одбор утврдио је да су 

подаци из издатог Уверења одборнику Драгану Спасојевићу 01 Број:013-3/16 од 01. 

новембра 2018. 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 Драгана Спасојевића 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 Драган Вукаиловић, чији 

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

комисија доделила одборнички мандат. Драгану Спасојевићу ће мандат трајати до 

истека времена до када би трајао мандат одборника Драгана Вукаиловића, 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: 06-34/018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                      Ђурић Весна, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             На основу члана 20. тачка 11. и члана 32. тачка 8. Закона о локалној 

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

47/018), члана 13. 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, 83/014-др. закон), 

члана 39. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, 36/09, 88/010, 99/011-др. закон, 

93/012 и 84/015) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Бајина Башта („Сл. 

лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, 

на седници одржаној дана  13. новембра 2018. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усклађивању Одлуке о оснивању Установе Спортско-туристички 

центар *Бајина Башта* Бајина Башта са Законом о туризму и са 

Уредбом о класификацији делатности и 

промени назива установе 

 

            I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

            Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о оснивању Установе Спортско-

туристички центар *Бајина Башта* Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина 

Башта“, бр. 1/01, 5/01 и 5/013) са Законом о туризму („Сл. гласник РС“, 36/09, 

88/010, 99/011-др. закон, 93/012 и 84/015) и са Уредбом о класификацији делатности 

(*Сл. гласник РС*, бр. 54/010) и врши промена назива Установе Спортско-

туристички центар *Бајина Башта* Бајина Башта (у даљем тексту:Установа). 

           Установа је основана Одлуком о оснивању Установе Спортско-туристички 

центар *Бајина Башта* Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 1/01, 

5/01 и 5/013) и уписана је у Регистар Привредног суда Ужице Решењем  Фи. број 

277/01 од 15. маја 2001. године, у регистарском улошку број: 1-8910-00, матични 

број:17311301, ПИБ:101000368. 

 

Члан 2. 

            Овом одлуком регулишу се права и обавезе оснивача и Установе, а нарочито: 

             -циљеви оснивања, 

             -подаци о оснивачу,  

             -назив и седиште Установе, 

             -делатност Установе, 

             -средства за рад Установе, 

             -органи Установе, 

             -права и обавезе у погледу обављања делатности због којих је Установа 

основана, 

             -укидање Установе, 

             -друга питања од значаја за рад Установе. 

 

 



          II.  ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА 

Члан 3. 

            Установа је основана у циљу: 

         1.Промоције и развоја туризма  на територији општине Бајина Башта 

            Послови на промоцији и развоју туризма од интереса за општину Бајина 

Башта обављају се у циљу валоризације, очувања и заштите туристичких 

вредности, усмеравања и подстицања развоја туризма на територији општине 

Бајина Башта. 

             У сврху  остварења циљева из претходног става, Установа обавља следеће 

послове: 

            -координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката 

у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији 

туризма  и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; 

            -доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са 

Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а; 

           -обезбеђивања и унапређивања  информативно-пропагандног материјала 

којим се промовишу туристичке вредности општине Бајина Башта (штампане 

публикације, аудио и видео промотивни  материјал, on line средства промоције-

интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, 

сувенири итд.); 

            -прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди 

на територији општине Бајина Башта, као и други послови од значаја за промоцију 

туризма; 

           -организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, 

спортских, културних и других скупова и манифестација; 

           -организовања  туристичко-информативних центара (за прихват туриста, 

пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе 

информисања туриста,  упознавање туриста са квалитетом  туристичке понуде, 

упознавање надлежних органа  са притужбама туриста и др.); 

           -управљача туристичког простора; 

           -посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском  туристичком 

домаћинству; 

           -подстицања реализације програма изградње туристичке инфрастуктуре и 

уређења простора; 

           -израде и учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних 

пројеката из области туризма; 

          -припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других 

информација; 

          -друге активности у складу са законом, овом одлуком и статутом Установе. 

        2. Развоја и унапређења спортско-рекреативног туризма на територији 

општине Бајина Башта 

            У сврху остварења циљева развоја и унапређења спортско-рекреативног 

туризма, Установа обавља следеће послове: 

            -промоције и развоја спортско-рекреативног туризма на територији општине 

Бајина Башта; 

            -подстицања  изградње, одржавања, обнављања и унапређивања и опремања 



спортско-туристичких објеката, у функцији промоције и развоја спортско-

рекреативног туризма на територији општине Бајина Башта; 

             -управљање и рационално коришћење спортско-рекреативних објеката, 

пренетим овом одлуком Установи на коришћење, што подразумева њихово 

одржавање, обнављање и унапређење, а све у циљу развијања успешног пословања 

у пружању услуга највиших стандарда у области спортско-рекреативног туризма; 

 

            III. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 4. 

             Оснивач Установе је општина Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28,  

матични број: 07158017 (у  даљем тексту: оснивач). 

             Права оснивача остварује Скупштина општине Бајина Башта. 

 

            IV. НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

Члан 5. 

            Овом одлуком мења се назив Установе, тако што се њен досадашњи назив, 

који је гласио Спортско-туристички центар *Бајина Башта* Бајина Башта, мења 

новим називом, који гласи: Туристичка организација *Тара-Дрина* Бајина 

Башта. 

            Седиште Установе је у Бајиној Башти, Улица Кнеза Милана Обреновића број 

34/2. 

Члан 6. 

            Установа се уписује у судски регистар. 

            Установа има статус правног лица, са правима и обавезама утврђеним 

законом, овом одлуком и Статутом Установе. 

             Установа одговара за своје обавезе у правном промету целокупном својом 

имовином. 

             Установа послује у складу са прописима којима се уређују јавне службе. 

 

            V. ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 7. 

             Претежна делатност Установе је: 

            84.13-Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области 

економије 

 

             Остале делатности Установе су: 

             -18.12 Остало штампање 

             -47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама 

             -47.63 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим 

продавницама 

             -47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим 

продавницама 

             -47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама 

             -47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим 

продавницама (продаја сувенира) 

             -47.99 Остала трговина на мало изван продавница 



             -55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак-смештај у сеоским 

кућама, брвнарама, апартманима, бунгаловима... 

             -52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају 

             -55.30 Делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице 

             -55.90 Остали смештај 

             -58.11 Издавање књига-издавање књига, брошура, проспеката, летака и 

других публикација 

              -58.12 Издавање именика и адресара 

              -58.19 Остале издавачке делатности 

              -63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте 

              -70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу 

              -73.11 Делатност рекламних агенција 

              -73.12 Медијско представљање 

              -73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 

              -79.11 Делатност путничких агенција 

              -79.12 Делатност туроператора 

              -79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима 

              -82.20 Делатност позивних центара 

              -82.30 Организовање сајмова и састанака 

              -93.11 Делатност спортских објеката 

              -93.19 Остале спортске делатности 

              -93.21 Делатност забавних и тематских паркова 

              -93.29 Остале забавне и рекреативне делатности 

         Установа може, без уписа у судски регистар, обављати и друге делатности, 

које служе обављању делатности које су уписане, уколико за те делатности 

испуњава услове  прописане законом, а које се уобичајено обављају уз уписане 

делатности, у мањем обиму, или привремено. 

        О промени делатности Установе одлучује Скупштина општине Бајина Башта, 

на предлог Управног одбора Установе. 

 

        VI. СРЕДСТВА ЗА РАД 

Члан 8. 

          Средства за оснивање и почетак рада Установе обезбеђена су у буџету 

општине Бајина Башта и опредељена су Одлуком о оснивању Установе Спортско-

туристички центар *Бајина Башта* Бајина Башта 01 Број:06-9/2001 од 16. марта 

2001. године у износу од 10.000,00 динара, која су уписана и унета као оснивачки 

улог Установе,  дана 15. маја 2001. године, приликом уписа њеног оснивања. 

 

Члан 9. 

          Средства за рад, односно обављање делатности из члана 7. ове одлуке, 

обезбеђују се из: 

           -буџета општине Бајина Башта, 

           -буџета Републике Србије, 

           -донација и спонзорства, 

           -других прихода, у складу са законом. 

          Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом, овом одлуком, 



Статутом Установе и Годишњим програмом рада и финансијским планом Установе. 

 

                                                               Члан 10. 

          Ради обезбеђивања услова за почетак рада и за обављање делатности из члана 

7. ове одлуке, оснивач је, приликом оснивања, Установи поверио и предао на 

коришћење и управљање следеће: 

         а.) непокретности у  јавној својини општине Бајина Башта: 

           -пословни простор у Улици Кнеза Милана Обреновића број 34/2 у Бајиној 

Башти, у којем је смештено седиште Установе,  

           -спортскe теренe *Браћа Милутиновић* у Лугу, на кат. парцели број: 738/1 

КО Бајина Башта, уписанo у листу непокретности број 2327 КО Бајина Башта, 

           -спортску халу на кат. парцели број 1589/5 КО Бајина Башта, уписано у листу 

непокретности број 2327 КО Бајина Башта, 

           -градску плажу на Рачи, на кат. парцелама број 252, 254/2, 255/6, 257, 262/1, 

263/4 и 288, све у КО Луг,  уписаним у листу непокретности број 923 КО Луг, 

           -објекат угоститељства број  1, изграђен на кат. парцели број 252 КО Луг, 

уписан у листу непокретности број 923 КО Луг, 

           -кат. парцелу број 263/4 КО Луг, уписану у листу непокретностi број 923 КО 

Луг. 

         б.) покретне ствари: 

            -пловећу понтонску плажу са 2 прилазна моста, са постољем од дрвета, 

постављеним на металној конструкцији, дужине 50 метара, ширине 16 метара, 

висине 1,50 метара, газ 0,30/1,00м, носивост 25 т, капацитета  300 места, са две 

металне бове за одржавање удаљености  и  

            -пловећу понтонску марину са прилазним мостом, са постољем од дрвета, 

постављеним на металној конструкцији, дужине 30 метара, ширине 14 метара, 

висине 1,50 метара, газ 0,40м/0,80м, носивости 15т, капацитета 130 места,  са две 

металне бове за одржавање удаљености,  

          Установа је овлашћена да поверене непокретности и покретне ствари из става 

1. овог члана држи, да их користи у складу са њиховом природом и наменом, да их 

даје у закуп и да њима управља (одржавање, обнављање и унапређивање, као и 

извршавање законских и других обавеза у вези са њима), све у складу са законом, 

без права располагања. 

          Располагање у смислу претходног става овог члана је отуђење, размена и 

стављање под хипотеку, односно залогу непокретности и покретних ствари. 

          У случају статусних промена или гашења Установе, све сходно закону, 

непокретности и покретне ствари поверене и предате Установи на коришћење и 

управљање сходно овом члану, имају се вратити оснивачу, општини Бајина Башта, 

као њена имовина. 

 

 

 

        VII. ОРГАНИ 

Члан 11. 

                  Органи Установе су: 

                    1. Директор, 



                    2. Управни одбор и 

                    3. Надзорни одбор. 

 

          1.) Д и р е к т о р 

Члан 12. 

           Директора Установе именује и разрешава Скупштина општине Бајина Башта, 

на основу јавног конкурса, који спроводи Управни одбор Установе. 

           Мандат директора траје 4 године. 

           По истеку мандата исто лице може бити поново именовано за директора 

Установе. 

            Услови за именовање директора Установе и конкурсни поступак који 

спроводи Управни одбор Установе,  уређују се Статутом Установе. 

 

Члан 13. 

             Директор Установе: 

            -представља и заступа Установу, 

            -организује и руководи радом Установе, 

            -предлаже основе пословне политике, програме и планове рада и развоја 

Установе, 

            -подноси извештаје о резултатима пословања Установе, 

            -доноси акт о организацији и систематизацији послова, уз сагласност 

надлежног органа оснивача, 

            -предлаже акте које доноси Управни одбор Установе, 

            -извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, 

            -стара се о законитости рада Установе, 

            -одговара за коришћење и управљање непокретностима које су Установи 

предате на коришћење од стране оснивача, 

            -одговара за коришћење и располагање покретним стварима, 

            -врши друге послове утврђене законом, овом одлуком и Статутом Установе. 

            За прибављање и располагање покретним стварима веће вредности, из става 

1. алинеја 10. овог члана, Установа мора имати сагласност надлежног органа 

оснивача. 

Члан 14. 

           Дужност директора Установе престаје истеком мандата на који је именован и 

разрешењем. 

          Скупштина општине може разрешити директора Установе: 

           -на лични захтев, 

           -ако обавља дужност супротно одредбама закона, ове одлуке и Статута 

Установе, 

           -ако нестручним, неправилним или несавесним радом проузрокује већу 

штету Установи, 

           -ако је против њега покренут кривични поступак који га чини недостојним 

обављања функције директора, 

           -ако Скупштина општине не усвоји извештај о раду Установе. 

 

 



Члан 15. 

           Скупштина општине може, без спровођења конкурса, именовати вршиоца 

дужности директора Установе, у случају престанка дужности директора пре истека 

периода на који је именован, или када јавни конкурс за директора није успео. 

           Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити 

дужи од једне године. 

            Вршилац дужности директора мора испуњавати све услове, прописане за 

директора Установе. 

            Вршилац дужности директора има  сва  права, обавезе и овлашћења која има 

директор Установе. 

 

    2.) Управни одбор 

Члан 16. 

            Управни одбор Установе има 7 чланова, од којих су 5 представници 

оснивача, а 2 су представници запослених Установе. 

            Чланови Управног одбора, представници запослених Установе, предлажу се 

на начин прописан Статутом Установе. 

             Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина 

општине. 

             Управни одбор се именује на период од 4 године. 

 

Члан 17. 

             Управни одбор Установе: 

             -доноси Статут Установе, уз сагласност Скупштине општине, 

             -одлучује о пословању Установе, 

             -усваја годишњи програм рада са финансијским планом, 

             -усваја извештаје о пословању и завршни рачун, 

             -доноси одлуке о коришћењу средстава, у складу са законом, 

             -спроводи конкурсни поступак за именовање директора Установе,  

             -доноси Пословник о свом раду, 

             -обавља друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом 

Установе. 

 

   3.) Надзорни одбор 

Члан 18. 

            Надзорни одбор Установе има 3 члана, од којих су 2 представници оснивача, 

а 1 је представник запослених Установе. 

            Члан Надзорног одбора, представник запослених Установе, предлаже се на 

начин прописан Статутом Установе. 

             Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина 

општине. 

             Надзорни одбор се именује на период од 4 године. 

 

 

Члан 19. 

             Надзорни одбор Установе: 



              -врши надзор над пословањем Установе, 

              -прегледа извештај о пословању и завршни рачун Установе и утврђује да ли 

су сачињени у складу са прописима, 

              -доноси Пословник о свом раду, 

              -обавља друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом 

Установе. 

 

    VIII. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ У ПОГЛЕДУ ДЕЛАТНОСТИ ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ  

             УСТАНОВА ОСНОВАНА 

 

Планови и програми рада 

Члан 20. 

              Годишњи план и програм рада Устнове, са финансијским планом, доноси 

Управни одбор и доставља га Скупштини општине на сагласност. 

               Годишњи план и програм рада, са финансијским планом, сматра се 

донетим када на њега да сагласност Скупштина општине. 

 

Извештај о раду  

Члан 21. 

                Извештај о раду Установе Управном одбору подноси директор Установе. 

                Управни одбор усваја извештај и подноси Скупштини општине. 

 

Надзор оснивача над радом Установе 

Члан 22. 

                 Скупштина општине, у оквиру својих овлашћења, врши надзор и 

контролу над радом Установе и обављањем делатности због којих је Установа 

основана, разматрањем годишњих програма и планова рада и извештаја о раду. 

                 Поред овлашћења из претходног става овог члана, Скупштина општине 

даје сагласност на: 

                -Статут Установе, 

                -статусне промене, 

                -друге одлуке Установе, у складу са законом, овом одлуком и Статутом 

Установе. 

Члан 23. 

                 Општинско веће даје сагласност на: 

                 -промену цена производа и услуга, у складу са програмом и планом 

Установе, 

                 - акт о организацији и систематизацији послова Установе, 

                 - друге одлуке Установе, у складу са законом, овом одлуком и Статутом 

Установе. 

 

 

         IX. УКИДАЊЕ УСТАНОВЕ 

Члан 24. 

          Установа је основана на неограничено време. 

          У случају престанка рада Установе, преостала средства припадају оснивачу. 



          Акт о укидању Установе доноси Скупштина општине. 

          На основу акта о укидању Установе, спроводи се поступак редовне 

ликвидације Установе, у складу са законом. 

 

Члан 25. 

           Установа може бити укинута: 

                -ако не испуњава законом прописане услове за обављање делатности, 

                - ако не постоје услови за обављање делатности Установе. 

            Сматра се да не постоје услови за обављање делатности Установе ако: 

                -не постоји потреба за њеном делатношћу, 

                -потребе за делатношћу Установе могу да се задовоље на рационалнији и  

економичнији начин, 

                -не остварује законом утврђене циљеве и задатке. 

 

       X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

              Органи Установе, изабрани у складу са Одлуком о оснивању Установе 

Спортско-туристички центар *Бајина Башта* Бајина Башта („Сл. лист општине 

Бајина Башта“, бр. 1/01, 5/01 и 5/013), настављају са радом до истека периода на 

који су именовани, односно до разрешења од стране оснивача. 

 

Члан 27. 

              Установа наставља са радом у складу са одредбама ове одлуке. 

    

Члан 28. 

              Органи Установе дужни су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке ускладе Статут и друге опште акте Установе са одредбама ове одлуке. 

 

Члан 29. 

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

општине Бајина Башта*, а примењиваће се од 01. јануара 2019. године. 

 

01 Број: 06-34/018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                        Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 



 

Република Србија 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

01 број:06-34/2018 

13. новембар 2018. године 

Бајина Башта 

                  На основу члана 27. став 1,  став 2. и став 10. Закона о јавној својини 

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

108/2016 и 113/2017) и члана 39. став 1. тачка 20. Статута општине Бајина Башта ( „ 

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

Бајина Башта, на седници одржаној дана 13. новембра 2018. године, донела је  

О Д Л У К У 

         I. ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да донесе одлуку о отуђењу 

непокретности и то грађевинског земљишта које чини кат. парцела 12/1,земљиште 

под зградом- објектом и земљиште уз зграду -објекат, површине 0.02,23 ха , 

уписана у листу непокретности број 57 КО Рогачица, у јавној својини Републике 

Србије и општине Бајина Башта, са заједничким обимом удела, непосредном 

погодбом, без накнаде, преносом права јавне својине, са Републике Србије на 

општину Бајина Башта. 

        II. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „ Сл. листу општине 

Бајина Башта“ 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина Бајина Башта је почетком 2018. године поднела захтев-

иницијативу Влади Републике Србије, преко Републичке дирекције за имовину 

Републике Србије, за пренос права јавне својине на непокретности описанoj у 

диспозитиву ове одлуке, са Републике Србије на општину Бајина Башта, а у циљу 

локалног развоја општине. 

У евиденцији Републичког геодетског завода, Службе за катастар 

непокретности Бајина Башта, у листу непокретности број 57 КО Рогачица, 

кат.парцела 12/1 ,земљиште под зградом-објектом и земљиште уз зграду -објекат, 

површине 0.02,23 ха, је у заједничкој својини Републике Србије и општине Вајина 

Башта, с тим што је назначено да је ЈП Национални парк “ Тара” Бајина Башта 

корисник дела чији је власник Република Србија. 

На овој катастарској парцели се налази зграда јединице локалне самоуправе, 

означена као објекат број 1, а који објекат је у јавној својини општине Бајина 

Башта.  

            Чланом 39. став 1. тачка 20. Статута општине Бајина Башта („Службени 

лист општине Бајина Башта“, број:6/08, 7/011 ), прописано је да је у надлежности 

Скупштине општине да покреће поступак отуђења и прибављања непокретности за 

потребе органа општине, на начин прописан Законом. 



Како је наведено и у захтеву општине 01 број 46-36/017 од 10.јануара 

2018.године и од 31. јула 2018. године, и овом Одлуком се истиче потреба општине 

за прибављањем грађевинског земљишта у искључиву својину општине Бајина 

Башта, а ово посебно што се на истој парцели налази зграда јединице локалне 

самоуправе, означена као објекат број 1, а који објекат је у јавној својини општине 

Бајина Башта.  

Досадашњи корисник кат.парцеле 12/1 КО Рогачица, ЈП Национални парк “ 

Тара” Бајина Башта, као корисник дела чији је власник Република Србија, донео је 

закључак 40 број 1213/4 од 28.12.2017.године, којим је обавестио општину Бајина 

Башта да му иста парцела није неопходна за обављање своје делатности. 

Стога се предлаже Влади Републике Србије да, ради обезбеђења адекватног 

управљања и одржавања наведене непокретности, донесе одлуку о преносу права 

јавне својине, без накнаде, на непокретностима описаним у диспозитиву ове 

Одлуке, са Републике Србије на општину Бајина Башта. 

 

 

Доставити: 

 - Републичкој дирекцији за имовину 

   Републике Србије, 

- архиви. 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                           Ђурић Весна, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Република Србија 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

04 Број 46-39/2018  

13. новембар 2018. године 

БАЈИНА БАШТА 

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

став 2., члана 29. става 1. Закона о јавној својини ( „Сл.гласник РС “, број  72/2011, 

88/2013,105/2014,104/2016-др закон,108/2016 и 113/2017), члана 2. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  давања 

у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Сл.гласник РС“, број  16/2018), члана 15. став 1. тачка 26. и 

члана 39. став 1. тачка 20. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине 

Бајина Башта“, број 6/2008 и 7/2011), на седници одржаној дана 13. новембра 2018. 

године, донела је 

О Д Л У К У  

             I. ПРИСТУПА СЕ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЈИНА БАШТА непокретности, и то:  

            1. кат.парцела број 6/1 КО Перућац, врста земљишта-земљиште у 

грађевинском подручју, по култури земљиште под зградом-објектом, површине 

0.0,96 ха; земљиште под зградом-објектом, површине 0.00,94ха  и земљиште уз 

зграду-објекат, површине 0.04,89 ха и објекта број 1 постојећи на истој парцели, 

спратности ПО+Пр, а означен  као зграда за коју није позната намена,  све уписано 

у листу непокретности број 264 КО Перућац, као јавна својина општине Бајина 

Башта, са уделом од 1/1. 

           2. кат.парцела број 1420/1 КО Заовине, врста земљишта-грађевинско 

земљиште изван грађевинског земљишта, по култури земљиште уз зграду-објекат, 

у површини од 0.19,40 ха, уписана у листу непокретности број 1174 КО Заовине, 

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

           3. породична стамбена зграда, изграђена на кат. парцели број 1292/1 КО 

Заовине, означена као зграда број 2, која се састоји од приземља и једног спрата, 

површине у основи 188м2, а укупне површине 386,60 м2, уписана у листу 

непокретности број 1174 КО Заовине. 

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

I. ове Одлуке, има се извршити путем јавног надметања, по најнижој почетној 

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

непокретности, и то: 

1.за кат.парцелу број 6/1 КО Перућац, врста земљишта-земљиште у 

грађевинском подручју, по култури земљиште под зградом-објектом, површине 

0.0,96 ха; земљиште под зградом-објектом, површине 0.00,94ха  и земљиште уз 

зграду-објекат, површине 0.04,89 ха и објекат број 1 постојећи на истој парцели, 



спратности ПО+Пр, а означен  као зграда за коју није позната намена,  све уписано 

у листу непокретности број 264 КО Перућац, као јавна својина општине Бајина 

Башта, са уделом од 1/1. у укупном износу, за кат. парцелу и објекат, од 33.365 

евра. 

            2. за кат.парцелу број 1420/1 КО Заовине, врста земљишта-грађевинско 

земљиште изван грађевинског земљишта, по култури земљиште уз зграду-објекат, 

у површини од 0.19,40 ха, уписана у листу непокретности број 1174 КО Заовине, 

као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1,  у износу од  9.700 евра;  

            3. за породичну стамбену зграду, изграђену на кат. парцели број 1292/1 КО 

Заовине, означену као зграда број 2, која се састоји од приземља и једног спрата, 

површине у основи 188м2, , а укупне површине 386,60 м2,  уписану у листу 

непокретности број 1174 КО Заовине у износу од 45.232,20 евра. 

            III. Исплата постигнуте купопродајне цене за отуђене непокретности из 

става II. ове Одлуке извршиће се у динарској противвредности, по званичном 

средњем курсу евра Народне банке Србије, на дан уплате. 

            IV.Поступак отуђења непокретности, у складу са овом одлуком, спровешће 

Комисија именована Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-

48/2017 од 29. децембра 2017. године (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 

9/2017). 

О б ра з л о ж е њ е 

 

                Општина Бајина Башта је носилац права јавне својине на кат.парцели број 

6/1 КО Перућац, врста земљишта-земљиште у грађевинском подручју, по култури 

земљиште под зградом-објектом, површине 0.0,96 ха; земљиште под зградом-

објектом, површине 0.00,94ха  и земљиште уз зграду-објекат, површине 0.04,89 ха 

и објекта број 1 постојећи на истој парцели, спратности ПО+Пр, а означен  као 

зграда за коју није позната намена,  све уписано у листу непокретности број 264 КО 

Перућац. 

               Општина Бајина Башта је носилац права јавне својине на кат.парцели број 

1420/1 КО Заовине, врста земљишта-грађевинско земљиште изван грађевинског 

земљишта, по култури земљиште уз зграду-објекат, у површини од 0.19,40 ха, 

уписана у листу непокретности број 1174 КО Заовине, као јавна својина општине 

Бајина Башта, са уделом од 1/1 и на породичној стамбеној згради, изграђеној на 

кат. парцели број 1292/1 КО Заовине, означеној као зграда број 2, која се састоји од 

приземља и једног спрата, површине у основи 188м2, а све уписано у листу 

непокретности број 1174 КО Заовине. 

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

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

108/2016 и 113/2017), као и чланом 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

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

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, 

број  16/2018) прописано је да о располагању стварима у јавној својини јединице 

локалне самоуправе одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу 

са законом и статутом јединице локалне самоуправе, да се непокретности у јавној 

својини отуђују у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а 



изузетно непосредном погодбом, под условима утврђених законом и уредбом, да се 

почетна, односно најнижа цена непокретности која се отуђује из јавне својине 

утврђује у висини тржишне вредности истих непокретности, изражене у еврима, с 

тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном 

курсу Народне банке Србије на дан уплате, те да се купопродајна цена 

непокретности утврђује се на основу акта надлежног пореског органа. 

Непокретности и то кат.парцелу број 6/1 КО Перућац, врста земљишта-

земљиште у грађевинском подручју, по култури земљиште под зградом-објектом, 

површине 0.0,96 ха; земљиште под зградом-објектом, површине 0.00,94ха  и 

земљиште уз зграду-објекат, површине 0.04,89 ха и објекта број 1 постојећи на 

истој парцели, спратности ПО+Пр, а означен  као зграда за коју није позната 

намена,  све уписано у листу непокретности број 264 КО Перућац, као јавна 

својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1, кат.парцелу број 1420/1 КО 

Заовине, врста земљишта-грађевинско земљиште изван грађевинског земљишта, по 

култури земљиште уз зграду-објекат, у површини од 0.19,40 ха, уписана у листу 

непокретности број 1174 КО Заовине, као јавна својина општине Бајина Башта, са 

уделом од 1/1 као и породичну стамбену зграду, изграђену на кат. парцели број 

1292/1 КО Заовине, означену као зграда број 2, која се састоји од приземља и једног 

спрата, површине у основи 188м2, уписана у листу непокретности број 1174 КО 

Заовине, општина Бајина Башта не користи у функцији остваривања својих 

надлежности. 

              Обзиром на то, као и због рационалног коришћења својих економских 

ресурса, оправдано је и целисходно отуђење наведених непокретностима из јавне 

својине општине Бајина Башта. 

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

ове Одлуке има се извршити путем јавног надметања, по почетној најнижој цени 

која је утврђена у висини тржишне вредности истих непокретности, изражене у 

еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по званичном 

средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а све у складу са чланом 29. 

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

105/2014,104/2016-др закон, 108/2016 и 113/2017) и чланом 2.Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл.гласник РС“, број  16/2018).  

               Поступак отуђења непокретности спровешће Комисија именована 

Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-48/2017 од 29. децембра 

2017. године (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 9/2017).    

              Купопродајна цена непокретности из става II. ове Одлуке утврђена је на 

основу извештаја Министарства финансија Пореске управе Филијала Ужице 

Експозитура Бајина Башта број 007-464-08-00060/2018 од 30. октобра 2018. године, 

број 007-464-08-00052/2018 од 30. октобра 2018.године и број 007-464-08-

00052/2018 од 30. октобра 2018. године, као надлежног пореског органа. 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                Весна Ђурић, с.р. 



 

                 На основу члана 126. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине 

Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), у вези са чланом  41. Закона о изменама и 

допунама Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*, бр. 47/018), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 13. новембра 2018. године, 

донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању поступку доношења Статута општине Бајина Башта 

 

I. Приступа се поступку доношења новог Статута општине Бајина Башта, 

у  складу са Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи 

(*Сл.гласник РС*, бр. 47/018). 

 

                 II. Образује се Радна група за израду нацрта новог Статута општине 

Бајина Башта, у саставу: 

 

                           1.Рајаковић Радина, дипл. правник, 

                           2.Филиповић Јелена, дипл. Правник и 

                           3.Ковачки Александра, дипл.правник. 

 

               III. Задатак Радне групе из става II. је да у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу ове Одлуке изради и Општинском већу достави нацрт новог Статута 

општине Бајина Башта. 

 

                IV.Нацрт новог Статута општине Бајина Башта утврдиће Општинско веће, 

након чега ће исти бити упућен на јавну расправу, чије ће трајање и начин 

спровођења утврдити Општинско веће. 

  

                 V.Након спроведене јавне расправе, Општинско веће ће утврдити предлог 

новог Статута општине Бајина Башта и доставити га Скупштини општине у даљу 

надлежност, у складу са законом. 

     

                  VI.Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

*Службеном листу општине Бајина Башта*. 

 

                   VII. Одлуку доставити:Општинском већу, Радној групи за израду нацрта 

Статута и архиви Скупштине. 

 

01 Број:06-34/018 

Бајина Башта, дана  13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                        Весна Ђурић, с.р. 

 



 

             На основу члана 27. став 10. и члана 33. став 2. Закона о јавној  својини 

(*Сл. гласник РС*, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016 и 

113/2017) и чланова 26. и 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 13. новембра 2018. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К У 

о отпису и отуђењу основних средстава 
 

Члан 1. 

             Отписују се по књиговодственој вредности и бришу из књиговодствене 

евиденције Општинске управе општине Бајина Башта основна средства: 

            -путничко моторно возило марке:VAZ LADA, модел NIVA 1700 21213,број 

шасије XTA21213021646807, број мотора 212137011755, година производње 2002; 

            -путничко моторно возило марке:SKODA, модел OKTAVIA A5 ELEGANCE 

1,6 TDI,број шасије TMBBT21Z4C2189477, број мотора CAYM75037, година 

производње 2012; 

 -путничко моторно возило марке: SKODA, модел OKTAVIA  ELEGANCE  

2.0 TDI, број шасије TMBBЕ21Z372145485, број мотора BKD 872127, година 

производње 2007. 

Члан 2. 

            Овлашћује се надлежна служба Општинске управе општине Бајина Башта да 

искњижи моторна возила из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 

             Отписана и искњижена основна средства из члана 1. ове Одлуке отуђиће се 

из јавне својине општине Бајина Башта поступком јавног надметања. 

              

Члан 4. 

                Овлашћује се Председник општине да спроведе ову Одлуку и именује 

Комисију која ће огласити и спровести поступак јавног надметања, у складу са 

законом и овом Одлуком. 

  

Члан 5. 

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

општине Бајина Башта*. 
 

01 Број: 06-34/2018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                         Весна Ђурић, с.р. 
 
 



               Скупштина општине Бајина Башта, на основу члана 86, 99. и 146. став 1. 

Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.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, 

132/014 и 145/014), члана 39.став 1. тачка 21. Статута општине Бајина Башта (''Сл. 

лист општине Бајина Башта'', бр.6/08 и 7/011), чланова 6,9,11.став1.,члана 12. и 

члана 13.Одлуке о грађевинском земљишту (''Сл.лист општине Бајина Башта, 

бр.1/015 и 12/016), као и на основу Програма постављања мањих монтажних 

објеката на јавним површинама (''Сл.лист општине Бајина Башта'', бр. 2/015), на 

седници одржаној дана 13. новембра 2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

            о приступању јавном надметању ради давања грађевинског земљишта у 

                               јавној својини у закуп на одређено време 

 

                                                              Члан 1. 

 

            Приступа се јавном надметању ради давања у закуп на одређено време 

грађевинског земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката, 

сходно Програму о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама 

(''Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/015), и то на следећим локацијама: 

 

I. – УЛ.БРАЋЕ НИНЧИЋА 

                1.на кат. парцели број 936 КО Бајина Башта (код ''Бајиновца''), три   

привремена објекта, и то: 

а) објекат број 1. површине 21м2, тип дрвени, по слободном избору,  

   намена трговина, занатске и услужне делатности, почетни износ 

закупнине 

   је износ од 995,98 динара месечно, 

                 б) објекат број 3. површине 19,05м2,тип метални, по слободном избору,  

    намена трговина, занатске и услужне делатности, почетни износ 

закупнине 

    је износ од 942,78 динара месечно,  

в) објекат број 4. површине 17,16м2, тип метал и дрво, по слободном 

избору, 

   намене трговина, занатске и услужне делатности, почетни износ 

закупнине 

   је износ од 849,24 динара месечно,   

 

II. – УЛ.ВУКА КАРАЏИЋА  

На кат. парцели бр. 834/9 КО Бајина Башта, на углу Улице Вука Караџића 

и Рајка Тадића, један киоск, површине 4-5м2, типа-метални 

киоск''Севојно'', намене трговина, занатске и услужне делатности, 

почетни износ закупнине је износ од 247,45 динара месечно,  

 

III. – УЛ.ДУШАНА ВИШИЋА  

На кат.парцели бр.1746 КО Бајина Башта, (испред зграде суда), један 



киоск, површине 4-5м2, типа-метални ''Севојно'', намене трговина, 

занатске и услужне делатности, почетни износ закупнине је износ од 

247,45динара месечно, 

 

IV. –ПЕРУЋАЦ 

              1.На кат. парцели број 1492 КО Растиште, (плато на левој обали Врело), 

један 

               киоск, површине 13м2, типа-дрвени, по слободном избору, намене 

               трговина, занатске и услужне делатности, почетни износ закупнине је 

износ од  

               160,68 динара месечно, 

 

                                                              Члан 2. 

           Земљиште се даје у закуп на одређено време, до 5 година, рачунајући од дана 

закључења уговора о закупу. 

 

                                                              Члан 3. 

          Лице коме јавно грађевинско земљиште буде дато у закуп на одређено време 

је у обавези  

- да са општином Бајина Башта уговори, а преко Службе за наплату и 

контролу јавних прихода при Одељењу за послове финансија, буџета и 

рачуноводства Општинске управе општине Бајина Башта и плати закупнину. 

- да са општином Бајина Башта уговори обавезу да по истеку рока закупа 

уклони монтажни објекат са површине јавне намене, уз напоменуда ако то не 

учини, да ће исто учинити ЈКП''12 септембар''Бајина Башта, а на његов 

рачун. 

 

                                                               Члан 4. 

        Јавно надметање, ради давања грађевинског земљишта у јавној својини из 

члана 1. ове Одлуке у закупу спровешће Комисија за спровођење поступка јавног 

надметања, сходно одредбама члана 1. до 31. Одлуке о грађевинском земљишту 

(''Сл.лист општине Бајина Башта'', бр.1/015 и 12/016). 

Комисију из претходног става именоваће Скупштина општине посебним 

решењем. 

Члан 5. 

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

листу општине Бајина Башта''.    

 

 

01 Број: 06-34/018 

                                       Бајина Башта, дана 13. новембра 2018.године 

                                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА     

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                          Весна Ђурић, с.р.  

 



На основу члана 146.став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл. 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, 132/014 и 145/014), члана 39. став 1. тачка 30. 

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

и чланова 12. и 14. Одлуке о грађевинском земљишту (''Сл. лист општине Бајина 

Башта'', број 1/015 и 12/2016), Скупштина општине Бајина Башта, на седници 

одржаној дана 13. новембра 2018. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

            1.Именује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања ради 

давања грађевинског земљишта у јавној својини у закуп на одређено време, у 

саставу: 

 

                                           -Јелена Тошић, председник 

                                           -Јелена Филиповић, члан и 

                                           -Марко Марковић, члан.  

 

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

надметања ради давања у закуп грђевинског земљишта у јавној својини, сходно 

одредбама Одлуке о грађевинском земљишту (''Сл. лист општине Бајина Башта'', 

број 1/015 и 12/2016), а на основу Одлуке о приступању јавном надметању ради 

давања грађевинског земљишта у јавној својини у закуп на одређено време 01 Број: 

06- 34/2018 од 13. новембра 2018. године и да Скупштини општине достави предлог 

за доделу у закуп грађевинског земљишта. 

 

            3. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном 

листу општине Бајина Башта''. 

 

           4. Решење доставити председнику и члановима Комисије и архиви. 

 

 

01 број 06-34/2018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Весна Ђурић, с.р.            

 

 

 

 

 

 



             На основу члана 39. тачка 30. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист 

општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011) и члана 133. Пословника Скупштине 

(*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 7/08, 4/09 и 3/011), Скупштина општине 

Бајина Башта, на седници одржаној дана 13. новембра 2018. године, донела је 

 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

ОДРЕДАБА ЧЛАНА 2, 3 и 5. ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА 

И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ 

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА  И ДРУГИХ ИЗАБРАНИХ И 

ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 11/012) 

          Одредбе члана 2. 3 и 5. Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у 

Скупштини општине Бајина Башта и других изабраних и именованих лица 

(*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 11/2012) гласе:        

           *Члан 2- Одборницима Скупштине општине Бајина Башта утврђује се право 

на накнаду за припреме за седнице и за присуствовање и учешће у раду седница 

Скупштине у висини од 10% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди 

Републике, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 

послове статистике, за сваку седницу Скупштине којој су присуствовали.* 

           *Члан 3-Члановима Општинског већа утврђује се право на накнаду за 

припреме за седнице и за присуствовање и учешће у раду седница Општинског већа 

у висини од 10% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике, 

према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 

статистике, за сваку седницу Општинског већа којој су присуствовали.* 

            *Члан 5-Члановима сталних радних тела Скупштине и члановима управних 

и надзорних одбора јавних предузећа, установа и фондова чији је оснивач 

Скупштина општине, утврђује се право на накнаду за присуствовање и учешће у 

раду седница тих органа, у висини од 5% од просечне месечне зараде по 

запосленом у привреди Републике, према последњем објављеном податку 

републичког органа надлежног за послове статистике, за сваку седницу тих органа, 

којој су присуствовали.* 

        Ове одредбе треба разумети тако да се под под просечном месечном зарадом 

по запосленом у привреди Републике, уколико се исти податак не објављује, 

подразумева просечна месечна зарада по запосленом у Републици Србији, према 

последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 

статистике. 

          Ово Аутентично тумачење објавити у *Службеном листу општине Бајина 

Башта*. 

01 Број:06-34/018 

Бајина Башта, дана  13. новембра 2018. 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, 101/016-др. закон и 47/018) и члана 38. став 2. Статута 

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

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 13. новембра 2018. 

године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у 

Скупштини општине Бајина Башта и других  

изабраних и именованих лица 

 

Члан 1. 

         У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини 

општине Бајина Башта и других изабраних и именованих лица (*Сл.лист општине 

Бајина Башта*, бр. 11/2012), у члановима 2, 3 и 5, речи:* од просечне месечне 

зараде по запосленом у привреди Републике*, замењују се речима:*од просечне 

месечне зараде по запосленом у Републици Србији*. 

 

Члан 2. 

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

општине Бајина Башта*. 

 

 

01 Број: 06-34/018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. 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, 101/016-др. закон и 47/018), члана 59. став 7. 

Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 15/016), чланова 17. и 39. тачка 

9. Статута општине Бајина Башта (“Сл.лист општине Бајина Башта”, бр. 6/08 и 

7/011) и члана 26. став 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног 

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

општине Бајина Башта”, бр. 11/016, 8/017 и 9/017), Скупштина општине Бајина 

Башта, на седници одржаној дана 13. новембра 2018. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I 

 

     ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног 

комуналног предузећа “12. септембар“ Бајина Башта за 2018. годину, које је усвојио 

Надзорни одбор тог јавног предузећа, одлуком број 1411 од 17. октобра 2018. 

године. 

II 

      Ово решење објавити у “Сл.листу општине Бајина Башта”. 

 

III 

                  Решење доставити: JКП “12. септембар” Б. Башта и архиви  Скупштине. 

 

 

01 Број:06-34/018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                                                    Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               На основу члана 46. став 1, члана 47. и члана 52. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-

др.закон и 47/018), члан 39. став 1. тачка 10. Статута општине Бајина Башта („Сл. 

лист општине Бајина Башта“, број 6/08 и 7/011), члана 59. и члана 60. Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне 

енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима („Сл. лист 

општине Бајина Башта“, број 11/016), Скупштина општине Бајина Башта, на 

седници одржаној дана 13. новембра 2018. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за 

производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта 

 

I 

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције вршиоца дужности директора Јавног 

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

Душану Глишићу, дипломираном економисти из Бајине Баште, због подношења 

оставке, даном ступања на функцију директора, именованог по спроведеном јавном 

конкурсу. 

 

III 

 

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

листу општине Бајина Башта“. 

 

 

 

01 Број 06-34/2018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник 

РС“, број 15/016), члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др.закон и 47/018), члан 39. 

став 1. тачка 10. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, 

број 6/08 и 7/011), члана 44. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

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

са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 11/016), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 13. новембра 2018. 

године 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне 

енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта 

 

I 

 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Предраг Анђић, дипломирани машински инжењер из Бајине 

Баште, за директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије 

„ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, на мандатни период од 4 године. 

 

II 

 

 Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана 

објављивања овог Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

IV 

 

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

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

општине Бајина Башта. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

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

01 број 06-24/2017, са текстом огласа који је објављен у „Сл. гласнику РС“ број 

68/017 од 11. јула 2017. године, у дневном листу „Данас“ и на званичној интернет 

страници општине Бајина Башта.  

Јавни конкурс био је отворен 30 дана од дана обајвљивања у „Службеном 



гласнику Републике Србије“. 

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење јавног конкурса за избор 

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

именовала Скупштина општине Бајина Башта Решењем 01 број 06-24/017 од 04. 

јула 2017. године и изменом тог Решења, Решењем 01 број 06-48/017 од 29. 

децембра 2017. године. 

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних 

предузећа је по истеку рока за подношење пријава на седници одржаној 14. августа 

2017. године, констатовала да су на јавни конкурс за избор директора Јавног 

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

благовремено поднете четири пријаве и то: Велимира Радовановића дипломираног 

менаџера, Горана Милутиновића дипломираног економисте, Предрага Анђића 

дипломираног машинског инжењера и Ђорђевић Радише, магистар географких 

наука. На истој седници је констатовано да су пријаве Предрага Анђића, Горана 

Милутиновића и Радише Ђорђевића, благовремене и потпуне и да су уз њих 

приложени сви потребни докази о испуњавању услова из јавног конкурса. Пријава 

кандидата, Велимира Радовановића, посебним закључком Комисије одбачена је као 

непотпуна. Кандидат, Горан Милутиновић, својим поднеском од 02. јула 2018. 

године повукао је своју кандидатуру. 

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 

директора, приложене уз пријаву кандидата, Комисија је на седници од 12. октобра 

2018. године, у складу са одредбама члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, 

саставила списак кандидата између којих се спроводи изборни поступак за 

именовање директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне 

енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта и то: 

1. Предраг Анђић, дипломирани машински инжењер из Бајине Баште, 

пријава 01 број 111-2/17 од 09. августа 2017. године 

2. Радиша Ђорђевић, магистар географких наука из Бајине Баште, пријава 01 

број 111-3/17 од 10. августа 2017. године 

 Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних 

предузећа је након тога, уз примену мерила за именовање директора јавних 

предузећа, која су прописана Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа („Сл. гласник РС“, број 65/016), спровела изборни поступак у коме је 

дана 22. октобра 2018. године извршила оцену стручне оспособљености кандидата, 

знања и вештина кандидата, и то увидом у документацију поднету уз пријаву на 

јавни конкурс и усменим разговором са кадидатима. 

 На основу спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници одржаној 

дана 22. октобра 2018. године утврдила и бројчано исказала резултате кандидата, 

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

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

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

а у складу са чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима, и то: 

1. Предраг Анђић, дипломирани машински инжењер из Бајине Баште, који 

је остварио просечну оцену 2,8, 

2. Радиша Ђорђевић, магистар географских наука из Бајине Баште, који је 

остварио просечну оцену 2,6. 



На основу достављене ранг листе кандидата за избор директора и записника 

о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног предузећа за 

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

управа општине Бајина Башта је израдила Нацрт решења о именовању првог 

кандидата са ранг листе за директора Јавног предузећа за производњу и испоруку 

топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта. Општинско веће је, на седници 

одржаној дана 07. новембра 2018. године, размотрило достављену ранг листу, 

записник о спроведеном изборном поступку и нацрт решења о именовању 

директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ 

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

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

од четири године, именује Предраг Анђић, дипломирани машински инжењер из 

Бајине Баште, као најбоље рангирани кандидат и доставило га Скупштини општине 

Бајина Башта на разматрање и усвајање, све у складу са чланом 41. Закона о јавним 

предузећима. 

Скупштина општине Бајина Башта прихватила је предлог Општинског већа 

и донела решење о именовању Предрага Анђића за директора Јавног предузећа за 

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

члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима, где је прописано да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен 

Статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу 

спроведеног јавног конкурса, док је чланом 39. став 1. тачка 10. Статута општине 

Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 6/08 и 7/011) прописано је да 

Скупштина општине именује и разрешава директоре јавних предузећа. 

Сходно члану 43. став 1. Закона о јавним предузећима именовани кандидат 

је дужан  да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања овог 

Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

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

предузећима и објавиће се, са образложењем, у „Службеном гласнику Републике 

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

општине Бајина Башта. 

Сходно изнетом, донето је решење као у диспозитиву. 

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

Вишем суду у Ужицум у року од 15 дана од дана пријема овог решења. 

 

01 Број 06-34/2018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 



 

              На основу члана 24. став 3. 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, 101/016-др. закон и 47/018), члана 39. став 1. тачка 

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

7/011) и члана 47. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног 

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

лист општине Бајина Башта“, бр. 11/016, 8/017 и 9/017), Скупштина општине Бајина 

Башта, на седници одржаној дана 13. новембра 2018. године, донела јe 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању директора Јавног комуналног предузећа 

„12 септембар“ Бајина Башта 

 

I 

               ИМЕНУЈЕ СЕ Филиповић Дејан, дипломирани инжењер индустријског 

инжењерства из  Бајине Баште, за  директора Јавног комуналног предузећа „12. 

септембар“ Бајина Башта, на мандатни период од 4 године. 

 

II 

         Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана 

објављивања овог Решења у „Сл. гласнику  Републике Србије“, када ће му престати 

функција вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „12. 

септембар“ Бајина Башта, на коју је именован Решењем Скупштине општине 

Бајина Башта 01 Број: 01 Број: 06-48/017 од 29. децембра 2017. године. 

 

III 

               Ово решење је коначно. 

IV 

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

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

Бајина Башта. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

              Скупштина општине Бајина Башта донела је одлуку 01 Број: 06-32/017 од 

22. септембра 2017. године о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, са текстом огласа о јавном 

конкурсу, који је објављен у „Сл.гласнику РС“, бр. 89/017 од 04. октобра 2017. 

године, у дневном листу „Данас“ и на званичној интернет страници општине Бајина 

Башта. 

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

РС“. 

             Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење јавног конкурса за избор 

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

именовала Скупштина општине Бајина Башта Решењем 01 Број:06-24/017 од 04. 

јула 2017. године и изменом тог Решења, Решењем 01 Број:06-48/017 од 29. 



децембра 2017. године. 

             Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних 

предузећа је по истеку рока за подношење пријава, на седници од 29. новембра 

2017. године, констатовала да је на јавни конкурс за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта благовремено поднета једна 

пријава, Дејана Филиповића, дипломираног инжењера индустријског инжењерства 

из  Бајине Баште, утврђујући да је иста потпуна и да су уз њу приложени сви 

потребни докази о испуњавању услова из јавног конкурса. 

               На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 

директора, приложене уз пријаву кандидата, Комисија је на седници од 12. октобра 

2018. године, у складу са одредбама члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, 

саставила списак са једним кандидатом, ради спровођења изборног поступка за 

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

1. Дејан Филиповић, дипломирани инжењер индустријског инжењерста 

из  Бајине Баште, пријава број:01 111-5/17 од 02. новембра  2017. 

године. 

                Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних 

предузећа је након тога, уз примену мерила за именовање директора јавних 

предузећа, која су прописана Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа ( „Сл. гласник РС“, бр. 65/016), спровела изборни поступак у коме је дана 

22. октобра 2018. године извршила оцену стручне оспособљености кандидата, 

знања и вештина кандидата, и то увидом у документацију поднету уз пријаву на 

јавни конкурс и усменим разговором са кандидатом. На основу тога Комисија је 

ценила да ли кандидат поседује стручну оспособљеност из области програма 

пословања, унапређења рада и развоја јавних предузећа, прописа којим се уређује 

положај јавних предузећа, познавање делатности које обавља Јавно комунално 

предузеће „12. септембар“ Бајина Башта, као и познавање области корпоративног 

управљања. Комисија је ценила и вештине аналитичког резоновања и логичког 

закључивања, вештине руковођења и комуникације, организационе способности, 

вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима. 

             На основу спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници 

одржаној дана 22. октобра 2018. године утврдила и бројчано исказала резултат 

кандидата, израчунавањем његове просечне оцене, у складу са чланом 40. став 3. 

Закона о јавним предузећима, те је саставила ранг листу за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, на коју је уврстила једног 

кандидата  који је, у складу са јавним конкурсом испунио прописане услове  за 

избор директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, а у 

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

                    1.Дејан Филиповић, дипломирани инжењер индустријског инжењерства 

     из  Бајине Баште, који је остварио просечну оцену 2,8. 

                Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних 

предузећа доставила је Општинском већу општине Бајина Башта ранг листу и 

записник о спроведеном изборном поступку, на основу којих је Општинска управа 

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

комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта. Општинско веће је, на 

седници одржаној дана 07. новембра 2018. године, размотрило достављену ранг 



листу, записник о спроведеном изборном поступку и нацрт решења о именовању 

директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта и тако 

утврдило предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар“ 

Бајина Башта, на период од четири године, именује Дејан Филиповић, дипломирани 

инжењер индустријског инжењерства из  Бајине Баште, као једини, и самим тим 

најбоље рангирани кандидат и доставило га Скупштини општине Бајина Башта на 

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

                 Скупштина општине Бајина Башта прихватила је предлог Општинског 

већа и донела решење о именовању Дејана Филиповића за директора Јавног 

комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, на основу члана 24. став 3. 

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

је оснивач  јединица локалне самоуправе  

именује орган одређен Статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири 

године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 39. став 1. тачка 10. 

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

прописано да Скупштина општине именује и разрешава директоре јавних 

предузећа. 

                   Обзиром да је Дејан Филиповић обављао функцију вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, на коју је 

именован Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 01 Број: 06-48/017 

од 29. децембра 2017. године да исту обавља до именовања директора Јавног 

комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта по спроведеном јавном 

конкурсу, а најдуже годину дана, то су се, доношењем овог решења о његовом 

именовању за директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина 

Башта стекли услови да му, ступањем на дужност директора, престане функција 

вршиоца дужности директора тог јавног предузећа, а што је утврђено ставом II 

диспозитива овог решења. 

                   Сходно члану 43. став 1. Закона о јавним предузећима именовани 

кандидат је дужан да ступи на функцију у року од осам  дана од дана објављивања 

овог Решења у „Сл. гласнику Републике Србије“. 

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

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

„Сл. листу општине Бајина Башта“ и на интернет страници  општине Бајина Башта, 

у складу са чланом 42. Закона о јавним предузећима. 

                   Сходно изнетом, донето је решење као у диспозитиву 

                     ПРАВНА ПОУКА Против овог решења може се покренути спор, 

тужбом Вишем суду Ужице, у року од  15 дана од дана пријема овог решења. 

 

                                                01 Број 06-34/018 

                                  Бајина Башта, дана  13. новембра  2018.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, 101/016-др. закон и 47/018), 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 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 13. новембра 2018. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању директора Установе Спортско-туристички центар 

*Бајина Башта* Бајина Башта 

 

I 

               ИМЕНУЈЕ СЕ Млађеновић Дејан, професор историје из Бајине Баште, за 

директора Установе Спортско-туристички центар *Бајина Башта* Бајина Башта, на 

мандатни  период од 4 године, на коју дужност ће ступити дана 13. новембра 2018. 

године, обзиром да му, закључно са 12. новембром 2018. године истиче претходни 

четворогодишњи мандат директора Установе Спортско-туристички центар *Бајина 

Башта* Бајина Башта. 

II 

             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 

 

             Управни одбор Установе Спортско-туристички центар *Бајина Башта* 

Бајина Башта, на основу овлашћења из члана 13. став 4. Статута те Установе, 

расписао је дана 10. октобра 2018. године конкурс за именовање директора 

Установе Спортско-туристички центар *Бајина Башта* Бајина Башта, на мандатни 

период од 4 године, а обзиром да досадашњем директору Дејану Млађеновићу 

истиче мандат дана 12. новембра 2018. године. Конкурс је расписан сходно 

условима из члана 14. Статута Установе-општи услови прописани законом и 

посебни услови: завршена висока или виша стручна спрема, радно искуство од 3 

године у струци, да има постигнуте резултате рада, знање и способности за 

руковођење, организовање и управљање Установом. Конкурс је објављен у листу 

*Послови* дана 17. октобра 2018. године. На конкурс се благовремено пријавио 

само један кандидат, Млађеновић Дејан, професор историје из Бајине Баште.  

           Управни одбор је на седници од 30. октобра 2018. године размотрио пријаву 

на конкурс и констатовао да је иста потпуна и исправна и предлогом број 467/18 од 

30. октобра 2018. године Скупштини општине предложио да на функцију директора  

Установе Спортско-туристички центар *Бајина Башта* Бајина Башта именује 

кандидата Дејана Млађеновића, професора историје из Бајине Баште, који је и до 

сада, у претходном четворогодишњем мандату, обављао функцију директора ове 

Установе. 

              Ценећи достављени предлог, Скупштина општине је исти прихватила, па је 

донела решење као у диспозитиву. 



              Решење је донето применом одредби члана 32. тачка 9. Закона о локалној 

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

47/018) и члана 39. тачка 10. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине 

Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), у којима је прописано да Скупштина општине 

именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби 

чији је оснивач. Скупштина општине Бајина Башта је Одлуком о снивању Установе 

Спортско-туристички центар *Бајина Башта* Бајина Башта (* Сл.лист општине 

Бајина Башта* бр. 1/01, 5/01 и 5/013) основала ту Установу. На доношење овог 

Решења примењен је и члан 14. те Одлуке, у којем је прописано да директора 

именује и разрешава оснивач. 

             Диспозитивом овог Решења утврђено је да ће именовани ступити на 

дужност дана 13. новембра 2018. године, обзиром да му, закључно са 12. новембром 

2018. године истиче претходни четворогодишњи мандат директора Установе 

Спортско-туристички центар *Бајина Башта* Бајина Башта. 

 

               ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се поднети тужба Вишем 

суду Ужице у року од 15 дана од дана пријема.  

 

01 Број:06-34/018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

           

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                        Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања 

(*Сл. гласник РС*, бр. 88/017 и 27/018-др. закон), члана 3. став 4. Правилника о 

општинском савету родитеља (*Сл. гласник РС*, бр. 72/018) 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 13. новембра 2018. 

године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Општинског савета родитеља 

 

I. ИМЕНУЈЕ СЕ Општински савет родитеља општине Бајина Башта за 

школску 2018/2019. годину, који чине представници савета родитеља свих установа 

образовања и васпитања на територији општине Бајина Башта, у саставу: 

 

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

     -Слађана Злопорубовић, члан, 

     -Светлана Петковић, заменик члана, 

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

     -Јевтић Весна, члан, 

     -Ивановић Слободан, заменик члана, 

3. Представници Основне школе *Стеван Јоксимовић* Рогачица: 

     -Марко Марковић, члан, 

     -Владан Тешић, заменик члана, 

4. Представници Основне школе *Душан Јерковић* Костојевићи: 

     -Зоран Вукашиновић, члан, 

     -Миодраг Петронијевић, заменик члана, 

5. Представници Гимназије *Јосиф Панчић* Бајина Башта: 

     -Зорица Живановић, члан, 

     -Дејан Мандић, заменик члана, 

6. Представници Техничке школе  Бајина Башта: 

     -Љубомир Рмуш,члан 

     -Маријана Јовановић, заменик члана, 

7.Представници Предшколске установе *Невен* Бајина Башта: 

    -Бојана Јездић, члан, 

    -Владимир Лазић, заменик члана. 

 

                 II. Општински савет родитеља има председника и заменика председника, 

које бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Општинског савета. 

 

                III. Општински савет родитеља: 

                       -даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање 

права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно 

ученика у општини; 

                       -учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од 

значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 

                      -прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, 



доступности и могућности  образовања и васпитања за децу, односно ученике, 

спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и 

осетљивих група на територији општине; 

                     -пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине 

у вези са питањима  из њихове надлежности; 

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

значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити 

на територији општине; 

                     -сарађује са организацијама које делују у области образовања и 

васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења 

права детета и људских права; 

                      -обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на 

територији општине. 

 

                IV.Председник, заменик председника и чланови Општинског савета 

родитеља послове из своје надлежности обављају без накнаде. 

 

                 V.Општински савет родитеља саставља полугодишњи извештај о свом 

раду и доставља га установама за које је Општински савет родитеља именован и 

Скупштини општине Бајина Башта. 

     

                  VI. Служба Општинске управе општине Бајина Башта задужена за 

скупштинске послове обавља административно-техничке  послове потребне за рад 

Општинског савета родитеља. 

 

                   VII.Средства потребна за обављање послова Општинског савета 

родитеља (канцеларијски материјал и сл.) обезбеђују се у буџету општине Бајина 

Башта, у складу са законом. 

  

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

листу општине Бајина Башта*. 

                    

                    IX.Решење доставити: члановима Општинског савета родитеља, 

установама образовања и васпитања и архиви Скупштине. 

 

01 Број:06-34/018 

Бајина Башта, дана  13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                        Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 



 

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

РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) 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 13. новембра  

2018. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Измене Статута Народне библиотеке  

*Милош Требињац* Бајина Башта  

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене Статута Народне библиотеке *Милош 

Требињац* Бајина Башта, које је донео Управни одбор те установе Одлуком број 

58-1/18 од 06. септембра 2018. године. 

II 

 

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

Бајина Башта*. 

III 

 

 Решење доставити: Народној библиотеци *Милош Требињац* Бајина Башта 

и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-34/018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачке 4. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/017 и 27/018-

др. закон), члана  32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) 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 13. новембра 2018. 

године, донела је 

                    

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Управног одбора  

Предшколске установе „Невен“ Бајина Башта, 

представника родитеља 

 

I 

 

             Разрешава се Јелена Јовановић дужности члана Управног одбора 

Предшколске установе „Невен“ Бајина Башта, као  представник родитеља, због 

престанка основа по којем је именована. 

 

                                                                     II 

 

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

Бајина Башта“. 

III 

 

 Решење доставити: Предшколској установи „Невен“Бајина Башта, Јелени 

Јовановић, архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-34/2018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                         Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/017 и 27/018-др. закон), члана  

32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/014-др. 

закон, 101/016-др. закон и 47/018) 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 13. новембра 2018. године, донела је 

                    

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Управног одбора  

Предшколске установе „Невен“ Бајина Башта, 

представника родитеља 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Ненад Љубисављевић за члана Управног одбора 

Предшколске установе „Невен“ Бајина Башта, као представник родитеља. 

 

II 

 

              Мандат новоименованог  члана Управног одбора из става I овог Решења 

траје до истека мандата Управном одбору Предшколске установе „Невен“ Бајина 

Башта, именованом Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-24/017 

од 04. јула 2017. године. 

III 

 

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

Бајина Башта“. 

IV 

 Решење доставити: Предшколској установи „Невен“ Бајина Башта, Ненаду 

Љубисављевићу, архиви Скупштине. 

 

 

 

01 Број:06-34/2018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                        Весна Ђурић, с.р.  

 

 

 

 

 

 

 



                  На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачке 4. и 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/017 и 27/018-

др. закон), члана  32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) 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 13. новембра 2018. 

године, донела је 

                    

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу два члана Школског одбора 

Техничке школе Бајина Башта 

 

I 

 

             Разрешавају се дужности чланова Школског одбора Техничке школе Бајина 

Башта: 

                      а.) представник родитеља: 

                           -Драган Живановић, због престанка основа по којем је именован, 

                      б.) представник запослених: 

                           -Златко Зарић, због заступања интереса више структура. 

 

II 

 

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

Бајина Башта“. 

III 

 

 Решење доставити:Техничкој школи Бајина Башта, разрешеним члановима 

Школског одбора и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-34/2018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 5. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/017 и 27/018-др. закон), 

члана  32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) 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 13. новембра 2018. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању два члана Школског одбора 

Техничке школе Бајина Башта 

 

I 

             У Школски одбор Техничке школе Бајина Башта именују се: 

 

                  а.)  представник  родитеља: 

                        -Марина Димитријевић и  

                  б.) представник запослених: 

                        -Вера Новаковић. 

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:06-34/2018 

Бајина Башта, дана 13. новембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Бајина Башта – главни и одговорни 

уредник - секретар Скупштине Радина Рајаковић, број телефона: 865-

070, број уплатног рачуна:  840-742351843-94 приходи општинских 

органа управе, моделl 97, позив на број 77-007. Годишња претплата за 

“Сл.лист општине Бајина Башта” за 2018. годину је 7.000,00 динара.   

 
 


