
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ 

ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

БАЈИНА БАШТА 
 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Година  XLVII        30. новембар  2018. године        10/2018                                                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

С А Д Р Ж А Ј 
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              На основу члана  6. ст. 5. до 7. и члана 7а. став 2.Закона о порезима на 

имовину ("Сл.гласник РС, бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 

78/11, 57/12-УС и 47/13,68/14-др.закон),  и члана 63. Статута општине Бајина Башта 

("Службени лист општине Бајина Башта", бр. 6/08 и 7/11), Општинско веће 

општине Бајина Башта, на ванредној седници одржаној дана 30. новембра 2018. 

године, донело је  

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. 

ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији 

општине Бајина Башта. 

Члан 2. 

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

утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености 

јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине 

Бајина Башта, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: 

ПРВА зона, ДРУГА зона и ТРЕЋА зона  и да је ПРВА зона утврђена за 

најопремљенију зону. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности (у динарима)  за утврђивање 

пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Бајина Башта износе: 

Врсте  непокретности Зона 

прва друга трећа 

1. Грађевинско земљиште 1028 1028 1028 

2. Пољопривредно земљиште 597 597 63 

3. Шумско земљиште  96 96 

4. Станови 60 838,24        60 838,24 49.919,12 

5. Куће за становање 35 923,54 35 923,54         21 730,71 



6. Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који 

служе за обављање делатности 

92 617,12 

 

    92 617,12 

 

75.808,56 

 

7. Гараже и гаражна места    

 

Члан 3. 

 Ова  Одлука ће бити  објављена у «Службеном листу општине Бајина 

Башта» и на интернет страни www.bajinabasta.rs  

 

  .                                                         Члан 4. 

               Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу 

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

 

 

01 Број:06-35/18 

Бајина Башта, 30. новембра 2018.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                Радомир Филиповић, с.р.                                                                 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bajinabasta.rs/


             На основу члана  7a  и члана 38б Закона о порезима на имовину 

("Сл.гласник РС, бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 

57/12-УС и 47/13,68/14-др.закон), и члана 63. Статута општине Бајина Башта 

("Службени лист општине Бајина Башта", бр. 6/08 и 7/11), Општинско веће 

општине Бајина Башта на ванредној седници одржаној дана 30. новембра 2018. 

године, донело је  

 

ОДЛУКУ 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ СА 

ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

2018.ГОДИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђују се коефицијенти по појединим зонама рачунајући и 

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

непокретности обвезника који воде пословне књиге (у даљем тексту: 

коефицијенти),које се налазе на територији општине Бајина Башта. 

Члан 2. 

 Констатује се да  Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне за 

утврђивање пореза на имовину, територију општине Бајина Башта чине: прва зона, 

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

 Коефицијенти на територији општине Бајина Башта износе: 

1) за прву зону    1  

2) за другу зону   0,8 

3) за трећу зону   0,4 

 

Члан 3. 

 Утврђују се цене непокретности које су у најопремљенијој зони на 

територији општине Бајина Башта  служиле као просечне цене на основу којих је у 

текућој 2018. години утврђивана основица пореза на имовину за непокретности 

обвезника који не води пословне књиге и то : 

гараже                                      ...............................   21.752,03  дин 

шумско земљиште                   ...............................  123,00       дин 



 

Члан 4. 

 Ова  Одлука ће бити  објављена у «Службеном листу општине Бајина 

Башта» и на интернет страни www.bajinabasta.rs 

 

  .                                                          

Члан 5. 

 

               Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу 

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

 

 

    01 Број:06-35/018 

Бајина Башта, 30. новембра 2018.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                Радомир Филиповић, с.р.                                                                        
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               На основу члана 34. став 2. и члана 35. став 1. и 9. Закона о култури (*Сл. 

гласник РС*, бр. 72/09, 13/016 и 30/016-испр.), члана 17. став 2. и 5. Закона о 

библиотечко-информационој делатности (*Сл. гласник РС*, бр. 52/011), 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 директора Народне библиотеке 

*Милош Требињац* Бајина Башта 

I 

               ИМЕНУЈЕ СЕ Рада Сарић, дипломирани економиста из Бајине Баште, за 

директора Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина Башта, на мандатни  

период од 4 године. 

II 

             На ово Решење прибавиће се сагласност директора Народне библиотеке у 

Ужицу, која обавља матичне функције за Народну библиотеку *Милош Требињац* 

Бајина Башта. 

III 

             Права и обавезе директора биће уређени Уговором о раду, закљученим 

између Управног одбора Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина Башта и  

директора, којим ће бити утврђен и датум ступања на дужност директора. 

IV 

             Ово Решење, након прибављања сагласности  директора Народне 

библиотеке у Ужицу, објавити  у *Сл.листу општине Бајина Башта*. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Управни одбор Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина Башта, на 

основу овлашћења из члана 35. став 2. Закона о култури (*Сл. гласник РС* бр. 

72/09,13/016 и 30/016-испр.) и чланова 21. и 22. Статута те Установе, расписао је 

дана 05. октобра 2018. године конкурс за именовање директора Народне библиотеке 

*Милош Требињац* Бајина Башта, на мандатни период од 4 године. Разлог за 

расписивање и спровођење конкурса за именовање директора Народне библиотеке 

*Милош Требињац* Бајина Башта је истек мандата досадашњем директору, Ради 

Сарић, именованој на ту дужност Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 

Број:06-35/014 од 12. новембра 2014. године. Конкурс је расписан сходно условима 

из члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности и члана 20. Статута 

Народне библиотеке *Милош Требињац*-општи услови прописани законом и 

посебни услови: висока стручна спрема VII-1 степена (висока стручна спрема 

друштвеног смера) и 3 године радног искуства у култури и објављен је у листу 

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

један кандидат, Рада Сарић, дипломирани економиста из Бајине Баште. 

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

на конкурс и приложене доказе и констатовао да је пријава потпуна и исправна и да 



кандидат Рада Сарић у потпуности испуњава услове конкура.  

            Све наведене чињенице Управни одбор је навео у свом Предлогу Број: 81/18 

од 30. октобра 2018. године и записнику са седнице Управног одбора од 30. октобра 

2018. године, достављеним Скупштини општине Бајина Башта дана 01. новембра 

2018. године, којим је Скупштини општине предложио да на функцију директора 

Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина Башта именује кандидата Раду 

Сарић, дипломираног економисту из Бајине Баште, која је ту функцију обављала и у 

претходном четворогодишњем периоду. 

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

донела решење као у диспозитиву. 

              Решење је донето применом одредби члана 34. став 2. и члана 35. став 1. и 

9. Закона о култури (* Сл. гласник РС*, бр. 72/09, 13/016 и 30/016-испр.), у којима је 

прописано да директора установе именује и разрешава оснивач, на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса, на период од 4 године и да може бити 

поново именован, са листе кандидата коју утврђује Управни одбор. 

              Чланом 17. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности (*Сл. 

гласник РС*, бр. 52/011) прописано је да директора библиотеке именује и 

разрешава оснивач, на предлог управног одбора, а на основу претходно 

спроведеног јавног конкурса, на четири године, са могућношћу да поново буде 

именован. Ставом 5. тог члана прописано је да на именовање, односно разрешење 

директора библиотеке  сагласност даје директор библиотеке која обавља матичне 

функције за ту библиотеку, а то је Народна библиотека Ужице, од које ће се, како је 

то наведено у ставу два диспозитива овог Решења, на исто прибавити сагласност. 

             На доношење овог Решења примењене су и одредбе 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, а што је садржано и у члану 19. Статута 

Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина Башта. 

            Ставом три диспозитива овог Решења прописано је да  ће се права и обавезе 

директора уредити Уговором о раду, закљученим између Управног одбора Народне 

библиотеке *Милош Требињац* Бајина Башта и  директора, како је то прописано 

чланом 48. Закона о раду (*Сл. гласник РС* бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/013, 75/014, 

13/017-одлука УС и 113/017), којим ће бити утврђен и датум ступања на дужност 

директора. 

               ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се поднети тужба Вишем 

суду Ужице у року од 15 дана од дана пријема решења.  

01 Број:06-34/018 

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.   



 
 

 

 


