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

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

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

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

седници одржаној дана 31. децембра 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 

Ратку Савићу из Перућца, Бајина Башта, са изборне листе Ивица Дачић-

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

изборима одржаним 24. априла 2016. године. 

           II. Ратку Савићу мандат почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 

до истека времена на које би трајао мандат одборника Немање Ђорђевића, 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: 06-34/018 од 13. 

новембра 2018. године (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 9/2018) утврђен је 

престанак мандата одборнику Немањи Ђорђевићу, са изборне листе Ивица Дачић-

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

времена на које је изабран на изборима од 24. априла 2016. године, због наступања 

смрти. 

                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 Немање Ђорђевића, 

кандидату Ратку Савићу, са изборне листе Ивица Дачић-*Социјалистичка партија 

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

13. децембра 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: 06-39/018 од 17. децембра 2018. године за 

потврђивање мандата одборнику Ратку Савићу. Разматрајући тај Предлог, 

Скупштина општине је исти прихватила и потврдила мандат одборнику Ратку 

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

издатог Уверења одборнику Ратку Савићу 01 Број:013-3/16 од 13. децембра 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 Ратка Савића је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат. 

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

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

Јединствена Србија (ЈС)*, на којој листи се налазио и одборник Немања Ђорђевић, 

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

комисија доделила одборнички мандат. Ратку Савићу ће мандат трајати до истека 

времена до када би трајао мандат одборника Немање Ђорђевића, 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: 06-41/018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                        Ђурић Весна, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                На основу члана 32. став 1. тачке 3, 6. и 13. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон  и 47/2018), 

чланова од 11. до 18. Закона  о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број ", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађен дин. изн., 

125/2014 - усклађен дин. изн., 95/2015 - усклађен дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађен дин. изн., 104/2016- др. закон, 96/2017 - усклађен дин. изн. и  89/2018 - 

усклађен дин. изн. ) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута Општине Бајина Башта 

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

Бајина Башта на седници одржаној дана  31. децембра 2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАЈИНА БАШТА 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе које се плаћају за 

коришћење права, предмета и услуга на територији општине Бајина Башта, 

утврђује се њихова висина, рокови и начин плаћања. 

 

Члан 2. 

 Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга, за чије је 

коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.  

 

Члан 3. 

 Обавеза из члана 1. ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права, 

предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне 

таксе и траје док траје коришћење права, предмета или услуге. 

 

Члан 4. 

 Локалне комуналне таксе уводе се за: 

 

1.истицање фирме  на пословном простору, 

2.држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина, 

3.држање средстава за игру („забавне игре“),  

 

Члан 5. 

 

 Ако је за коришћење одређених права, предмета и услуга за које је уведена  

локална комунална такса потребно одобрење, дозвола и слично надлежни органи 

неће издати одобрење, дозволу, односно извршити радњу ако обвезник не пружи 

доказ да је платио таксу.  

 

 

 



 

Члан 6. 

 

 Локалне комуналне таксе уведене овом Одлуком плаћају се у корист рачуна 

буџета општине Бајина Башта. Утврђивање и наплату локалне комуналне таксе 

врши  Општинска управа, осим ако је у појединим таксеним тарифама ове Одлуке 

другачије одређено. 

 Општинско веће одлучује по приговорима на решења Општинске управе о 

обрачуну комуналне таксе. 

       

Члан 7. 

 

 Контролу над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа.  

 

Члан 8. 

 

 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе 

Закона о финансирању  локалне самоуправе и Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији. 

 

Члан 9. 

 

 Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа којом се утврђује висина 

локалних комуналних такси. 

 Висина таксе у Таксеној тарифи утврђује се по зонама и то: зона ширег 

центра града и зона приградског и сеоског подручја. 

             У сваком тарифном броју, односно за сваког обвезника одређеног по 

делатности коју обавља, прописано је да ли се примењује умањење и износ 

умањења.  

 

 Зона ширег центра града: 

  

 Почиње од раскрснице улица Слободана Пенезића-Крцуна и Душана 

Вишића, иде истом до раскрснице са улицом Ужичком, иде Ужичком улицом  до 

раскрснице са улицом Миленка Топаловића, иде истом до раскрснице са 

Светосавском улицом, иде истом до раскрснице са улицом 12. септембар, иде истом 

до раскрснице са улицом Вука Караџића, иде истом до раскрснице са улицом 

Војводе Мишића, иде истом до раскрснице са улицом Рачанских бораца, иде истом 

до раскрснице са улицом браће Драгутина и Рада Чучковић, иде истом до улице 

Драгутина Мирковића, иде истом до улице кнеза Милана Обреновића, иде истом до 

улице Драгољуба Бешлића - Шабана, иде истом до раскрснице са Светосавском 

улицом, иде истом до улице Хајдук Вељка, иде истом до улице 12. јула иде истом до 

улице Душана Вишића, иде истом до раскрснице улица Слободана Пенезића-

Крцуна и Душана Вишића одакле је и почела зона.  

 Улице које чине границу зоне ширег центра града припадају тој зони са леве 

и десне стране.  



     

  

 Зона приградског и сеоског подручја: обухвата територију општине Бајина 

Башта ван подручја  зоне ширег центра града.  

 

Члан 10. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним 

комуналним таксама на територији општине Бајина Башта, објављена у 

„Службеном листу општине Бајина Башта“, број 13/12, 7/13, 8/14, 5/15 и 9/17. 

 

Члан 11. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Бајина Башта“. 

 

      

01 Број: 06 -41/2018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

    ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         

                   Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

 

Тарифни број 1. 

 

Комунална такса за истицање фирме  на пословном простору се утврђује у 

годишњем износу у зависности од делатности, а плаћа се у 4 тромесечне рате. 

 

1.1.  Правна лица која су према закону којим се уређује 

рачуноводство 

 разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности банкарства, 

осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње 

цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу, у следећим износима: 

1. Банке  ----        540.000,00 динара, 

2. осигурање имовине и лица ----           240,000,00 динара, 

3. игре на срећу (кладионице, рулети, покерапарати,  

    бинго – томбола сала и сл)                                400.000,00 динара, 

4. Ноћни клубови – ноћни барови и дискотеке   360.000,00 динара, 

5. Поштански саобраћај и фиксна телефонија ПТТ  540.000,00 динара, 

6. Кабловска телекомуникација ( телекоми)   540.000,00 динара, 

7. Продаја нафтних деривата (бенз. пумпе-привр.друштва)        540.000,00 динара, 

8. Продаја нафтних деривата (бенз. пумпе предузетници)           50.000,00 динара. 

 

Корисницима из подтачки 5, 6 и 7. такса на фирму умањује се за 90% у зони ван 

ширег центра града а корисницима из подтачке 8. који делатност обављају у 

обухвату Плана генералне регулације подручја Калуђерске баре на Тари („Сл.лист 

општине Бајина Башта“ бр.2/07) такса за фирму умањује се за 50 %. 

 

1.2. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 

 разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство и предузетници, а обављају делатности: производња електричне 

енергије    ( хидроелектране), дистрибуција и наплата електричне енергије 

(електро-дистрибуције), пренос електричне енергије (електромреже), фирмарину 

плаћају на годишњем нивоу: 

 

1. Производња елект. енергије ( хидроелектране)                  540.000,00 динара, 

2. Дистрибуција елект. енергије (електро-дистрибуције)          540.000,00 динара, 

3. Наплата електричне енергије              540.000,00 динара, 

4. Пренос електричне енергије (електромреже)            540.000,00 динара. 

 



1.3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство  

разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских 

услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају 

на годишњем нивоу, у следећим износима: 

 

1. Хладњаче                                                                                     162.000,00 динара, 

2. Изградња стамбених и нестамбених зграда                        162.000,00 динара, 

3. Изградња  путева и аутопутева 

     (предузећа за путеве)                                                                 162.000,00 динара, 

4. Изградња електричних и телекомуникационих водова            104.000,00 динара, 

5. Трговина на мало          52.000,00 динара,  

6. Гајење жита (осим пиринча) легуминоза и уљарица    52.000,00 динара,    

7. Трговина на мало ( трафике)       16.000,00 динара, 

8. Бежичне телекомуникације                          162.000,00 динара,                 

9. Кабловске телекомуникације (оператери кабл. телевизије )    162.000,00 динара                

10.Кабловске телекомуникације (оператери мобил. телефоније) 162.000,00 динара                

11. Апотеке                     80.000,00 динара,                                                                   

12.Делатност дневна брига о деци (дечија одмаралишта)              60.000,00 динара, 

13.Трговина на велико                                                                        80.000,00 динара, 

14.Остала привредна друштва и предузетници                               50.000,00 динара 

 

 Корисницима из претходног става такса на фирму не умањује се по зонама. 

 

1.4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи 

приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом 

и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем 

нивоу, у следећим износима: 

 

1. Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности 

     ( Национални паркови)          108.000,00 динара, 

 

2. Хотели                108.000,00 динара, 

3. Хладњаче                                                50.000,00 динара, 

4. Апотеке                       50.000,00 динара, 

5. Производња намештаја и осталих производа  

      од дрвета                                              25.000,00 динара, 

6. Резање и обрада дрвета                                                          25.000,00 динара, 



7. Превоз путника                      108.000,00 динара, 

8. Транспорт робе и терета                                    25.000,00 динара, 

9. Производња металних и PVC производа                    25.000,00 динара, 

10.Трговина на велико воћем и поврћем          50.000,00 динара, 

11. Трговина на  мало                                 25.000,00 динара, 

12. Производња остале одеће           25.000,00 динара, 

13. Дестилација, пречишћавање и мешање пића                                25.000,00 динара, 

14. Прерада млека и производња сирева                                             25.000,00 динара, 

15. Продавнице сточне хране                                25.000,00 динара, 

16. Изградња стамбених и нестамбених зграда                                  50.000,00 динара, 

17. Изградња електричних и телекомуникационих водова               50.000,00 динара, 

18. Слатководне аквакултуре                                                               25.000,00 динара, 

19. Постављање електричних инсталација                                          50.000,00 динара, 

20. Стоваришта грађевинског материјала                                            50.000,00 динара, 

21. Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа                             50.000,00 динара, 

22. Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа             50.000,00 динара, 

23. Трговина на велико            50.000,00 динара, 

24. Делатност дневна брига о деци (дечија одмаралишта)                 60.000,00  

динара, 

25. Кабловске телекомуникације (оператери кабл. телевизије )       108.000,00 

динара, 

26. Кабловске телекомуникације (оператери мобил. телефоније)    108.000,00 

динара, 

27.Производња опеке,црепа и грађ.производа од печене глине        50.000,00 динара, 

28.Остали непоменути спец.грађевински радови                                50.000,00 

динара, 

29.Делатност осталих организација на бази учлањења                       32.000,00 

динара, 

30.Производња освеж.пића,минер. воде и остале флаширане воде   25.000,00 

динара, 

31.Производња осталих производа од дрвета,плуте,сламе и прућа   25.000,00 

динара, 

32.Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката          25.000,00 

динара, 

33.Машинска обрада метала                                                                  25.000,00 

динара, 

34. Остала привредна друштва и предузетници                                  25.000,00 динара. 

 

 Корисницима из претходног става такса на фирму не умањује се по зонама. 

 

1.5 Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица 

која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 



коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) а имају годишњи приход до 

50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на 

пословном простору-фирмарину. 

 

1.6. Фирма у смислу ове Одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује 

на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност. 

 

1.7. Такса на фирму плаћа се за сваку истакнуту фирму , односно назив, без обзира 

где је истакнута и у ком облику, изузев ако је над обвезником покренут поступак 

стечаја и ликвидације. 

 

1.8. Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми, односно назива истог 

обвезника , такса се плаћа само за једну фирму, а за сваку истакнуту фирму истог 

обвезника на другом објекту плаћа се такса за сваку истакнуту фирму. 

1.9. Обвезници комуналне таксе који отпочну са радом у току године, дужни су 

најкасније у року од 30 дана од почетка обављања делатности да обавесте 

Општинску управу,Службу за наплату и контролу јавних прихода о називу фирме и 

броју објеката подложних такси и за ту годину не плаћају локалну комуналну таксу 

за истицање фирме на пословном простору. 

 

1.10. Комуналну таксу из овог Тарифног броја не плаћају :  

-државни органи, органи локалне самоуправе,установе и јавна предузећа чији је 

оснивач општина Бајина Башта 

-стари занати  

-оштинско удружење пензионера 

 

1.11. Уколико обвезник одјави фирму у току године , комунална такса по овом 

Тарифном броју се плаћа сразмерно времену за које је фирма била истакнута (до 

брисања код АПР). 

 

1.12. Предузетници који привремено одјаве радњу не ослобађају се плаћања 

комуналне таксе на истакнуту фирму. 

 

 

Тарифни број 2. 

 

Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина 

 

Комунална такса се наплаћује годишње и то : 

 

2.1. За теретна возила: 

За камионе носивости до 2t  1.730,00 динара 

За камионе носивости од 2t до 5t  2.300,00 динара 

За камионе носивости од 5t до 12t  4.020,00 динара 

За камионе носивости преко 12t  5.740,00 динара 



 

2.2. За теретне и радне приколице за путничке аутомобиле...............570,00 динара 

 

2.3. За путничка возила: 

До 1.150cm³ 570,00 динара 

Од 1.150 cm³до 1.300 cm³ 1.140,00 динара 

Од 1.300cm³ до 1.600 cm³ 1.720,00 динара 

Од 1.600 cm³ до 2.000cm³ 2.300,00 динара 

Од 2.000cm³ до 3.000 cm³ 3.470,00 динара 

Преко 3.000cm³ 5.740,00 динара 

 

2.4. За мотоцикле: 

 До 125 cm³ 460,00 динара 

Од 125cm³ до 250 cm³ 680,00 динара 

Од 250 cm³  до 500 cm³ 1.140,00 динара 

Од 500 cm³  до 1.200 cm³ 1.390,00 динара 

Преко 1.200 cm³ 1.720,00 динара 

 

2.5. За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту...................50,00 динара 

 

2.6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређениох врста терета: 

 

1t носивости 460,00 динара 

Од 1t до 5t носивости 800,00 динара 

Од 5t до 10t носивости 1.090,00 динара 

Од 10t до 12t носивости 1.500,00 динара 

Носивости преко 12t 2.300,00 динара 

 

2.7. За вучна возила( тегљаче): 

 

До 66 kw 1.720,00 динара 

Од 66kw до 96 kw 2.300,00 динара 

Од 96 kw до 132 kw 2.900,00 динара 

Од 132 kw до 177 kw 3.470,00 динара 

Преко 177 kw 4.610,00 динара 

 

2.8.  За радна возила, специјално адаптирана возила за превоз реквизита за 

путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз 

пчела.....................................................................................................1.140,00 динара 

 

 Износ локалне комуналне таксе из овог тарифног броја усклађује се 

годишње са годишњим индексом потрошачких цена који објављује републички 

орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се  

износ од пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет 

динара. 



 Годишњи износ утврђених локалних комуналних такси из става 2. овог 

тарифног броја не може бити већи од највиших износа који објављује Влада 

Републике Србије, на предлог министарства надлежног за послове финансија. 

 

Тарифни број 3. 

 

 Држање средстава за игру ( „забавне игре“) 

 

1. држање средстава за игру (,,забавне игре’’) утврђује се такса сразмерно 

времену коришћења и то дневно: 

- по апарату за забавне игре  25,00динара.  

 2.Под забавним играма у смислу овог тарифног броја сматрају се игре на 

рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним 

направама које се стављају у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар 

и друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не може 

остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ евентуално право 

на једну или више бесплатних игара исте врсте.      

3. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи 

(приређује) забавна игра, на основу задужења од стране надлежног одељења 

Општинске управе општине Бајина Башта 

4. Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја плаћа до 15. у месецу за 

претходни месец. 

         5.Обвезник таксе је обавезан да Општинској управи до краја јануара пријави 

број средстава за игру које држи као и сваку насталу промену у току године у року 

од 15 дана од дана настанка промене. 

         6.За обвезнике који ову делатност обављају привремено од места до места, са 

седиштем радње на територији друге општине, комунална такса се повећава за 30 

%. 

 

 

 

01 Број: 06 -41/2018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

    ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         

                 Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 32. став 1. тачке 3., 6. и 13. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 

члана 6. став 5. и члана 7. став 1. Закона о финасирању локалнe самоуправе (“Сл. 

гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађен дин. изн., 125/2014 

- усклађен дин. изн., 95/2015 - усклађен дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађен дин. 

изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 - усклађен дин. изн. и  89/2018 - усклађен дин. 

изн. ) чланa 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

(„Службени гласник РС“, бој 95/2018) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута Општине 

Бајина Башта („Службени лист оптине Бајина Башта“, број 6/08 и 

7/011),Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  31. децембра 

2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за коришћење јавних површина 

на територији општине Бајине Башта, олакшице, начин достављања и садржај 

података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу 

плаћања накнаде. 

 

Члан 2. 

           Врсте накнада  

 Накнаде за коришћење јавне површине су:  

 1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности;  

 2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши 

непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне 

површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;  

 3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.  

 Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у 

смислу става 1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине:  

          - објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, 

банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и 

вршење занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности 

јавних комуналних предузећа, телефонска говорница и слични објекти, башта 

угоститељског објекта;  

          - за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, 

фестивала и других манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и 



станице за изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за 

теретно возило за снабдевање, односно за почетну обуку возача и друго.  

 Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу 

става 1. тачке 1) овог члана односи се на привремено коришћење простора на јавној 

површини и не обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката 

инфраструктуре.  

 Јавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење 

јавних добара јесте површина утврђена планским документом јединице локалне 

самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима:  

            - јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.);  

            - трг;  

            - јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.);  

            - јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне 

површине).  

          Обвезник накнаде  

Члан 3. 

 Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне 

површине.  

Основица  

Члан 4. 

 Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина 

коришћеног простора изражена у метрима квадратним (м2).  

          Висина накнаде  

Члан 5. 

 Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у 

Прилогу 12. Закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара. 

 Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења 

простора, зона у којој се налази простор који се користи, уколико је зона утврђена 

актом јединице локалне самоуправе, као и техничко-употребне карактеристике 

објекта, уколико се јавна површина користи за постављање објеката. 

            Начин утврђивања и плаћања  

Члан 6. 

 Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности, по основу 

писаног захтева, доноси решење којим одобрава заузеће јавне површине у 



случајевима из члана 2. Ове Одлуке а у складу са Одлуком којим се регулише 

заузеће јавне површине. 

 Решење из става 1. овог члана мора садржати податке о површини заузећа, 

врсти заузећа, временском интервалу и зони, и податке о подносиоцу захтева. 

Подаци о подноциоцу захтева су: 

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески 

идентификациони број, матични број и текући рачун; 

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, 

порески идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и 

адреса становања физичког лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним 

површинама; 

- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење  

 Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности дужно је у року 

од три дана од дана правноснажности решења из става 1. овог члана  исто 

доставити Одељењу за послове финансија, буџета и рачуноводства, Одсек за 

наплату јавних прихода. 

 У случају, кад Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности у 

поступку редовног или ванредног инспекцијског прегледа утврди да је дошло до 

прекорачења заузећа јавне површине утврђеног решењем из става 1 овог члана, 

одмах доставља записник о утврђеном прекорачењу Одељењу за послове 

финансија, буџета и рачуноводства, Одсек за наплату јавних прихода. 

  Записник из става 4. овог члана мора садржати податке  о површини заузећа, 

врсти заузећа, временском интервалу и зони и податке о подносиоцу захтева. 

 Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу прекорачења 

заузећа плати у року од 15 дана од дана уручења решења. 

Члан 7. 

 Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према 

површини коришћеног простора, сразмерно времену коришћења тог простора или 

према техничко-употребним карактеристикама објекта.  

 Накнаду из става 1. овог члана утврђује Одељење за послове финансија, 

буџета и рачуноводства, Одсек за наплату јавних прихода решењем.  

 Накнада из става 1. овог члана по основу заузећа јавне површине 

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова увећава се за 100% 

ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање јавне површине. Под 

продужењем рока подразумева се прекорачење рока завршетка изградње 

евидентираног у писменој изјави инвеститора о почетку грађења односно извођења 



радова и року завршетка грађења, односно извођења радова према Закону о 

планирању и изградњи.  

 Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати 

до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у 

моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.  

 Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба министарству 

у чијој су надлежности послови финансија, преко надлежног органа јединице 

локалне самоуправе.  

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, 

принудне наплате, застарелости и осталог што није прописано овом одлуком, 

сходно се примењују одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска 

администрација.  

 

            Ослобођења  

Члан 8. 

 Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни 

корисници буџетских средстава.  

 Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова не плаћа се ако се раскопавање, 

односно заузимање јавне површине врши због изградње, реконструкције коловоза, 

тротоара или друге јавне саобраћајне површине, као и приликом извођења радова 

јавних комуналних предузећа у сврху довођења објеката у функцију. Под 

довођењем објекта у функцију подразумевају се радови на текућем (редовном) 

одржавању објекта, за које се не издаје одобрење по Закону о планирању и 

изградњи. 

Члан 9. 

 Саставни део ове накнаде је и Таксена тарифа којом се утврђује висина 

накнада за коришћење јавне површине. 

 Висина таксе у таксеној тарифи утврђује се по зонама и то: зона ширег 

центра града и зона приградског и сеоског подручја. 

             У сваком тарифном броју, односно за сваког обвезника одређеног по 

делатности коју обавља, прописано је да ли се примењује умањење и износ 

умањења.  

            Зоне 

Члан 10. 



            Зона ширег центра града, I зона  

 Почиње од раскрснице ул. Слободана Пенезића-Крцуна и Душана Вишића, 

иде истом до раскрснице са улицом Ужичком, иде Ужичком улицом  до раскрснице 

са улицом Миленка Топаловића, иде истом до раскрснице са Светосавском улицом, 

иде истом до раскрснице са улицом 12. септембар, иде истом до раскрснице са 

улицом Вука Караџића, иде истом до раскрснице са улицом Војводе Мишића, иде 

истом до раскрснице са улицом Рачанских бораца, иде истом до раксрснице са 

улицом браће Драгутина и Рада Чучковић, иде истом до улице Драгутина 

Мирковића, иде истом до улице кнеза Милана Обрено0вића, иде истом до улице 

Драгољуба Бешлића - Шабана, иде истом до раскрснице са Светосавском улицом, 

иде истом до улице Хајдук Вељка, иде истом до улице 12 јула иде истом до улице 

Душана Вишића, иде истом до зграде суда одакле је и почела зона.  

 Улице које чине границу зоне ширег центра града припадају тој зони са леве 

и десне стране.       

 Зона приградског и сеоског подручја, II зона: обухвата територију општине 

Бајина Башта ван подручја  зоне ширег центра града.  

              Уплата прихода од накнада 

Члан 11.  

 

Накнаде за коришћење јавних површина уплаћују се на рачуне прописане 

за уплату јавних прихода. 

             Припадност прихода  

Члан 12. 

 Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају 

буџету јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 13. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 

листу општине Бајина Башта. 
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ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге       

           сврхе,  осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 

производа  

старих и уметничких заната и домаће радиности 

 

Тарифни број 1. 

 

1.За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности, за сваки цео и започети м2 простора који се 

користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

1) за обављање пословне делатности ( привремени објекти – киосци, други 

мањи монтажни објекти и други слични објекти за продају робе на мало, за 

пружање угоститељских, занатских услуга и других услуга; апарати за сладолед, 

апарати за кокице, кестен, кукуруз и слично, конзерватори за сладолед, расхладне 

витрине за продају освежавајућих напитака, аутомати за продају робе на мало и 

пружање услуга: банкомат, аутомат за продају штампе, напитака, кондиторских 

производа и слично, и други покретни објекти за продају робе на мало и вршење 

занатских  и других услуга, специјализована возила за обављање делатности 

трговине на мало и друге делатности у складу са законом, наменски монтажни 

објекти за потребе обављања делатности јавних комуналних предузећа – 

терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, опреме и слично, као и 

телефонске говорнице), накнада се утврђује дневно: 

 динара 

- I зона  50,00 

- II зона  40,00 



  

 

1а) за обављање пословне делатности (покретни привремени објекти-тезге, за 

I и II зону)  

динара 

Тезге за вашар, за заузеће у трајању од 1 дана 122,00 

Тезге за новогодишње, божићне празнике и друге 

традиционалне манифестације, за заузеће  трајању од 

1 до 5 дана 

100,00 

Тезге за новогодишње, божићне празнике и друге 

традиционалне манифестације, за заузеће  трајању од 

5 до 10 дана 

92,00 

 

2) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта 

отвореног типа, накнада се утврђује дневно:                                                                                                                                                      

                                                                                                                                              

            динара                                          

- I зона  20,00 

- II зона  18,00 

 

3) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта 

затвореног типа, накнада се утврђује дневно:                                                                                                                                                      

                                                                                                                                              

динара        

- I зона  10,00 

- II зона  8,00 

 

     4) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи, за 

спортске објекте (спортске терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку, скејт, 

боћање и сл.), накнада се утврђује дневно:                       

   

        

динара                                                                                                      

- I зона  100,00 

- II зона                                                                             80,00 

 

 

5) за одржавање концерата, фестивала и осталих културних и других 

манифестација, накнада се утврђује дневно:   

                      

   

 динара 

- I зона 122,00 

-II зона                                                                             120,00 

  

           6) за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или 



других објекта за привремено коришћење, накнада се утврђује дневно: 

динара 

- I зона 40,00 

- II зона                                                                             40,00 

 

7) за  одржавања спортских или других приредби на општинским путевима и 

улицама, накнада се утврђује дневно: 

динара  

При заузећу општинског пута, улица и тротора 80,00 

 

8) за објекте намењене за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и 

реквизита за спорт и рекреацију, накнада се утврђује дневно:  

 

 

   динара  

                                                                                                                                              

    

       

     9)За постављање система јавних бицикала на територији општине Бајина 

Башта накнада се утврђује дневно у износу од 1,00 динар.  

10) За коришћење посебно обележеног простора за теретно возило (утовар и 

истовар робе) за снабдевање, накнада се утврђује дневно у износу од 20,00 динара. 

11) За коришћење посебно обележеног простора за такси стајалишта утврђује 

се накнада дневно у износу од 1,12 динар. 

2. Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на 

јавним површинама ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности. 

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа 

у целокупно прописаном износу из овог тарифног броја. 

3. Обвезнику који користи простор из тачке 1. подтачке 4) овог тарифног 

броја, а уз то обавља неку другу делатност, висина накнаде ће се утврдити 

сразмерно корисној површини по тарифи из тачке 1. подтачке 1) овог тарифног 

броја. 

4. Износ накнаде из овог тарифног броја прописан за одговарајућу зону 

умањује се: 

1) за обављање угоститељске делатности у башти отвореног типа, у периоду 

од 1.октобра до 31. марта, накнада се плаћа у висини 30% од износа накнаде из 

тачке 1. подтачке 2); 

- I зона  10,00 

- II зона 8,00 



2)за забавне паркове на отвореном простору у периоду од 1. октобра до 31. 

марта, накнада се плаћа у висини 20% од износа накнаде из тачке 1. подтачке 4); 

3) за забавне паркове на отвореном простору у периоду од 1. октобра до 31. 

марта, накнада се плаћа у висини 20% од износа накнаде из тачке 1. подтачке 4); 

    4) за одржавање забавних програма из тачке 1. подтачке 5) овог тарифног 

броја, који се приређују у хуманитарне сврхе, накнада се плаћа у висини 10%, од 

прописаног износа накнаде из те подтачке; 

   5) у периоду извођења радова због изградње, реконструкције или санације 

комуналне инфраструктуре, накнада се плаћа у висини 10%, од прописаног износа 

накнаде одговарајуће тачке овог тарифног броја. 

5. За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, чији 

елемент је расхладна витрина, накнада се плаћа у износу утврђеном применом 

тачке 1. подтачки 2) и 3) и тачке 4. овог тарифног броја увећаном за 50%. 

Надлежни комунални инспектор је у обавези да за остваривање права на 

умањење износа накнаде из тачке 4. подтачке 5) овог тарифног броја достави 

надлежном Одељену за послове финансија, буџета и рачуноводства, Одсек за 

наплату јавних прихода, посебан извештај који садржи податке о коришћењу 

простора на јавним површинама у периоду извођења радова због изградње, 

реконструкције или санације комуналне инфраструктуре, по претходно 

достављеном извештају инвеститора који садржи прецизне податке о локацији и 

периоду извођења радова и друге податке од значаја за остваривање права на 

умањење износа накнаде. 

Накнада из тачке 1. подтачке 11), плаћа се унапред, годишње, на основу 

задужења Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности. 

 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши 

непосредни утицај на расположивост квалитет или неку другу особину јавне 

површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне 

самоуправе 

 

Тарифни број 2. 

 

1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и 

за потребе других лица, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, 

утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

 1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају 

на јавним површинама путем јавног конкурса, накнада се утврђује:  

                                                                    

Зона  I зона    II зона  



Динара/m
2 

дневно 

 

20,00 

 

18,00 

 

2) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне 

расвете, нисконапонске и контактне мреже такса се утврђује : 

 

  

Зона 
I зона   II зона  

Динара/

m2 

дневно  

 

  8,00 

 

5,50 

 

2. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на 

расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за сваки цео и 

започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно 

времену коришћења, и то: 

1) За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се 

постављају на зграде, привремене монтажне објекте, ограде, подзиде и сл, на 

ограде градилишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, транспаренте између 

стубова и за оглашавање на посебним објектима који се постављају на другим 

површинама накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то: 

 

Зона I зона   II зона  

Динара/m2 

дневно 
15,00 13,50 

 

2) За рекламне заставе накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно 

по м2 и то:  

 

Зона I зона   II зона  

Динара/m2 

дневно 
5,00 5,00 

 

3) За ласерске приказе и балоне такса се утврђује по зонама, по површини, 

дневно по м2 и то:  

 

Зона I зона   II зона  

Динара/m2 

дневно 

10,00 9,00 

 

4) За плакате такса се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то:  



 

Зона I зона   II зона  

Динара/m2 

дневно 

25,00 24,00 

 

3. Накнада по овом тарифном броју умањује се : 

- за 40% од прописаног износа накнаде по м2 дневно, за део површине, 

односно за део објекта за оглашавање, преко 12м2 до 100м2 ; 

- за 50% од прописаног износа накнаде по м2  дневно, за део површине, 

односно за део објекта за оглашавање, преко 100м2 . 

Напомена: 

1.Накнада за површине односно објекте за оглашавање преко 12м2 до 100м2 

плаћа се  тако што се за првих 12м2 плаћа износ накнаде прописан овим тарифним 

бројем, а за део површине преко 12м2 до 100м2, накнада се плаћа 40% од прописаног 

износа овим тарифним бројем; 

2. Накнада за површине односно објекте за оглашавање преко 100м2 плаћа 

се  тако што се за првих 12м2 плаћа износ накнаде прописан овим тарифним бројем, 

за део површине преко 12м2 до 100м2 , накнада се плаћа 40% од прописаног износа 

овим тарифним бројем и за део површине преко 100м2, накнада се плаћа 50% од 

прописаног износа овим тарифним бројем. 

 

4. Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни 

месец на основу задужења надлежног Одељења за финације, буџет и рачуноводство 

Одсек за наплату јавних прихода, по претходно издатом акту Одељења за 

инспекцијске послове и комуналне делатности.  

 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу 

 

Тарифни број 3. 

 

1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и 

започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно, и то износ од 

10,00 динара 

2.  Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.  

3. Накнаду плаћа инвеститор зграде од дана почетка градње до подношења 

писменог захтева за технички пријем зграде, односно до довршетка градње. 

4. Накнаду из подтачке овог тарифног броја плаћа инвеститор радова на чији 

захтев је одобрено заузеће, односно раскопавање јавне површине.  

5. Коришћење јавних површина сагласно члану 8. став 2. ове одлуке, 

ослобођено је плаћања накнаде из овог тарифног броја. 

6. Накнада по овом тарифном броју на основу задужења надлежног 

Одељења за финације, буџет и рачуноводство Одсек за наплату јавних прихода, по 



претходно издатом акту Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности.  

 

01 Број: 06-41/2018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

                                                                                   Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основу члана 76. и члана 77. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и и јединицама локалне самоуправе („Сл гласник РС“, број 21/2016, 

113/2017 и 113/2017-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 30.Статута општине Бајина 

Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 6/08 и 7/11), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 31. децембра 2018. године, 

донела је 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ И 

 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 1.1. Постојећи број запослених у Општинској управи општине Бајина 

Башта на дан 31.12.2018.године. 

 

 

1. 

 

Радна места службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

 Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи  

 Самостални саветник 5 

Саветник 23 

Млађи саветник - 

Сарадник 10 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 10 

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 4 

Пета врста радних места 2 

 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник 1 

Млађи саветник 6 

Сарадник  

Млађи сарадник  



Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

3. 

 

Радни однос на одређено време 

у Кабинету председника општине 

 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник 1 

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

4. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

 Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

 

 

1.2. Планирани број запослених за 2019.годину у Општинској управи општине 

Бајина Башта 

 

 

1. 

 

Радна места службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

 Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи  

 Самостални саветник 11 

Саветник 21 

Млађи саветник 10 

Сарадник 7 



Млађи сарадник 1 

Виши референт 10 

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 4 

Пета врста радних места 2 

 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник 1 

Млађи саветник 7 

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

3. 

 

Радни однос на одређено време 

у Кабинету председника општине 

 

 

Број извршилаца 

 Помоћник председника-функционер 1 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник 1 

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  



 

4. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

 Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

 

 

Члан 2. 

 

2.1. Постојећи број запослених у Јавном правобранилаштву општине Бајина 

Башта на дан 31.12.2018.године. 

 

 

 

1. 

 

Радна места 

функционера, службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

 Функционер 1 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  



Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

3. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

 Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

 

 

 

2.2. Планирани број запослених за 2019.годину у Јавном правобранилаштву 

општине Бајина Башта. 

 

 

 

1. 

 

Радна места службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

 Функционер 1 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  



Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

3. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

 Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

 

Образложење 

 

На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

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

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

локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. 

Кадровски план састоји се од приказа броја запослених на радним местима и 

звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни 

у  години за коју се доноси Кадровски план, број приправника чији се пријем 

планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира 

у кабинету Председника. 

Кадровским планом за 2019. годину приказан је број лица запослених на 

неодређено време на дан 31.12.2018.године. У току 2018. године, четири запослена су 

отишла у пензију и они нису приказани у коначном прегледу запослених на 

неодређено време на дан 31.12.2018.године. У кадровском плану запослених за 2019. 

годину приказана су и два радна места на којима мирује радни однос. 

 У кабинету Председника општине у току 2018. године ангажовано је једно 

лице, у звању млађи сарадник. У кабинету Председника општине на одређено време 

ангажовано је 1 лице у звању млађи сарадник, чије је ангажовање планирано и за 

2019. годину.У кабинету Председника општине планирано је и ангажовање 

помоћника Председника општине, једног извршиоца. Општинско правобранилашво 

има само једног функционера, и то: Општинског правобраниоца.  

У члану 1. тачка 1.2. Кадровским планом приказан је број службеника, 

намештеника и приправника који је потребан за органе општине Бајина Башта у току 

2019. године. Због потребе боље организације посла, нових послова које Општинска 

управа мора да обавља и на основу анализа описа радних места, у односу на 2018. 

годину планиран број запослених на неодређено се разликује у броју самосталних 

саветника (увећано за 4 радна места на која могу бити распоређени запослени), 

саветника (умањено за 1), млађи саветник (повећани због дошколовавања три 

запослена и потребе радних процеса где се, анализом радних места односно степена 

сложености посла, самосталности у раду и одговорности, пословне комуникације и 

компетентности потребних за вршење послова, дошло до закључка да је иста 

потребно разврстати у више звање) Због одласка у пензију лица која у следећој 

години испуњавају законске услове, лица која су у току 2018. године отишла у 

пензију и због повећаног обима посла  планиран је пријем на одређено време, 

односно на основу уговора о привремено-повременим пословима и пријем лица за 



послове озакоњења, за које постоји сагласност Комисије Владе за пријем лица преко 

10% на одређено време. Такође, имамо сагласност Комисије Владе за пријем лица 

преко 10% на одређено време мимо озакоњења. Планирана су и два радна места на 

којима мирује радни однос и сва радна места лица која испуњавају услове за пензију 

у следећој години. 

 Попуњавање радних места, пријем у радни однос на неодређено и одређено 

време због повећаног обима посла и пријем приправника биће допуштени само ако 

су предвиђени овим Кадровским планом, ако је њихово место предвиђено у 

Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и ако су 

средства обезбеђена у Одлуци о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину.У 

планираном броју запослених за 2019. годину су приказана и радна места запослених 

који испуњавају услове за пензију у 2019.години. 

Сходно наведеном, доноси се овај Кадровски план. 

 

 

 

01 Број:06-41/2018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 2018.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Весна Ђурић, с. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 

79. став 1. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина 

Башта“, број 6/2008 и 7/2011), Скупштина општине Бaјина Башта, на седници 

одржаној дана 31. децембра 2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се врше измене и допуне Одлуке о организацији Општинске 

управе општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 

12/2016 и 9/2017). 

 

Члан 2. 

 Члан 12. мења се и гласи: 

„Одељење за послове финансија, буџета и рачуноводства обавља послове 

Општинске управе који се односе на: 

 -припрему и израду нацрта буџета општине у складу са буџетским 

календаром 

 -послове везане за извршење буџета 

 -израду завршног рачуна буџета општине 

 -израду нацрта одлука и решења које се односе на буџет општине 

 -рачуноводствене и књиговодствене послове Општинске управе 

 -послове трезора 

 -утврђивања, контроле и наплате јавних прихода 

 -послове приватног предузетништва. 

У оквиру Одељења за послове финансија, буџета у рачуноводства образује 

се Одсек за наплату јавних прихода и Одсек за рачуноводство и финансије.  

Одсек за наплату јавних прихода врши послове: 

 -утврђивања, контроле и наплате јавних прихода. 

Одсек за рачуноводство и финансије врши: 

-рачуноводствене и књиговодствене послове Општинске управе 

 -послове приватног предузетништва“. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Бајина Башта“. 

01 Број-06- 41/2018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Весна Ђурић, с.р. 



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

бр.129/07, 83/14 и др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 4. Закона о култури 

("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), члана 2. став 1. тачка 2. 

и члана 39. Закона о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011,  

93/2012 и 84/2015) и члана 39. став 1. 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 31. децембра 2018. године, доноси 

 

ОДЛУКУ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ФЕСТИВАЛИМА У 

ОБЛАСТИ 

 КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ БАЈИНА БАШТА 

 

                                                          Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се сталне манифестације и фестивали у области  

културе и туризма од значаја за општину Бајина Башта (у даљем тексту: Општина), 

које се финансирају или суфинансирају из буџета Општине 

Члан 2. 

Сталне манифестације и фестивали у области културе и туризма од значаја 

за Општину су оне које својим значајем и садржајима афирмишу Општину и 

задовољавају потребе грађана и њених посетилаца. 

              Члан 3. 

Сталне манифестације и фестивали у области културе и туризма од значаја за 

општину Бајина Башта су: 

1. „Дринска регата“, која се одржава у трећој недељи месеца јула 

2.  „Сретењски сусрети села“, који се одржавају 16. фебруара 

3. „Смотра драмског аматерског стваралаштва Златиборског округа“, која се 

одржава од 15. до 25. априла 

4. „Летње вечери“, које се одржавају у периоду од 07. jула до 01. септембра 

5. „Дани Раче украј Дрина“, који се одржавају у периоду од 10. до 13. октобра 

6. „Дринин дан“, који се одржава 10. августа 

 

Поводом Дана општине могу се организовати пригодни концерти, 

позоришне представе, фестивали и слично. 

 

                 Члан 4. 

 

 Манифестација од посебног значаја за Општину је: „Дринска регата“ . 

 Манифестације и фестивали из става 1. овог члана и члана 3. ове Одлуке се 

финансирају или суфинансирају од стране општине Бајина Башта. 

                     Члан 5. 

Манифестације и фестивали имају правила. 



Правилима манифестације или фестивала утврђују се: карактеристике 

манифестације и фестивала, циљ одржавања манифестације и фестивала, поступак 

доношења програма манифестације и фестивала, лице које представља 

манифестацију и фестивал, ближи начин остваривања контроле обављања 

поверених послова. 

Правила манифестације или фестивала доноси Општинско веће Општине 

Бајина Башта. 

Члан 6. 

 Манифестације и фестивали имају организациони одбор. 

 Састав организационог одбора одређује се у Правилима манифестације, 

односно фестивала. 

 Организациони одбор има мандат од три године. 

 Организациони одбор бира Председник општине решењем.  

Члан 7. 

 Одбор манифестације односно фестивала утврђује: програм манифестације 

или фестивала, износ средстава потребна за реализацију менифестације или 

фестивала, место време и дужину трајања манифестације или фестивала, подноси 

извештај директору Установе којој је поверено организовање манифестације и 

фестивала, са извештајем о утрошеним и оствареним средствима посећености, 

медијској кампањи и врши друге послове везане за одржавање манифестације, 

односно фестивала. 

Члан 8. 

Председник Организационог одбора манифестације, односно фестивала 

предлаже члановима Организационог одбора концепцију и програм манифестације 

или фестивала, концепцију посебних и пратећих програма, као и коначни програм 

манифестације или фестивала, даје сугестије при изради каталога и других 

публикација манифестације или фестивала и врши друге послове везане за 

утврђивање програма манифестације односно фестивала.  

Председник Организационог одбора манифестације односно фестивала 

може да одреди члана именованог Организационог одбора који ће да организује и 

координира послове на реализацији манифестације или фестивала, а посебно: 

обезбеђивање организационих и техничких услова за извођење програма 

манифестације или фестивала, кореспонденцију са извођачима и другим 

учесницима програма, предлагање физичких и правних лица неопходних за 

припрему и извршење програма, послове протокола, праћење извршења програма и 

предузимање одговарајућих мера на извршењу програма, праћење извршења 

утврђених маркетиншких послова и друге послове везане за реализацију програма 

манифестације односно фестивала. 



Члан 9. 

 

                Манифестације и фестивали из члана 3. ове Одлуке поверавају се 

Установи „Културе“ и Установи Туристичка организација „Тара-Дрина“, као 

индиректним буџетским корисницима који су основани између осталог за 

организовање манифестација у области културе и туризма (у даљем тексту: 

Установа). 

                  Установе из става 1. овог члана одговорне су за наменско коришћење 

опредељених средстава за наведене намене, као и за достављање извештаја 

Општинском већу општине Бајина Башта. 

 Установи Туристичка организација „Тара-Дрина“, поверава се 

манифестација „Дринска регата“. 

 Установи „Култура“ поверавају се манифестације „Сретењски сусрети 

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

вечери“, „Дани Раче украј Дрина“ и „Дринин дан“. 

Установи „Култура“ поверава се и организовање пригодних концерата, 

позоришних представа, фестивала и слично поводом Дана општине. 

 

Члан 10. 

 

Средства за одржавање манифестација и фестивала из члана 3. ове Одлуке 

обезбеђују се  Одлуком о буџету Општине, кроз одобрене апропријације  

индиректног корисника Установе и дефинисана су Планом и програмом Установе, 

на које сагласност даје надлежни орган оснивача. 

Поред средстава из става 1. овог члана, организатори  обезбеђују средства за 

одржавање манифестације односно фестивала и из других извора, у складу са 

законом. 

 

Члан 11. 

 Започете активности на реализацији манифестација и фестивала из члана 3. 

ове Одлуке наставиће се у складу са одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 12. 

 

 Председник општине ће решење из члана 6. став 4. ове Одлуке донети у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Правила манифестације. 

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

листу општине Бајина Башта“. 

     

01 Број: 06-41/2018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 2018. године 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

           ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Весна Ђурић, с.р. 



 

                На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/07, 83/014, 101/2016 и 47/2018), члана 44-46, 55, 

110. и 111. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11) и 

члана 39. тачка 30. Статута општине Бајина Башта ("Службени лист општине 

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

одржаној дана 31. децембра 2018. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У 

ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА  

 

             Члан 1. 

 Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о правима и услугама у 

области социјалне заштите на територији општине Бајина Башта („Службени лист 

општине Бајина Башта“, бр. 2/13, 05/014 и 12/016), (у даљем тексту: Одлука). 

  

             Члан 2. 

 

У члану 69. Одлуке, мења се 3. и 4. став, тако да нови гласе: 

 

„У буџету општине Бајина Башта опредељују се потребна средства за 

финансирање одређеног броја запослених у Центру за социјални рад „Бајина 

Башта“ Бајина Башта,  ангажованих на пословима из ове Одлуке, као и средства за 

материјалне трошкове, а у складу са Финансијским планом Центра за социјални рад 

„Бајина Башта“ Бајина Башта. “ 

 

На Финансијски план Центра за социјални рад „Бајина Башта“ Бајина 

Башта, као саставни део Плана и програма рада Центра за социјални рад „Бајина 

Башта“ Бајина Башта, сагласност даје Скупштина општине Бајина Башта.“ 

 

Члан 3. 

 

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

листу општине Бајина Башта". 

 

 

01 број: 06-41/018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                     Весна Ђурић, с.р. 

 



                      На основу члана 8. Закона о територијалној организацији Републике 

Србије (*Сл. гласник РС*, бр. 129/07, 18/016 и 47/018) 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 31. децембра 2018. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

              Скупштина општине Бајина Башта покреће иницијативу за измену Закона о 

територијалној организацији Републике Србије (*Сл. гласник РС*, бр. 129/07, 

18/016 и 47/018),  у члану 16, у коме су утврђени називи и седишта општина у 

Републици Србији, називи насељених места и називи катастарских општина. 

 

Члан 2. 

            Предлаже се измена Закона о територијалној организацији Републике Србије 

у члану 16, под тачком 9-општина Бајина Башта, у којој  постоје грешке у називима 

два насељена места и једне катастарске општине, и то: 

               -насељено место Засовине (назив из Закона), а треба да гласи Заовине, 

катастарска општина Засовине (назив из Закона), а треба да гласи Заовине; 

               -насељено место Бачевица (назив из Закона), а треба да гласи Бачевци. 

 

Члан 3. 

                Ову одлуку доставити Министарству државне управе и локалне 

самоуправе. 

Члан 4. 

                 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

*Сл.листу општине Бајина Башта*. 

 

01 Број:06-41/018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 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), члана 59. 

став 7. Закона о јавним предузећима (“Сл. гласнк 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 31. децембра 2018. године, 

донела је  
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I 

 

      ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног  комуналног 

предузећа “12. септембар“ Бајина Башта за 2019. годину, који је усвојио Надзорни 

одбор тог јавног предузећа, одлуком број 1619 од 29. новембра 2018. године. 

 

II 

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

III 

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

 

 

01 Број:06-41/018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 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), члана 59. став 7. 

Закона о јавним предузећима (“Сл. гласнк 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 23. став 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за 

производњу и испоруку топлотне енергије “ББ ТЕРМ“ Бајина Башта са Законом о 

јавним предузећима(“Сл.лист општине Бајина Башта”, бр. 11/016), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 31. децембра 2018. године, 

донела је  
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I 

 

      ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа за 

производњу и испоруку топлотне енергије “ББ ТЕРМ“ Бајина Башта за 2019. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор тог јавног предузећа, одлуком број 974-

1/2018 од 03. децембра 2018. године. 

 

II 

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

III 

                  Решење доставити: JП “ББ ТЕРМ” Б. Башта, архиви  Скупштине. 

 

 

01 Број:06-41/018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 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), члана 59. став 7. 

Закона о јавним предузећима (“Сл. гласнк 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), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 31. децембра 

2018. године, донела је  
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I 

 

      ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног  комуналног 

предузећа “Дубоко“ Ужице за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор тог 

јавног предузећа, одлуком број 120/4 од 05. децембра 2018. године. 

 

II 

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

III 

                  Решење доставити: JКП “Дубоко” Ужице, архиви  Скупштине. 

 

 

01 Број:06-41/018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 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 31. децембра  

2018. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Статут Туристичке организације 

*Тара-Дрина* Бајина Башта 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Туристичке организације *Тара-Дрина* 

Бајина Башта, који је донео Управни одбор те установе под бројем 534/18 од 24. 

децембра 2018. године, Одлуком број 533/18 од 24. децембра 2018. године. 

II 

 

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

Бајина Башта*. 

III 

 

 Решење доставити: Туристичкој организацији *Тара-Дрина* Бајина Башта и 

архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-41/018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 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) 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 31. децембра  

2018. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Статут Предшколске установе 

*Невен* Бајина Башта 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Предшколске установе *Невен* Бајина 

Башта, који је донео Управни одбор те установе под бројем 210/18 од 22. марта 

2018. године. 

II 

 

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

Бајина Башта*. 

III 

 

 Решење доставити: Предшколској установи *Невен* Бајина Башта и архиви 

Скупштине. 

 

 

01 Број:06-41/018 

Бајина Башта, дана 31. децембра 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 68. став 1. и члана 100. став 3. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон 

, 43/11-одлука УС, 14/2016 и 76/2018), члана 63. став 1. тачка 6) Статута општине 

Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 6/08 и 7/11), члана 5. 

Одлуке о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бајина 

Башта 01 број: 06-44/09 и члана 8. Одлуке о првом ребалансу буџета општине 

Бајина Башта за 2018. годину („Службени лист општине Бајина Башта“, број 

9/2018, Општинско веће општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 25. 

децембра 2018. године, донело је 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА  2018. ГОДИНУ 

    

Члан 1. 

 

 У Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Бајина Башта за 2018. годину, објављеном у „Службеном листу 

општине Бајина Башта“, број 3/2018, врше се следеће измене и допуне и то: 

 

 У поглављу II мења се став 1. у следећим тачкама: 

- у тачки Б): 2. износ од  „5.400.000,00 динара“ мења се износом од „1.400.000,00 

динара“; 

- у тачки Б): 3. износ од  „4.600.000,00 динара“ мења се износом од „8.600.000,00 

динара“; 

Члан 2. 

 

             На предлог измена и допуна Програма коришћења средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине општине Бајина Башта за 2018. годину 

Општинско веће прибавило је сагласност Министарства заштите животне средине 

Републике Србије, Број:401-00-00398/2018-02 од 11. децембра 2018. године. 

 

Члан 3. 

 

 Ове измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Бајина Башта за 2018. годину објавити у 

„Службеном листу општине Бајина Башта“.  

  

01 Број:06-40/018 

Бајина Башта, дана 25. децембра 2018. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

                                                                                

                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                       Радомир Филиповић, с.р.                          



 

 

                На основу члана 138. став 2. Закона о спорту (*Сл. гласник РС*, број 

10/2016) и члана 63.Статута општине Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина 

Башта*, број 6/2008 и 7/2011) и у складу са Програмом развоја спорта Општине 

Бајина Башта, Oпштинско веће општине Бајина Башта, на  седници одржаној дана 

25. децембра 2018. године, доноси 

 

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА 

о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Бајина Башта 

 

Члан 1. 

           У Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у општини Бајина Башта (*Сл.лист 

општине Бајина Башта*, бр. 2/017 и 4/017), у  члану 34. брише се став 9. 

            Ставови од 10, 11, 12, 13, 14 и 15. у члану 34, постају ставови 9,10,11,12,13 и 

14. 

 

Члан 2. 

           У обрасцу број 1-апликациони формулар, у делу-Укупни трошкови за 

реализацију програма, под тачком 3, бришу се речи:*максимално 20% вредности 

програма*, а под тачком 4, бришу се речи:*максимално 40% вредности програма*. 

 

                                                                               Члан 3. 

Ове Измене Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у општини Бајина Башта ступају на снагу 

наредног дана од дана објављивања у *Сл. листу општине Бајина Башта*. 

 

 

01 Број: 06-40/018 

Бајина Башта, дана 25. децембра 2018. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                 ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                                                         Радомир Филиповић, 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.   
 


