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               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 и 47/2018), чланова од 
11. до 19. Закона  о финансирању локалне самоуправе (»Службени 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., 89/2018 - усклађен дин. изн. и 
95/2018-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 3, 6. и 43. Статута Општине Бајина 
Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/019), Скупштина општине 
Бајина Башта, на седници одржаној дана  20. децембра 2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

Члан 1. 
 

          Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о локалним комуналним 
таксама на територији општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“ 
бр. 11/018 и 4/2019). 
 

Члан 2. 
 
 У Таксеној тарифи, тарифни број 1., тачка 1.1. став 1 подтачка 4. мења се и 
гласи:  
„4. Ноћни клубови-ноћни барови и дискотеке   200.000,00 динара“ 
 

Члан 3. 
 

 У Таксеној тарифи, тарифни број 1, тачка 1.9 мења се и гласи: 
 “Oбвезници 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, Одсек 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, осим обвезника из тачке 1.1., став 
1,подтачка 4. ове Таксене тарифе.“  

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 



„Службеном листу општине Бајина Башта“, а примењује се од 01. јануара 2020. 
године. 

01 Број: 06 -56/2019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. 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 
(“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., 
89/2018 - усклађен дин. изн. и 95/2018-др.закон), чланa 239. став 3.Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, 95/2018 и 
49/2019) и члана 40. став 1. тачка 3, 6. и 43. Статута Општине Бајина Башта 
(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/019), Скупштина општине Бајина 
Башта, на седници одржаној дана  20. децембра 2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
 ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о накнадама за коришћење 
јавних површина на територији општине Бајина Башта („Службени лист општине 
Бајина Башта“, број 11/2018).  

Члан 2. 
 

 Члан 6 .став 4. мења се и гласи: 
 „У случају кад комунални инспектор у поступку редовног или ванредног 
инспекцијског надзора  утврди да је дошло до прекорачења заузећа јавне површине 
утврђеног решењем из става 1. овог члана или да је заузеће јавне површине 
извршено без решења о одобрењу, одмах доставља записник о утврђеном 
прекорачењу или бесправном заузећу јавне површине Одељењу за послове 
финансија, буџета и рачуноводства, Одсеку за наплату и контролу јавних прихода.“ 
 

Члан 3. 
 

 Члан 10. мења се и гласи : 
 „I зона: креће од раскрснице улице Слободана Пенезића Крцуна и улице 
Душана Вишића, иде улицом Душана Вишића (обухвата обе стране улица) до трга 
Душана Јерковића који обухвата, иде улицом Хаџи Мелентија до раскрснице са 



улицом Рајка Тадића, иде улицом Рајка Тадића до раскрснице са улицом Вука 
Караџића, иде улицом Вука Караџића до раскрснице са улицом Војводе Мишића, 
иде улицом Војводе Мишића до раскрснице са улицом Слободана Пенезића 
Крцуна, иде улицом Слободана Пенезића Крцуна до раскрснице са улицом Душана 
Вишића где се и завршава. 

У оквиру I зоне налази се улица Кнеза Милана Обреновића (обе стране 
улице) и то од раскрснице са улицом Вука Караџића до раскрснице са улицом 
Иване Ивановић Ване. 
             II зона: обухвата територију општине Бајина Башта ван подручја I зоне.“ 

 
Члан 4. 

 
 У Таксеној тарифи, Тарифни број 1., тачка 1. подтачка 1., мења се табела  и 
гласи :  
                             
динара 
I зона 20,00 
II зона 17,00 
 

Члан 5. 
 

 У Таксеној тарифи, Тарифни број 1., тачка 1. подтачка 2., мења се табела  и 
гласи :  
                                       
динара 
I зона 20,00 
II зона 15,00 
 

Члан 6. 
 

 У Таксеној тарифи, Тарифни број 1., тачка 1. подтачка 3., мења се табела  и 
гласи :  
                                      
динара 
I зона 10,00 
II зона 7,00 

 
Члан 7. 

 
 У Таксеној тарифи, Тарифни број 2., тачка 1., подтачка 1., мења се и гласи: 
 

1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање (билбордима и 
светлећим рекламама) који се постављају на јавним површинама путем јавног 
конкурса, накнада се утврђује на основу прикупљања писмених понуда, где је 
почетни лицитациони износ:  
                                                                    



Зона  I зона    II зона  

Динара/м2 
дневно 

 
20,00 

 
15,00 

 
Члан 8. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Бајина Башта“, а примењиваће се почев од 01. јануара 
2020. године. 
 

01 Број:06 -56/2019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                              Весна Ђурић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                На основу члана 32. став 1. тачка 3, 6, и 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016-др.закон и 47/2018 ), члана 6,7, 
9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013- усклађени дин.изн., 125/2014- усклађени дин. 
изн., 95/2015-усклађени дин. изн, 83/2016, 91/2016-усклађени дин. изн., 104/2016-
др.закон, 96/2017-усклађени дин. изн., 89/2018- усклађени дин. изн. и 95/2018-др. 
закон.), члана 87-94. Закона о превозу путника у друмском собраћају („Сл. гласник 
РС“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон и 31/2019) и члана 40. става 1. тачка 3, 
6. и 43. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 
2/2019), Скупштина општине Бајина Башта, на  седници одржаној дана 20. 
децембра 2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о локалним 
административни таксама („Службени  лист општине Бајина Башта“, број 12/2016). 
 

Члан 2. 
 

 У Таксеној тарифи, тарифни број 1, после става 1. додаје се нови став који 
гласи: 
 „Захтев за заузеће јавне површине 
  за постављање баште угоститељског објекта........................240,00 динара“ 
 

Члан 3. 
 

 У Таксеној тарифи, тарифни број 3, после става 1. додаје се нови став који 
гласи: 
 „Решење за заузеће јавне површине 
  за постављање баште угоститељског објекта.....................700,00 динара“ 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 



„Службеном листу општине Бајина Башта“, а примењује се од 01. јанура 2020. 
године. 

01 Број: 06-56/2019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. 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 јединицама локалне самоуправе („Сл гласник РС“, број 21/2016, 
113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 95/2018-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 
18. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 
2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. децембра 
2019. године, донела је 

 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ И 
 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 
 1.1. Постојећи број запослених у Општинској управи општине Бајина 
Башта на дан 31.12.2019.године. 
 

 
1. 

 
Радна места службеника 

 
Број извршилаца 

 Положаји у првој групи 1 
Положаји у другој групи  

 Самостални саветник 5 
Саветник 23 
Млађи саветник 2 
Сарадник 10 
Млађи сарадник 1 
Виши референт 10 
Референт  
Млађи рефернт  
 
Радна места намештеника 

 
Број извршилаца 

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  
Млађи саветник 4 
Сарадник  
Млађи сарадник 1 
Виши референт 1 
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 општине 1 
 Самостални саветник  

Саветник  
Млађи саветник  
Сарадник  
Млађи сарадник 1 
Виши референт  
Референт  
Млађи рефернт  
 
Радна места намештеника 
 

 
Број извршилаца 

 
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 2020.годину у Општинској управи општине 
Бајина Башта 
 

 
1. 

 
Радна места службеника  

 
Број извршилаца 

 Положаји у првој групи 1 
Положаји у другој групи  

 Самостални саветник 10 
Саветник 25 
Млађи саветник 5 
Сарадник 10 
Млађи сарадник 1 
Виши референт 10 
Референт  
Млађи рефернт  
 
Радна места намештеника 
 

 
Број извршилаца 

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 5 
Сарадник 1 
Млађи сарадник 1 
Виши референт 1 
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 1 
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  

 
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 31.12.2019.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 2020.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, 113/2017, 95/2018, 
113/2017-др.закон и 95/2018-др. закон), нацрт Кадровског плана припрема се у 
складу са буџетским 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 2020. годину приказан је број лица запослених на 
неодређено време на дан 31.12.2019. године. У току 2019. године, један запослени је 
отишо у пензију и он није приказан у коначном прегледу запослених на неодређено 
време на дан 31.12.2019.године. Након добијених сагласности за ново радно 
запошљавање, спроведених интерних и јавних конкурса, извршен је пријем 4 лица у 
радни однос на неодређено време (два лица у звању млађи саветник и два лица у 
звању саветник). Такође, током целе 2019. године, имали смо и сагласност Комисије 
за ново радно запошљавање за запошљавање на одређено време или по основу 
уговора о привременим-повременим пословима и то 1 лице за послове озакоњења и 
још 3 лица за остале послове.  



 У Кабинету председника општине у току 2019. године ангажовано је једно 
лице и помоћник председника општине. У кадровском плану Општинског 
правобранилаштва има само један функционер и то: Општински правобранилац.  

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 
2020. године. Због потребе боље организације посла, нових послова које Општинска 
управа мора да обавља и на основу анализа описа радних места, у односу на 2019. 
годину планиран број запослених на неодређено се разликује у броју самосталних 
саветник (увећано за 5 радних места на која могу бити распоређени запослени), 
саветника (увећано за 2), млађи саветник (увећано за 3). Планирана увећања су у 
складу са добијеним сагласностима и предвиђањима за могућност напредовања 
запослених у виша звања на оним радним местима где се анализом послова радног 
места односно степена сложености посла, самосталности у раду и одговорности, 
пословне комуникације и компетентности потребних за вршење послава дошло до 
закључка да је иста потребно разврстати у више звање. Могућност напредовања 
зависи и од годишње оцене запосленог.У току 2020. године три запослена иду у 
старосну пензију, те је на тим радним местима, односо у звањима планиран и пријем 
лица на одређено време, односно по уговору о привремено-повременим пословима. 
Број запослених на одређено време, односно по уговору о привремено-повременим 
пословима, усклађен је са добијеним сагласностима Комисије Владе Републилке 
Србије. 

У Кабинету председника и у Општинском правобранилаштву планиран је 
исти број запослених као и у 2019. 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 2020. годину.  У 
планираном броју запослених за 2020. годину су приказана и радна места запослених 
који испуњавају услове за пензију  у 2020.години. 
 

 
01 Број:06- 56/2019 

Бајина Башта, дана 20. децембра 2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Весна Ђурић, с.р. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 На основу чл. 2. став 3. тачка 12, чл. 4. став 3. и 13. став 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/2018), 
члана 4. став 1. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/13, 13/16 и 
98/16 - одлука УС) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Бајина Башта 
(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), Скупштина општине Бајина 
Башта на  седници одржаној дана 20. децембра 2019. године, донела је 

 
OДЛУКУ О ПИЈАЦАМА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне 
делатности управљање пијацама и пружање услуга на њима на територији општине 
Бајина Башта. 

Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација 
делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање 
промета пољопривредно-прехрамбених и других производа. 
 

Члан 2. 
Пијаца у смислу ове Одлуке је простор одређен планским актом општине 

Бајина Башта, који је намењен и комунално опремљен за промет пољопривредно - 
прехрамбених и других производа на мало и вршење услуга у промету робе, чије се 
одржавање, опремање и коришћење врши у складу са овом Одлуком. 

Пијаца из става 1. овог члана може бити: зелена, робна и сточна. 
 

Члан 3. 
Под пијацама на територији општине Бајина Башта подразумевају се: 
1. Градска пијаца у ул. Браће Нинчића, која је вишенаменска: 

a. зелена пијаца 
б.   робна пијаца 

2. Сточна пијаца у ул. Дринској  
 

II ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА 
 

Члан 4. 
Одржавање и управљање пијацама обухвата све послове којима се 



обезбеђује несметано вршење промета и услуга у промету робе на пијацама као што 
је: прање и чишћење пијаце и обезбеђење наплата  накнаде за коришћење  пијачног 
простора (пијачна такса). 

Делатност одржавања и пружања услуга на пијацама из става 1. овог члана 
обавља Јавно комунално предузеће „12. септембар“, Бајина Башта  (у даљем тексту: 
Предузеће). 

 
 

 
Члан 5. 

Предузеће прописује Пијачни ред за пијаце које одржава. 
Пијачним редом прописују се права и обавезе учесника у промету на пијаци, 

начин и услови коришћења објеката, опреме, уређаја и сл. 
На Пијачни ред из става 1. овог члана сагласност даје Општинско веће 

општине Бајина Башта. 
Члан 6. 

Предузеће је дужно да Пијачни ред истакне на огласној табли пијаце или да 
на други примерен начин упозна кориснике пијачних услуга о истом, који су дужни 
да се придржавају прописаног Пијачног реда. 

 
Члан 7. 

О Пијачном реду се старају овлашћени радници Предузећа које одржава 
пијацу. 

Овлашћени радник из става 1. овог члана ће упозорити корисника пијачног 
простора, објекта, опреме, односно грађанина на обавезу поштовања пијачног реда 
и по потреби обавестити комуналну инспекцију ради предузимања одговарајућих 
мера. 
 

Члан 8. 
 Радно време пијаце прописује Предузеће. 
 Предузеће мора на видном месту истакнути радно време пијаце. 
 

III ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦА 
 

 Члан 9. 
Пијаца има одговарајућу комуналну инфраструктуру и простор на коме се 

постављају и распоређују пијачни објекти и опрема. 
Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и поплочан чврстим 

материјалом који се лако чисти и пере. 
Члан 10. 

Пијаца има  одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања 
робом, опрему потребну за промет робе и услуга, као и просторије за управу пијаце, 
односно овлашћеног радника Предузећа. 

Предузеће је дужно да на пијацама обезбеди санитарно-хигијенске услове за 
изградњу и уређење пијаце, снабдевање хигијенски исправном водом, одвод 
отпадних вода, уклањање чврстог отпада и потребан број тоалетних просторија. 



 
Члан 11. 

Предузеће је дужно да пијацу опреми потребним бројем и врстом пијачних 
објеката у зависности од врсте пијаце. 

Предузеће је дужно да пијачне објекте постави тако да обезбеди 
функционалност и 
естетски изглед пијаце и омогући купцима несметану куповину. 

Пијачни објекти на зеленој пијаци се морају распоредити тако да се обезбеди 
одвојен простор за продају пољопривредно-прехрамбених производа и 
непрехрамбених производа. 

Члан 12. 
Пијачни објекат-тезге морају бити хигијенске и нумерисане. 

 
Члан 13. 

Пијачни објекат у коме се врши продаја мора да испуњава минималне 
хигијенско-техничке услове прописане за продају одређене врсте производа и мора 
бити у исправном 
стању. 

Пијачни објекат који не испуњава услове из става 1. овог члана, Предузеће, 
је дужно да поправи или уклони. 

 
IV КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА 

 
Члан 14. 

Предузеће даје на коришћење пијачне објекте, опрему и простор правном 
или физичком лицу, односно предузетнику у складу са законом и овом Одлуком. 

 
Члан 15. 

За коришћење пијачног простора и објекта корисник плаћа накнаду (пијачну 
таксу) Предузећу. 

Висину накнаде одређује Предузеће посебним актом, на који сагласност даје 
Општинско веће општине Бајина Башта. 

Тарифу пијачних такси Предузеће је дужно да истакне на видном месту на 
пијаци. 

Пијачна такса се плаћа уз издавање признанице, односно фискалног рачуна, 
на наплаћени износ. 

Члан 16. 
Корисник објекта је дужан да: 

            1. на видном месту истакне фирму под којом послује у складу са законом, 
уколико се ради о правном лицу, предузетнику или регистрованом газдинству, 
           2. објекат користи за промет пољопривредних и других производа у оквиру 
радног времена пијаце, 
           3. одржава објекат у исправном стању, 
           4. на роби истакне малопродајну цену на видном месту и да по тој цени 
продаје робу, 
          5. дужан је да робу тачно мери, а на захтев купца изврши контролу мерења на 



јавном кантару 
          6. за све време обављања делатности одржава и чисти простор који користи, 
као и да по завршетку продаје, почисти пијачни простор који користи и отпад 
смести у одговарајуће посуде. 

Ако корисник објекта не поступи или поступи супротно одредби из става 1. 
овог члана, Предузеће може истом ускратити даље коришћење пијачног простора 
односно објекта. 
 

 
V ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА 

 
1. Зелена пијаца 

 
Члан 17. 

На зеленим пијацама (у оквиру њих и на млечној пијаци), на отвореним 
пијачним тезгама и другим објектима обавља се промет на мало: 
 1. пољопривредно-прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, поврћа, 
шумских плодова, печурки, млека и млечних производа, меда и пчелињих 
производа, јаја, заклане живине и других животних намирница), 
 2. цвећа, украсног и лековитог биља и садног материјала, 
 3. непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности, ако је за 
ту врсту производа уређен посебан простор на зеленој пијаци у складу са 
прописима о уређењу пијаце. 

Продаја производа из става 1. тачке 2. и 3. овог члана се обавља одвојено од 
пољопривредно - прехрамбених производа, на посебно уређеном простору зелене 
пијаце.  

Забрањено је вршити продају производа из става 1. овог члана ван простора 
предвиђених за ту врсту робе. 

Изузето, од става 3. овог члана дозвољена је продаја пољопривредних 
производа (паприка, купус, лубеница и диња) и садног материјала, на обележеном 
паркинг простору (шест  паркинг места) поред пијаце и то искључиво за продају са 
возила. 

 
Члан 18. 

 Заклана живина, млеко и млечни производи, коре, тестенине и други 
производи од теста се продају на зеленој пијаци само на просторима намењеним за 
продају тих производа. 

Пољопривредни произвођачи могу да продају заклану живину, под условом 
да продају сопствене производе и да је надлежни орган утврдио исправност истих. 

 
2. Робна пијаца 

 
Члан 19. 

На робној пијаци се обавља промет на мало: 
1. непрехрамбених производа и то: 

1) текстила, 



2) одеће, 
3) обуће, 
4) финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од 

порцелана, стакла, керамике, коже, текстила, гуме и пластике, 
5) металне и електротехничке робе за чији промет и употребу није 

прописано обезбеђење гарантног листа и техничког упутства, 
6) спортске опреме, 
7) хемијских производа и то: сапуна, детерџената, препарата за 

чишћење и полирање и 
8) козметичких и тоалетних препарата 

На робној пијаци обавља се промет на мало робом на монтажним покретним 
тезгама у складу са важећим законским прописима. 

 
3. Сточна пијаца 

 
Члан 20. 

На сточној пијаци се обавља промет стоке на мало. Опремљена је сточном 
вагом до 1000 кг и санитарним чвором. 

 Предузеће утврђује пијачни ред и накнаду за коришћење пијачног простора 
и пијачних услуга. 

 
VI ВАШАРИ  И САЈМОВИ  

 
Члан 21. 

Вашари и сајмови се обављају на местима која су предвиђена планским 
актом и уређена на начин и у време које одреди надлежни орган Општинске управе 
општине Бајина Башта. 

 
VII  УСЛОВИ ПРОМЕТА НА ПИЈАЦАМА 

 
Члан 22. 

Предузеће које управља пијацама је дужно да: 
1. обезбеди да пијачни простор буде обележен на уобичајен начин, 
2. пијачни плато има подлогу од одговарајућег материјала који одговара 

одрђеној врсти пијаца у погледу чишћења, прања, дезинфекције и 
сакупљања отпадата, 

3. буде постављен довољан број тезги или других сличних објеката, 
4. тезге и други продајни објекти и места за продају буду правилно поређани, 

тако да се обезбеди несметано кретање корисника пијачних услуга у пијаци, 
те да тезге и други продајни објекти и места буду нумерисани,  

5. пијаце буду прикључене на мрежу водовода и канализације, односно 
обезбеди довољну количину исправне воде за пиће, прање пијаца, објеката и 
уређаја на пијацама, за прање и освежавање пољопривредних производа који 
се продају на пијаци, те обезбеди одвођење отпадних вода у канализацију 
или септичку јаму, 



6. очисти, опере и уреди пијачни простор одмах по истеку радног времена 
пијаце, 

7. обезбеди воду за пиће и освежавање пољопривредно - прехрамбених 
производа, 

8. постави довољан број посуда за отпад, 
9. да обезбеди јавни кантар за проверу мере купљене робе, 
10. обезбеди санитарни чвор на пијаци,  исти одржава у исправном и чистом 

стању, 
11. и по завршетку радног времена пијаце очисти и дезинфикује санитарне 

објекте, посуде за отпад и простор за држање посуде за отпад. 
 

Члан 23. 
Продавци пољопривредно - прехрамбених производа на пијаци дужни су да: 

1. заштите производе од загађивања и квара, 
2. очисте пијачни простор који користе по завршетку радног времена пијаце, 
3. уредно и благовремено плаћају пијачне дажбине. 

 
Члан 24. 

На пијацама је забрањено: 
1. одлагање отпадака, покварене робе, амбалаже и другог смећа ван судова 

постављених за скупљање смећа, 
2. конзумирање алкохолног пића, 
3. прање продајног простора и опреме водом која није употребљива за пиће као 

и 
освежавање (прскање) таквом водом пољопривредно-прехрамбених 
производа,  

4. излагање производа на земљи, осим садница, цвећа и живе стоке. 
5. додиривање намирница које се употребљавају за исхрану у непрерађеном 

стању, 
6. загађивање пијачног простора на било који начин, 
7. ложење ватре, 
8. држање амбалаже испред и око продајних места, 
9. седење и спавање на тезгама и другим објектима за излагање производа, 
10. задржавање на пијацама без потребе ван радног времена, 
11. увођење паса и других животиња на пијачни простор, 
12. прескакање пијачне ограде или оштећење исте, 
13. вршење сваке друге радње којом се нарушава ред и чистоћа на пијаци. 

 
Члан 25. 

Забрањена је продаја прехрамбених, пољопривредних и других производа 
ван пијаначног простора и супротно одредбама ове одлуке. 

 
VIII НАДЗОР 

 
Члан 26. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за 



инспекцијске послове и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина 
Бајшта. 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке, врши 
комунални инспектор.  

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
Новчаном казном од 100.000,00 динара у прекршајном поступку казниће се 

за прекршај Предузеће ако: 
1. не пропише пијачни ред за пијацу коју одржава (члан 5. ст. 1.)  
2. не истакне на огласној табли Пијачни ред или на други примерен начин не 

упозна учеснике у промету на пијаци са Пијачним редом (члан 6.)  
3. не пропише и истакне радно време пијаце (члан 8.)  
4. не обезбеди санитарно-хигијенске услове за изградњу и уређење пијаце, 

односно поступа супротно члану 10. став 2.,  
5. пијачне објекте постави тако да ометају функционалност и естетски 

изглед пијаце и омета купцима несметану куповину (члан 11. став 2) 
 6. не поправи нити уклони пијачни објект који не испуњава минималне 

хигијенско - техничке услове прописане за продају одређене врсте производа (члан 
13. став 2) 

7. ако не одреди висину накнаде (пијачне таксе) за коришћење пијачног 
простора и објекта (члан 15. став 2.) 

 8. не истакне на видном месту на пијаци висину накнаде (пијачне таксе) 
(члан 15. став 3.)  

9. ако не изда прописану признаницу за наплату пијачне таксе (члан 15. став 
4.)  

10. уколико не обезбеди услове на пијацама одређене чланом 22. ове Одлуке  
Одговорно лице у правном лицу које управља пијацом и одржава је казниће 

се новчаном казном у износу од 15.000,00 динара. 
 

Члан 28. 
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем 

прекршајног налога ако не поступи или поступи супротно одредбама: 
1. члана 15. став 1. -уколико не плати пијачну таксу, 
2. члана 16. 
3. члан 17. ако врши продају одређених производа ван простора 

предвиђених за ту врсту робе, 
4. члана 18., 
5. члана 24 и 25.,  

- физичко лице у износу од 10.000,00 динара. 
- предузетник и друго правно лице  у износу од 50.000,00 динара 
 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 
 



 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Бајина Башта“. 
 Предузеће је дужно да донесе Пијачни ред у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе чланови 29. до 41. Одлуке о 
општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на територији општине Бајина 
Башта ("Службени лист општине Бајина Башта“, број 1/2010, 9/2011, 10/2012, 
13/2012, 3/2014 и 2/2015). 

 
 

01 Bрој: 06-56/019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                       Весна Ђурић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              На основу члана 146. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 
одлука УС, 50/2013 –одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019 и 37/2019 – др.закон), члана 40. став 1., тачка 6. Статута општине Бајина 
Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/019), Скупштина општине 
Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. децембра 2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ПОСТАВЉАЊУ БАШТА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И 
ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ 
ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
I Опште одредбе 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком прописује се услови, начин и поступак за постављање башта 
и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији 
општине Бајина Башта. 
 Ова Одлука се не односи на постављање покретних привремених објеката 
који се постављају у случају давања у закуп грађевинског земљишта, према 
Програму. 

 
Члан 2. 

 
 Јавна површина у смислу ове Одлуке је: 

1. део јавне површине у пешачкој улици (коловоз и тротоар) 
2. трг 
3. део јавне површине на тротоару и коловозу 
4. део јавне зелене површине  

 
Члан 3. 

 
 На јавним површинама из члана 2. ове Одлуке, могу се постављати: 

1) баште угоститељских објеката (угоститељског, посластичарског или 
пекарског објекта) 



2) апарати за сладолед, расхладни фрижидери за пиће, расхладне витрине за 
сладолед, апарати за напитке 

3) рекламни панои, рекламне табле и уређаји за сликовно или звучно 
обавештавање или оглашавање, билборди,  

4) покретне тезге 
5) други лако покретни објекти, покретни објекти за излагање и продају 

робе на мало. 
 
 
 

 
Члан 4. 

 
 За коришћење јавних површина за постављање објеката из члана 3. ове 
Одлуке плаћа се накнада за коришћење јавне површине у складу са посебном 
одлуком, а у корист буџета општине Бајина Башта. 
 Задужење, наплату и принудну наплату накнаде за коришћење јавне 
површине врши Одељење за послове финансија, буџета и рачуноводства, Одсек за 
наплату јавних прихода на основу решења Одељења за инспекцијске послове и 
комуналне делатности. 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 или заузећа без 
одобрења, одмах доставља записник о утврђеном прекорачењу или заузећу без 
одобрења Одељењу за послове финансија, буџета и рачуноводства- Одсек за 
наплату јавних прихода, које доноси решење којим се налаже плаћање накнаде за 
коришћење јавне површине. 
 Плаћање накнаде из става 3. овог члана не искључује покретање и вођење 
прекршајног поступка. 
 
II Постављање објеката и уређаја 
 

Члан 5. 
 

 Објекти и уређаји из члана 3. ове Одлуке могу се постављати у складу са 
условима утврђеним овом одлуком. 
 
Баште угоститељских објеката 
 

Члан 6. 
 

 Башта угоститељског објекта, у смислу ове Одлуке, је башта отвореног типа 
привременог карактера у функцији делатности која се обавља у угоститељском 
објекту и поставља се на јавној површини. 
 Изузетно, од става 1. овог члана, до реконструкције Трга Душана Јерковића 
и улице Кнеза Милана Обреновића и привођења намени у складу са усвојеним 



Урбанистичким пројектом Трга и главне улице, башта може бити и затвореног типа 
у периоду од 15. октобра до 15. марта. 
 Затворена башта из става 2. овог члана је на платоу, на којем се постављају 
носачи са тендом у боји фасаде објекта, а од тенде до платоа уграђује провидна 
фолија.  

Члан 7. 
 

 Башту могу формирати правна лица и предузетници који обављају 
угоститељску делатност (угоститељског, посластичарског или пекарског објекта). 
 
 
  

Члан 8. 
 

 Башта се може формирати испред свог угоститељског објекта и то: 
           - на тротоару, под условом да се обезбеди минимална слободна ширина 
тротоара од 1,5м, и да се обезбеди минимална удаљеност од ивице коловоза или 
паркиралишта од 0,5м, 
          -у улици кнеза Милана Обреновића и на Тргу Душана Јерковић, башта се 
може поставити у складу са Урбанистичким пројектом „Трга и главне улице“, тако 
да се у улици Кнеза Милана Обрановића и на Тргу Душана Јерковић остане 
слободан пролаз за пешаке од 1,8м.  

 
Члан 9. 

 
 Приликом постављања башта морају се испунити и следећи услови: 
         -да омогућавају приступ и рад на ревизионим окнима (шахтовима),  
-да се обезбеди несметан пролаз возилима за комунално одржавање града и другим 
возилима за хитне интервенције,  
- несметан прилаз излозима са обе стране улице, 
- да не онемогућава или не омета приступ у објекат испред којег се поставља,  
- да најнижа тачка сенила баште у зони кретања пешака износи 2,20 метра,  
- да минимална висина кровног испуста у зони кретања возила износи 3,50 метара,  
- да минимално растојање од спољне ивице државног пута у насељу износи 5,0 
метара,  
- да је електро инсталација изведена према прописима,  
- да не омета приступ и коришћење других објеката и простора,  
- да не нарушава естетске, урбане и функционалне параметре јавних површина и 
околног простора.  
 

Члан 10. 

 Баште се постављају по правилу тако да дужина баште буде у ширини 
угоститељског објекта или у ширини зграде, под условом да у приземљу нема 
станова или да постоји писана сагласност корисника и власника пословног или 
стамбеног простора, испред чијег објекта се поставља башта.  



Члан 11. 

 Башту угоститељског објекта чине: столови, столице, сенила (сунцобрани 
или тенде) и лако покретљиви монтажно-демонтажни елементи који се урачунавају 
у укупну површину коју заузима башта угоститељског објекта (жардињере, посуде 
за цвеће, пано за истицање менија и ценовника, уређаји за осветљење, уређаји за 
грејање, уређаји за емитовање телевизијског програма). 
 Сви елементи баште морају бити постављени унутар простора одређеног 
површином баште.  
 Дрво, садница, жива ограда, жардињера и други елементи зеленила не могу 
бити уграђени у подну платформу или сенило.  
 Изузетно, постојеће дрво може бити укомпоновано у башту под условом да 
је задржан земљани простор за заштиту дрвета и несметано одржавање, да је 
обезбеђен простор између сенила, да се дрво не користи као конструктивни или 
функционални део или елемент баште, као и да му је обезбеђена заштита од 
оштећивања. 
 Површине и делови споменика, фонтане, чесме, клупе, канте за смеће којима 
је опремљен јавни простор не могу се користити као функционални елемент баште.  

Члан 12.  
 Постављањем баште не може се мењати постојећа подлога.  
 Нивелисање површине пода баште може се вршити монтажно-демонтажном 
подном платформом, без фиксирања за подлогу, осим на Тргу Душана Јерковића и 
улици Кнеза Милана Обреновића. 
 Изузетно, од става 2. овог члана, до реконструкције Трга Душана Јерковића 
и улице Кнеза Милана Обреновића и привођења намени у складу са усвојеним 
Урбанистичким пројектом Трга и главне улице, дозвољено је нивелисање 
површине пода баште монтажно-демонтажном подном платформом. 

Члан 13.  
 Постављање ограде неопходно је на деловима баште код којих је то 
потребно из безбедносних разлога или ради одржавања минималне ширине 
пешачког пролаза.  
 Ограда се поставља по ободу подне платформе баште.  
 Укупна висина ограде може износити највише до 1,0 м.  

Члан 14.  
 Заштита од сунца и кише врши се сенилима, лаке конструкције прекривене 
флексибилним материјалима.  
 Зависно од положаја баште у односу на објекат, сенила се могу постављати 
на тло као слободно стојећа или на фасади објекта као конзолно фиксирана.  
 Сенила која се постављају на тло по правилу су типа сунцобрана и 
расклопивог сенила - на слободностојећем раму.  
 Сенила која се постављају морају бити таква да  не нарушавају естетске, 
урбане и функционалне параметре јавних површина и околног простора. 



Члан 15.  
 Елементи баште не смеју бити фиксирани на тло завртњима, анкеровањем 
или на неки други начин.  
 Димензије и тежина елемената баште, као и њихова међусобна веза морају 
бити такви да омогућавају брзу монтажу, демонтажу и уклањање.  

Члан 16.  
 Елементи баште морају бити таквих облика, димензија, материјала и боја да 
остварују квалитетну, складну и функционалну целину.  
 Башта као целина и елементи понаособ морају бити у складу са 
карактеристикама урбаног окружења. 

Члан 17. 

 Баште се могу формирати у току целе године. 

Члан 18. 
 Захтев за решење о заузећу јавне површине ради постављања баште подноси 
се Општинској управи, Одељењу за инспекцијске послове и комуналне делатности. 
 Захтев за обнављање решење о одобрењу заузећа јавне површине ради 
постављења баште подноси се у року од 30 дана пре истека важења претходног 
решења. 
 У току године могу се подносити захтеви за измену решења. 
  

Члан 19. 
 

 О поднетом захтеву надлежно Одељење за инспекцијске послове и 
комуналне делатности одлучује Решењем у року од 15 дана од дана подношења 
захтева односно од дана уређивања захтева. 
 На решење из става 1. овог члана може се уложити жалба Општинском већу 
општине Бајина Башта. 
 Одлука Општинског већа је коначна. 
 На поступак одлучивања о захтеву за заузеће јавне површине ради 
постављања баште, за све што није регулисано овом Одлуком, примењују се 
одредбе Закона о општем управном поступку. 
 

Члан 20. 
 Уз захтев за издавање решења за формирање баште прилаже се: 
 - доказ о обављању делатности  (извод из АПР-а), 
 - техничка документација коју чини скица површине која се заузима (са 
тачним мерама које дефинишу башту), идејно решење баште са приказом изгледа, 
садржаја и материјала оверена и потписана од стране одговарајућег пројектанта 
архитектонске или грађевинске струке, 
 -сагласност власника и корисника пословних или стамбених објеката 
наспрам којих се башта поставља, 



 - доказ о уплати локалне административне таксе. 
 На скицу површине и идејно решење изгледа баште (столица, столова, 
сенила и друго) која се заузима сагласност даје Одељење за послове урбанизма, 
грађевинарства и имовинско-правне послове у виду потврде. 
 Уколико сагласност не може да се изда, ако скица и идејно решење 
одступају од Урбанистичког пројекта Трга и главне улице и услова дефинисаних 
овом Одлуком, доноси се закључак о недостацима, који се доставља подносиоцу 
захтева и њиме позива да уреди свој захтев у року од 15 дана од дана достављања 
закључка. 
 Закључак из претходног става овг члана доноси Одељење за инспекцијске 
послове и комуналне делатности. 
 Ако у остављеном року из става 3. овог члана, подносилац захтева не уреди 
свој захтев у складу са достављеним закључком, захтев се одбија решењем. 
 Приликом подношења захтева у случају из члана 18. став 2. и 3. ове Одлуке, 
уколико није дошло до измене у техничкој документацији из става 1. алинеја 2. 
овог члана, подносилац захтева уз захтев доставља и изјаву да башту поставља у 
складу са раније одобреном техничком документацијом.  

Члан 21. 
 Решење за заузеће јавне површине ради формирања баште садржи: 
 -податке о подносиоцу захтева, 
 -прецизно место (зону) и површину која се заузима са тачним мерама које 
дефинишу башту, 
 - време коришћења јавне површине, 
 - услове коришћења јавне површине и начин формирања баште и 
 - обавезу корисника јавне површине да, након истека одобреног рока, 
уклони формирану башту и површину врати у првобитно стање. 
 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. 

Члан 22. 
 

 Одобрење за постављање баште престаје да важи пре истека времена за које 
је издато: 
 - ако се башта не постави у складу са условима наведеним у решењу и 
другим прописаним условима и 
 - ако лице коме је дато одобрење престане да обавља делатност у пословном 
објекту или просторији испред које је постављена башта. 
 

Члан 23. 
 

 Лице које је добило решење за постављање баште дужно је да: 
 - башту постави у складу са издатим решењем, 
 - башту уклони са јавне површине по истеку одобреног периода, 



 - башту уклони и пре истека одобреног периода, у случају измене намене 
јавне површине или ако се изводе неопходни радови на реконструкцији, одржавању 
и постављању комуналних објеката или уређаја или саме јавне површине, 
 - у хитним случајевима и 
 - у другим случајевима који се не могу предвидети, 
  

Члан 24. 
 

 Овом одлуком изричито је забрањено: 
 - постављање баште без одобрења надлежног органа, 
 - постављање баште супротно издатом решењу и 
 - постављање у башти роштиља, шанк-пулта у смислу услуживања пића. 
 
Апарати за сладолед, расхладни фрижидери за пиће, расхладне витрине за 
сладолед и напитке 

Члан 25. 
 Апарати за сладолед, расхладни фрижидери за пиће, расхладне витрине за 
сладолед и напитке су типски лако покретни објекти за продају сладоледа, пића и 
напитака, чија површина са кућиштем апарата не може бити већа од 2 м2 . 
 Апарати се могу постављати у току целе године са радним временом које је 
утврђено за пословни објекат испред кога се поставља апарат. 
 Испред пословног објекта могу се поставити највише три расхладна уређаја 
и то како на јавним површинама тако и на површинама које као грађевинске целине 
припадају објекту (степениште које служи за улаз у објекат, свод наткривен са 
стубовима у склопу објекта).  

Члан 26. 
 
 Захтев за решење о заузећу јавне површине ради постављања апарата за 
сладолед, расхладни фрижидера за пиће, расхладних витрина за сладолед и напитке 
подноси се Општинској управи, Одељењу за инспекцијске послове и комуналне 
делатности. 
 Захтев за обнављање решење о одобрењу заузећа јавне површине ради 
постављења апарата за сладолед, расхладних фрижидера за пиће, расхладних 
витрина за сладолед и напитке подноси се у року од 30 дана пре истека важења 
претходног решења. 
 У току године могу се подносити захтеви за измену решења. 

 
Члан 27. 

 
 О поднетом захтеву из члана 26. ове Одлуке, надлежно Одељење за 
инспекцијске послове и комуналне делатности одлучује решењем у року од 15 дана 
од дана подношења захтева. 
 На решење из става 1. овог члана може се уложити жалба Општинском већу 
општине Бајина Башта. 
 Одлука Општинског већа је коначна. 



 На поступак одлучивања о захтеву за заузеће јавне површине ради 
постављања апарата за сладолед, расхладних фрижидера за пиће, расхладних 
витрина за сладолед и напитке, за све што није регулисано овом Одлуком, 
примењују се одредбе Закона о општем управном поступку. 

Члан 28. 
 
 Приликом постављања апарата за сладолед, расхладних фрижидера за пиће, 
расхладних витрина за сладолед и напитке, морају бити испуњени услови из члана 
9. ове Одлуке. 
 

Члан 29. 
 
 Уз захтев за издавање решења за постављање  апарата за сладолед, 
расхладних фрижидера за пиће, расхладних витрина за сладолед и напитке, 
прилаже се: 
 - доказ о обављању делатности (извод из АПР-а) 
 - скица површине која се заузима (са тачним мерама)  
 - доказ о уплати локалне административне таксе 
  

Члан 30. 
 

 Решење о заузећу јавне површине апарата за сладолед, расхладних 
фрижидера за пиће, расхладних витрина за сладолед и напитке, мора имати све 
елементе из члана 21. ове Одлуке. 
 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. 
 

Рекламни панои, рекламне табле и уређаји за сликовно или звучно 
обавештавање или оглашавање, билборди 

 
Члан 31. 

  
 Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно 
обавештавање или оглашавање, билборди и светлеће рекламе (сити-лајтови) могу 
се постављати на државном путу, односно поред тог пута на удаљености од седам 
метара, односно на општинском путу и поред тог пута на удаљености од пет 
метара, мерено са спољне стране од ивице коловоза. 

Члан 32. 
 

 Билборд је рекламни пано који се поставља на јавну површину, максималне 
величине паноа 6м x 4м, који служи за рекламирање и пружање услуга рекламе у 
пословне сврхе. 



 Светлећа реклама (сити-лајт) је рекламни пано који се поставља на јавну 
површину просветљен изнутра у ноћним сатима, максималне величине паноа 1,20 x 
1,80м. 
 Билборде и светлеће рекламе (сити-лајтове) могу поставити правна лица и 
предузетници. 

Члан 33. 
 Решење за постављање рекламних табли, рекламних паноа и уређаја за 
сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (у даљем тексту: рекламне 
табле), као и за постављање билборда и светлећих реклама (сити-лајтова) на јавном 
путу, односно поред тог пута, и другим јавним површинама, издаје Општинска 
управа, Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности, у складу са 
овом одлуком.  
 

Члан 34.  
 

 Решење за постављање рекламних табли може се издати правном лицу и 
предузетнику. 
 Лица из става 1. овог члана дужна су да рекламне табле одржавају у 
исправном стању. 
 

Члан 35. 
 

 Уз захтев за издавање решења за постављање рекламних табли подноси се: 
 - доказ о обављању делатности, 
 - скица заузећа јавне површине (са димензијама рекламе и позицијом места 
где се поставља) оверена и потписана од стране подносиоца захтева, 
 - доказ о уплати општинске административне таксе 
 Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности одлучује 
решењем по захтеву за издавање одобрења из става 1. овог члана у року од 8 дана 
од дана подношења захтева. 
 Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Општинском 
већу општине Бајина Башта. 
 Одлука Општинског већа је коначна. 
 На поступак одлучивања о захтеву за заузеће јавне површине ради 
постављања рекламних табли, за све што није регулисано овом Одлуком, 
примењују се одредбе Закона о општем управном поступку. 
 

Члан 36. 
 

 Решење о одобрењу за постављање рекламних табли мора садржати следеће: 
 -податке о подносиоцу захтева, 
 -прецизно место (зону) и површину која се заузима са тачним мерама,  
 -време коришћења јавне површине, 
 -обавезу корисника јавне површине да, након истека одобреног рока, уклони 
постављену рекламну таблу и површину врати у првобитно стање. 



 Приликом постављања рекламних табли морају бити испуњени услови из 
члана 9. ове Одлуке. 
 Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности дужно је у року 
од три дана од дана правноснажности решења из става 1. овог члана  исто достави 
Одељењу за послове финансија, буџета и рачуноводства, Одсек за наплату јавних 
прихода. 

Члан 37. 

 Билборди и светлеће рекламе (сити-лајтови) постављају се у складу са 
Програмом постављања билборда и светлећих реклама (у даљем тексту: Програм) 
на период до пет година. 

Члан 38. 

 За постављање билборда и светлећих реклама плаћа се месечна накнада-
закупнина чији почетни лицитациони износ је утврђен у Одлуци о накнадама за 
коришћење јавне површине на територији општине Бајина Башта. 

Члан 39. 
 Програм доноси Општинско веће општине Бајина Башта на предлог 
Општинске управе, Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-
правне послове. 
 Програмом се прецизно утврђује место (опис локације), величина, број 
паноа на појединим локацијама и изглед паноа са конструкцијом. 

Члан 40. 
 Јавна површина може се привремено заузети ради постављања билборда и 
светлећих реклама (сити-лајтова) од стране правних лица и предузетника на основу 
закона и ове одлуке и то путем прикупљања писаних затворених понуда. 
 Оглас о додели места путем прикупљања затворених понуда расписује 
Општинско веће општине Бајина Башта, на предлог Одељења за инспекцијске 
послове и комуналне делатности, а поступак спроводи комисија од три члана коју 
именује Општинско веће. 

Члан 41. 
 Оглас за доделу места путем прикупљања понуда објављује се на огласној 
табли Општинске управе општине Бајина Башта, интернет презенатцији 
www.bajinabasta.rs. и у локалном листу.  
 Рок за подношење пријава на објављени оглас је 15 дана од дана 
објављивања огласа. 

Члан 42. 

 Оглас о прикупљању понуда садржи нарочито податке о месту постављања 
билборда и светлећих реклама (сити-лајтова), време коришћења и услове за 
постављање, почетни износ накнаде-закупнине, обавезу учесника да уплати 



депозит у износу од 10% од почетне лицитационе цене накнаде-закупнине за једну 
годину, начин и рок обавештавања учесника о времену и месту отварања понуда. 

Члан 43. 
 Понуде се, у затвореним ковертама, предају Општинској управи општине 
Бајина Башта са назнаком "За оглас за постављање билборда, односно светлећих 
реклама (сити-лајтова) - не отварати" и то преко поште или предајом на писарници 
Општинске управе општине Бајина Башта. 
 Право учешћа имају сва правна лица и предузетници. 
 
 

Члан 44. 

 Председник и чланови комисије немају право учешћа на огласу, односно 
немају право на доделу локације за постављање билборда и светлећих реклама 
(сити-лајтова). 

Члан 45. 
 Пре отварања приспелих понуда, комисија утврђује број достављених 
понуда, благовременост истих, као и број присутних учесника, односно њихових 
пуномоћника. 
 Председник комисије дужан је да утврди идентитет присутних лица преко 
личних исправа и да их упозна са поступком спровођења огласа. 
 Отварање понуда врши председник комисије, а потом све учеснике упознаје 
са понудама. 
 О раду комисије води се записник. 

Члан 46. 
 По истеку рока за подношење понуда не може се подносити нова нити 
допуњавати или мењати већ поднета понуда. 
 Присутни учесници, односно њихови пуномоћници, имају право да 
захтевају да се њихове примедбе на рад комисије унесу у записник. 

Члан 47. 
 По отварању приспелих понуда комисија утврђује редослед првенства тј. 
најповољнију понуду за свако место, без присуства заинтересованих лица. 
 Најповољнији понуђач је учесник који је понудио да плати највећи месечни 
износ накнаде-закупнине за коришћење јавне површине. 

Члан 48. 
 Уколико најповољнији понуђач одустане од понуде до коначности одлуке о 
додели места за постављање билборда и светлећих реклама (сити-лајтова), место ће 
се доделити следећем најповољнијем понуђачу према редоследу првенства који је 
утврдила комисија, а у складу са овом одлуком. 



 Најповољнији понуђач који је одустао од понуде до коначности одлуке нема 
право на повраћај положеног депозита. 

Члан 49. 
 Уколико у предвиђеном року не пристигне ни једна понуда поступак ће се 
поновити у року од 15 дана. 

Члан 50. 
 

 Након окончања поступка утврђивања најповољнијих понуда комисија 
сачињава предлог одлуке о додели места за постављање билборда и светлећих 
реклама (сити-лајтова) и заједно са записником о раду доставља Општинском већу 
општине Бајина Башта, у року од 15 дана од отварања понуда. 
 Општинско веће доноси Одлуку о додели места за постављање билборда и 
светлећих реклама (сити-лајтова) у року од 15 дана од дана достављања предлога 
од стране комисије. 
 Одлука о додели места за постављање билборда и светлећих реклама (сити-
лајтова) Општинског већа је коначна и обавезно садржи овлашћење председнику 
општине за закључење Уговора о коришћењу јавне површине. 

Члан 51. 
 Одлука о додели места за коришћење јавне површине ради постављања 
билборда и светлећих реклама (сити-лајтова) доставља се учесницима огласа. 
 Учесник огласа коме није додељена локација за билборд или светлећу 
рекламу (сити-лајт) комисија обавештава о поступку повраћаја уплаћеног депозита. 

Члан 52. 
 Након завршеног поступка по огласу са најповољнијим понуђачима, 
Председник општине закључује уговор о коришћењу јавне површине у складу са 
одредбама ове одлуке.  
 Уговор сачињава Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и 
имовинско-правне послове 
 Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи: 
          - име, назив лица (закупца) ком је додељено место за постављање билборда и 
светлећих реклама (сити-лајтова), 
         - износ месечне накнаде и обавезу корисника јавне површине да накнаду 
плаћа до 5-ог у месецу за текући месец, 
        - прецизно означење места на коме се постављају билборди и светлеће рекламе 
(сити-лајтови), 
        - рок у коме се даје јавна површина ради постављања билборда и светлећих 
реклама (сити-лајтова), 
        - обавезу корисника јавне површине да уклони билборд и светлећу рекламу 
(сити-лајт) када то захтева извођење грађевинских или других радова и када то 
захтева надлежни орган, 
       - обавезу корисника јавне површине да након истека рока на који је закључен 
уговор, уклони  постављени билборд или светлећу рекламу (сити-лајт), 



      - сагласност уговорних страна да се уговор о коришћењу јавне површине може 
раскинути писаном изјавом са отказним роком од 30 дана. 

Члан 53. 
 Уговор о коришћењу јавне површине општина може раскинути 
једностраном изјавом без писане опомене, са отказним роком од 30 дана, ако 
корисник јавне површине задоцни са исплатом две месечне накнаде узастопно или 
три пута у истој календарској години. 
 
 

Члан 54. 

 Након закључења Уговора о коришћењу јавне површине, исти се доставља  
Одељењу за инспекцијске послове и комуналне делатности и Одељењу за послове 
финансија, буџета и рачуноводства. 

Члан 55. 

 Лице које је добило решење за постављање рекламних табли,  односно 
закључило уговор о коришћењу јавне површине за постављање билборда и 
светлећих реклама (сити-лајтова) на јавној површини дужно је да: 
 1) рекламну таблу, билборд или светлећу рекламу (сити-лајт) постави у 
складу са условима у Програму, 
 2) да уклони рекламну таблу, билборд или светлећу рекламу (сити-лајт) са 
јавне површине по истеку одобреног периода као и 
 3) да уклони рекламну таблу пре истека одобреног периода у случају: 
 - измене намене јавне површине или извођења неопходних радова на 
реконструкцији, одржавању и постављању комуналних објеката или уређаја или 
саме јавне површине, 
 - у хитним случајевима и у другим случајевима који се не могу предвидети. 

Члан 56. 
 Овом одлуком изричито је забрањено: 
 - постављање рекламних табли без одобрења надлежног органа или 
супротно издатом одобрењу, 
 - постављање билборда и светлећих реклама (сити-лајтова) без одобрења 
надлежног органа или супротно издатом одобрењу и 
 - оштећивање рекламних табли, билборда и светлећих реклама (сити-
лајтова). 

 
Покретне тезге 

Члан 57. 
 Покретне тезге су монтажне конструкције које се могу постављати на 
јавним површинама за излагање, рекламирање и продају робе. 



 Ради обављања делатности из става 1. овог члана, може се одобрити 
привремено заузеће јавне површине за: 
 1. постављање покретних тезги за повремену продају украса, честитки, 
цвећа, јелки, бижутерије и других пригодних поклона поводом обележавања Нове 
године, Божића и 8. марта, Дринске регате и других традиционалних 
манифестација које се обележавају на територије општине Бајина Башта  
 2. продаја књига 
 3. постављање покретних тезги за излагање робе, искључиво воћа и поврћа, 
испред пословних објеката који продају предметну робу. 
 Покретна тезга на јавној површини може да заузима највише 2м2, изузев 
покретне тезге из става 2. тачка 3. која може да заузме највише 6м2 . 
 Решење за постављање покретних тезги издаје Одељење за инспекцијске 
послове и комуналне делатности у року од 15 дана од дана подношења захтева 
 Решење из става 4. овог члана издаје се најдуже на 15 дана у случају из 
става 2. тачка 1. овог члана, односно најдуже на 30 дана за случај из става 2. тачка 
2. овог члана. 
 Решење из става 4. овог члана у случају из става 2. тачка 3. овог члана  може 
трајати у току целе године. 
 На решење из става 4. овог члана може се уложити жалба Општинском већу 
општине Бајина Башта. 
 Одлука Општинског већа је коначна. 
 На поступак одлучивања о захтеву за заузеће јавне површине ради 
постављања покретних тезги, за све што није регулисано овом Одлуком, примењују 
се одредбе Закона о општем управном поступку. 
 

Члан 58. 
 

 Решење за постављање покретних тезги садржи: 
            - место и површину која се заузима, 
            - време коришћења јавне површине, 
            - услове коришћења јавне површине, 
             - обавезе корисника покретне тезге да након истека одобреног рока 
покретну тезгу уклони и површину врати у првобитно стање. 
 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. 

Члан 59. 
 Уз захтев за издавање решења за постављање покретних тезги, подноси се: 
           - доказ о обављању делатности, само у случају из члана 57. став 2. тачка 3. 
ове Одлуке, 
           - скица заузећа јавне површине (са позицијом места где се поставља) оверена 
и потписана од стране подносиоца захтева,  
           - доказ о уплати општинске административне таксе 



 Приликом постављања покретних тезги морају бити испуњени услови из 
члана 9. ове Одлуке. 

Члан 60. 
 Решење за постављање покретних тезги на јавним површинама престаје да 
важи пре истека времена за које је издато: 
 -  ако се покретна тезга не постави у складу са условима наведеним у 
решењу и другим прописаним условима и 
 - ако лице коме је дато решење престане да обавља делатност за коју је 
одобрење издато у случају из члана 57. став 2. тачка 3. ове Одлуке. 
 

Члан 61. 
 Лице које је добило решење за постављање покретне тезге на јавној 
површини дужно је да: 
 1) покретну тезгу постави у складу са условима датим у решењу, 
 2) уклони покретну тезгу са јавне површине по истеку одобреног периода, 
 3) уклони покретну тезгу пре истека одобреног периода у случају: 
 - измене намене јавне површине или извођења неопходних радова на 
реконструкцији, одржавању и постављању комуналних објеката или уређаја или 
саме јавне површине, 
 - у хитним случајевима и у другим случајевима који се не могу предвидети, 
 

Члан 62. 
 

	 Овом одлуком изричито је забрањено: 
           - постављање покретних тезги без решења надлежног органа, 
           - постављање покретних тезги супротно издатом решењу. 

 
 Други лако покретни објекти, покретни објекти за излагање 

 и продају робе на мало 

Члан 63. 
 Решење за заузеће јавне површине се може издати за постављање и других 
лако покретних објеката, покретних објеката за излагање и продају робе на мало. 
 Други лако покретни објекти којима се може извршити заузеће јавне 
површине могу бити : 
 -објекти за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи, за 
спортске објекте (спортске терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку, скејт, 
боћање и сл.); 
 -објекти за одржавање концерата, фестивала и осталих културних и других 
манифестација, 
 -коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или 
других објекта за привремено коришћење; 



 -одржавање спортских или других приредби на општинским путевима и 
улицама; 
 -објекти намењене за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и 
реквизита за спорт и рекреацију 
 -за постављање система јавних бицикала 
 -и остали слични објекти. 
 Други лако покретни објекти за излагање и продају робе на мало су: апарати 
за кокице, апарати за прављење шећерне вуне, продаја куваног и печеног кукуруза, 
печеног кестена, крофница и слично и могу заузимати површину највише до 2 м2. 
 Објекти из става 1. овог члана могу се поставити на јавној површини у 
улици Кнеза Милана Обреновића и у улици Рачанских бораца, за време одржавања 
традиционалних вашара, а на спортским теренима и на плажама по добијању 
одобрења од стране Туристичке организације „Тара-Дрина“. 
 

Члан 64. 
 

 У погледу поступка за добијање одобрења за заузеће јавне површине, услова 
и осталог, примењиваће се одредбе ове Одлуке од члана 58. до члана 62.   
 
 
III Уклањање мањих монтажних објеката и других предмета и ствари са 

јавних       површина  

Члан 65. 
 Лице коме је издато одобрење за постављање мањег покретног привременог 
објекта на јавној површини дужно је да одмах, а најкасније у року од три дана од 
дана престанка важења одобрења, објекат уклони са јавне површине. 
 Лицу које постави мањи покретни привремени објекат на јавној површини 
без одобрења надлежног органа или супротном издатом одобрењу и лицу које не 
уклони мањи монтажни објекат са јавне површине након престанка важења 
одобрења, комунални инспектор ће наложити да одмах, а најкасније у року од три 
дана објекат уклони са јавне површине. 
 Уколико се не поступи по решењу комуналног инспектора, спровешће се 
поступак принудног уклањања мањег покретног привременог објекта са јавне 
површине, на терет власника-корисника. 

Члан 66. 
 Овом одлуком послови на уклањању мањих покретних привремених 
објеката из члана 3. ове одлуке поверавају се Јавном комуналном предузећу 
„12.септембар“, Бајина Башта. 
 Уклоњени предмети и ствари смештају се у кругу Јавног комуналног 
предузећа „12.септембар“, Бајина Башта. 
 Уклоњени предмети и ствари могу се преузети од стране власника након 
измирења трошкова уклањања, одвожења и чувања. 

Члан 67. 



 Уколико након истека рока од шест месеци од дана смештаја у Јавном 
комуналном предузећу „12.септембар“, Бајина Башта предмети и ствари из члана 
66. ове одлуке не буду преузети од стране власника и поред посебног позива, исти 
се стављају на располагање Јавном комуналном предузећу „12.септембар“, Бајина 
Башта. 
 Ако је власник непознат, упућује му се позив јавним огласом да у року од 30 
дана преузме предмете и ствари, а након истека рока предмети и ствари се стављају 
на располагање Јавном комуналном предузећу „12.септембар“, Бајина Башта. 
 
 
 
 
 
 
IV Надзор 

Члан 68. 
 Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управе општине 
Бајина Башта преко комуналних и грађевинских инспектора. 
 У вршењу послова инспекцијског надзора комунални и грађевински 
инспектор имају право и дужност да поступају у складу са законским овлашћењима 
и овлашћењима из ове одлуке. 
 Против решења комуналног и грађевинског инспектора може се изјавити 
жалба Општинском већу општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана пријема 
решења. 
 Жалба на решење не одлаже извршење решења. 

Члан 69. 

 Комунални и грађевински инспектор је дужан да покрене прекршајни 
поступак против правних и физичких лица и предузетника због непоштовања 
одредби ове одлуке. 

V Казнене одредбе 

Члан 70. 
 Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај из 
члана 22., члана 23, .члана 24., члана 55., члана 56. члана 61., члана 62. и члана 63. 
ове одлуке правно лице.  
 Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај из члана. 22., 
члана 23, .члана 24., члана 55., члана 56. члана 61., члана 62. и члана 63. ове одлуке 
одговорно лице у правном лицу.  
 Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај из члана 22., 
члана 23, .члана 24., члана 55., члана 56. члана 61., члана 62. и члана 63. ове одлуке 
предузетник.  



 Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из члана 24., 
члана 56., члана 62. и члана 63. ове одлуке физичко лице.  
 За прекршаје из става 1, 2, 3. и 4. овог члана издаје се прекршајни налог. 
 
 
VI Прелазне и завршне одредбе 

Члан 71. 

 Програм за постављање билборда и светлећих реклама (сити-лајтова), по 
одредбама ове одлуке, донеће се у року од 6 месеци дана од дана доношења ове 
одлуке. 

 

Члан 72. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи, од члана 21. до члана 
28., Одлука о општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на територији 
општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 1/10, 9/011, 
10/012, 13/012, 2/015, 6/014 и 4/019). 

Члан 73. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу општине Бајина Башта“, а примењиваће се почев од 01. јануара 2020. године.  

  
        01 Број: 06-56/2019 

Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. године 
                    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
           ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Весна Ђурић, с.р. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             На основу члана 2. став 3. тачка 12, члана 4. став 3. и 13. став 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/2018), 
члана 4. став 1. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/13, 13/16 и 
98/16 - одлука УС) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Бајина Башта 
(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), Скупштина општине Бајина 
Башта, на  седници одржаној дана 20. децембра  2019. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се услови и начин држања и заштита домаћих 

животиња на територији Општине Бајина Башта. 
Одредбе ове одлуке не односе се на правна и физичка лица која у вршењу 

своје делатности користе животиње (службени и ловачки пси) и којима је 
предмет пословања чување и узгој животиња, односно ни на објекте у којима  се 
држе или узгајају животиње за које је обавезан упис у Регистар објеката који 
води Министарство надлежно за послове ветеринарства (пољопривредне фарме, 
одгајивачнице, изложбени простори и сл.) 

Члан 2. 
Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се животиње које је 

човек одомаћио и чији опстанак зависи од непосредне бриге човека, и то: кућни 
љубимци, копитари (коњи, магарци, мазге и муле), папкари (говеда, овце, козе и 
свиње), живина (кокошке, ћурке, гуске, патке и друге пернате животиње), 
голубови, кунићи и пчеле.  



Кућни љубимци из става 1. овог члана су: пси, мачке, украсне птице, мали 
глодари, тераријумске и акваријумске животиње, а који се држе ради дружења. 
 

Члан 3. 
Власник, односно држалац домаће животиње одговоран је за живот, 

здравље и добробит животиње и мора да предузима све неопходне мере како би 
обезбедио да се животињи не наноси непотребан бол, патња, страх и стрес, 
односно повреда, као и да се држањем домаћих животиња не угрожавају људи и 
околина. 

 
II ДРЖАЊЕ  ЖИВОТИЊА 

 
Члан 4. 

Услови и начин држања домаћих животиња зависе од врсте објекта и зона 
у којим се објекат налази. 

Врсте објеката, у смислу ове одлуке, су: 
            1. објекти са два или више станова (у даљем тексту: објекти 
вишепородичног становања), 
           2. објекти породичног становања и 
           3. пословно-стамбени објекти на територији општине Бајина Башта. 

Члан 5. 
 У првој зони насељеног места на територији општине Бајина Башта 
забрањено је држање свих  врста животиња, као и објеката за њихов смештај, 
осим кућних љубимаца и голубова, уколико се њиховим држањем не ометају 
други станари или суседи.  
 Прва зона полази од улице Милоша Екмешчића укључујући хладњачу, 
иде према граду улицом Душана Вишића у дубини од 20 м. са леве стране до 
општине, онда улицом 12. јула и изнад Бензинске пумпе ''Лукоил'', наставља 
улицом Војводе Путника до улице Вука Караџића, наставља улицом Вука 
Караџића до раскрснице са улицом Рајка Тадића, наставља улицом Рајка Тадића 
до улице Иване Ивановић Ване, пут за парк, наставља улицом Иване Ивановић – 
Ване, до раскрснице са улицом кнеза Милана Обреновића, наставља улицом 
Кнеза Милана Обреновића до раскрснице са улицом Будимира Јелисавчића, 
поново улицом  кнеза Милана Обреновића до раскрснице са улицом Рачанских 
бораца, улицом Рачанских бораца до раскрснице са улицом Војводе Мишића, 
наставља улицом Војводе Мишића, до раскрснице са улицом 12. јула, наставља 
улицом 12. септембра до раскрснице са улицом Миленка Топаловића, наставља 
улицом Миленка Топаловића до раскрснице са улицом Ужичком, наставља 
улицом Ужичком до раскрснице са улицом Душана Вишића и наставља улицом 
Душана Вишића у дубини од 20 м. до Лунове улице. За наведене граничне улице, 
у делу који је обухваћен првом зоном, забрана се односи и на супротну страну 
улице у дубини од 20 метара. 
 

Члан 6. 
 У другу зону спада преостали део урбанистичког подручја општине 
Бајине Баште. У другој зони насељеног места Бајина Башта дозвољено је 



држање живине, копитара и папкара и то искључиво у објектима који су удаљени 
најмање 15 м од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној 
парцели.  
 Изузетно од става 1. овог члана., дозвољава се староседеоцима који 
искључиво живе од пољопривредне производње, а поседују одговарајуће објекте 
и земљиште, које се затекло у другој зони, да  могу држати живину, ситну и 
крупну стоку која им је потребна за егзистенцију.  

Услови из става 2. овог члана сматрају се испуњеним, ако староседеоц 
има регистровано пољопривредно газдинство или идентификациони број (HID 
број) заведен код надлежне ветеринарске службе. 

 
Члан 7. 

 У сеоском подручју могу се држати домаће животиње у објекту, 
ограђеном или на отвореном простору, уз услов да је спречен неконтролисан 
излазак животиња на јавне површине и угрожавање животне средине или људи, 
као и пуштање и напасање животиња на јавим површинама. 
 Држалац животиња дужан је да животињама које држи обезбеди 
одговарајућу исхрану, хигијенско-санитарне услове, лечење и негу, као и да 
обезбеди да се држањем животиња не узнемиравају трећа лица и не загађује 
околина.  
 

Члан 8. 
 Објекат и опрема у објекту за држање животиња мора да буде изграђен од 
опеке или бетона, да нема оштре рубове или избочене делове који могу да 
проузрокују повреде животиња, да има бетонски под, септичку јаму или јаму 
осочару и мора бити удаљен 10 метара од суседног стамбеног објекта и 20 
метара од објекта за снабдевање водом. 
 Јама за осоку мора бити изграђена од бетона или неког другог 
непропусног материјала, са дном испод нивоа ђубришта. Садржај се мора 
благовремено празнити  (када се напуне 2/3 укупне запремине) и одвозити на 
пољопривредне површине ван насеља и заоравати.  
 Забрањено је испуштати осоку у посед суседа и на јавној површини.  

Власници објеката за држање животиња, уколико не испуњавају услове из 
претходна три става овог члана,  дужни су извршити адаптацију и санацију 
истих у року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, а сходно 
важећим прописима о изградњи објеката. 
 Ако власници објеката за држање животња у остављеном року не поступе 
по одредбама ове Одлуке, надлежни  инспектор овлашћен је да нареди њихово 
уклањање о трошку власника.  
      

Пси и мачке 
 

Члан 9. 
Пси и мачке могу се држати само под условима и на начин да се не 

узнемиравају трећа лица и обезбеди сигурност, нега и хигијена.  
Власник, односно држалац пса или мачке, дужан је да се о овим 



животињама брине, да их негује, храни и да им обезбеди потребне санитарно - 
хигијенске услове као и лечење. 
  Власник, односно држалац пса или мачке, дужан је да сноси трошкове 
збрињавања ако више није у могућности да се стара о животињама. 
 

Члан 10. 
 Власник или држалац пса или мачке дужан је да изврши њихово 
обележавање у складу са посебним прописима о обележавању паса и вођењу 
евиденције о обележеним псима.  
 Власници или држаоци паса и мачака обавезни су једанпут годишње 
привести ове животиње надлежној ветеринарској служби ради вакцинације 
против беснила.  
 Власник или држалац пса дужан је да пса старијег од три месеца пријави 
надлежној ветеринарској служби ради регистрације.  
 Необележен пас, без заштитне корпе и поводца, који се затекне на јавној 
површини сматра се псом  луталицом.  
 Обележени пас који се затекне на јавној површини без присуства 
власника или држаоца, сматра се псом без надзора.  
 

Члан 11. 
 У објектима вишепородичног становања (стамбене зграде), у једном  
стану могу се држати један пас и једна мачка, односно највише две животиње 
обе врста, а њихов подмладак најдуже до три  месеца старости.  
 У заједничком дворишту стамбене зграде и пословно стамбеног објекта 
пси и мачке могу се држати само уколико постоји сагласност свих станара, 
односно свих корисника заједничког дворишта.  
 Није дозвољено држање пса и мачке на балкону, тераси, на тавану, у 
подруму, гаражи, шупи или другој заједничкој просторији.  
 На територији града није дозвољено држање, извођење и шетање паса 
расе пит бул теријер, као и свих других раса које се сматрају опасним по живот и 
здравље људи. 
 

Члан 12. 
 У објектима породичног становања, на целој територији општине Бајина 
Башта, у дворишту могу се држати укупно два пса и две мачке, односно највише 
две животиње обе врсте. 

У заједничком дворишту породичних стамбених објеката могу се држати 
укупно два пса само уз сагласност свих корисника заједничког дворишта. 

Подмладак животиња из става 1 и 2. овог члана може се држати у 
дворишту највише до 3 месеца старости. 

Пас се мора држати у посебно ограђеном простору (боксу) који се налази 
у дворишту или у одговарајућој кућици везан на ланцу.  

Ограђен простор (бокс), односно одговарајућа кућица или пас на ланцу, у 
дворишту и заједничком дворишту породичних објеката не може бити на 
растојању мањем од 5 метара од суседних стамбених и пословних објеката, као и 
од помоћног објекта који служи главном стамбеном или пословном објекту на 



суседној парцели, односно  5 метара од улице, те да не омета несметани пролазак 
пешака који се крећу улицом. 
 Власник или држалац пса дужан је да на улазним вратима - капији, на 
видном месту истакне натпис ''чувај се пса''. 
 

Члан 13. 
 Власник или држалац пса може да изводи  пса само на поводцу, који не 
може да буде дужи од два метра, са заштитном корпом на њушци.   

Лица млађа од 16 година не могу да изводе псе, без присуства надзора 
родитеља, односно старатеља.. 
  

Члан 14. 
 У случају нестанка пса или мачке, власник или држалац дужан је да у 
року од  24 сата пријави нестанак субјекту коме је поверено обављање послова 
хватања, превоза, смештаја и збрињавања паса и мачака.  
 Пријава из става 1. овог члана мора да садржи  време и место нестанка 
пса или мачке, расу, физички опис и име несталог пса или мачке, као и потврду о 
извршеном обележавању и податке о извршеној вакцинацији.  
 Сваки обележени и необележени пас који се затекне на јавној површини 
без надзора, треба да се пријави субјекту коме је поверено обављање послова 
хватања, превоза, смештаја и збрињавања паса и мачака или комуналној 
инспекцији.  
 

Члан 15. 
Необележен пас или мачка који се затекну на јавној површини сматра се 

псом луталицом односно мачком луталицом.  
Обележен пас или мачка који се затекну на јавној површини без 

присуства власника или држаоца, сматра се напуштеним псом, односно 
напуштеном мачком. 

 
Члан 16. 

Уколико пас или мачка озледе неко лице, власник или држалац животиње 
дужан је да о томе одмах обавести орган надлежан за послове ветеринарске 
инспекције и одмах о свом трошку обезбеди преглед животиње код подручне 
ветеринарске службе, а резултат о прегледу обавезан је да преда повређеном 
лицу. 

 За сваку штету коју начине пси или мачке (повреде људи, других паса и 
мачака, других животиња и остале штете) одговорност сноси искључиво власник 
односно држалац. 

 
Служба зоохигијене 

 
Члан 17. 

До почетка рада Прихватилишта за псе и мачке,  послове хватања, 
превоза, смештаја, збрињавања и хумане еутаназије ухваћених паса и мачака 
луталица, напуштених и изгубљених паса и мачака, паса и мачака одузетих по 



налогу ветеринарског или општинског инспектора овлашћеног за надзор по овој 
Одлуци, обављаће ангажовани извођач, односно овлашћена Служба зоохигијене, 
по потписаном Уговору.  

 
Члан 18. 

После сваке акције хватања паса и мачака ангажовани извођач односно 
овлашћена Служба зоохигијене и надлежни инспектор органа јединице локалне 
самоуправе сачињавају Записник који садржи следеће податке: 

1. Датум хватања; 
2. Место хватања; 
3. Укупан број ухваћених паса и мачака; 
4. Број паса и мачака које су одмах преузели власници или држаоци; 
5. Број паса и мачака који су одмах удомљени; 
6. Кратак опис сваке ухваћене јединке (врста, пол, боја длаке, величина, 

опис шаре, посебни знаци, идентификационе ознаке ако постоје и сл.).  
Ангажовани извођач односно овлашћена Служба зоохигијене дужна је да 

надлежном органу јединице локалне самоуправе након завршених неопходних 
третмана на животињама, уз обавезну фотодокументацију, накнадно достави 
Записник који садржи:  

1. Третман или третмане на које је животиња упућена; 
2. Време боравка у Прихватилишту;  
3. Детаљне податке о одласку животиње из Прихватилишта (обележена 

микро-чипом, кастрирана или стерилисана, преузета од власника, удомљена 
индивидуално или у колективном центру, пуштена на слободу, еутанизирана и 
сл.). 
 

                                        Украсне и егзотичне птице 
 

Члан 19. 
 У објектима вишепородичног становања у једном стану могу да се држе 
по две украсне и егзотичне птице, под условом да се трећа  лица не ометају у 
мирном коришћењу станова. 
 Није дозвољено држање украсних и егзотичних птица на балкону, тераси, 
на тавану, у подруму, гаражи, шупи или другој заједничкој  просторији. 
 У објектима породичног становања у дворишту могу се држати украсне и 
егзотичне птице у ограђеном простору или кавезу, под условом да се не 
узнемиравају трећа лица, да се не загађује околина и да се ограђени простор или 
кавез налазе удаљени 10 метара од суседног објекта.  

 
Голубови 

 
Члан 20. 

 Голубови се могу држати  у двориштима стамбених зграда, у посебно 
изграђеним просторијама или објектима, уз претходно прибављену сагласност 
скупштине станара, под условима да се не узнемиравају суседи и не загађује 
околина. Објекти морају бити удаљени 10 метара од најближег стамбеног 



објекта.  
За држање више од 10 голубова морају се изградити стални објекти, док 

се за држање до 10 голубова могу користити кавези од дасака, жице и сл. Стални 
објекти морају бити ограђени, редовно се чистити, а најмање два пута годишње 
дезинфиковати. 

У објектима породичног становања у дворишту могу се држати голубови 
у ограђеном простору или кавезу, под условом да се не узнемиравају трећа лица, 
да се не загађује околина и да се ограђени простор или кавез налазе удаљени 10 
метара од суседног објекта.  
 

Пчеле 
 

Члан 21.  
 Гајење пчела може да се врши под условом да: 

1) да је пчелињак постављен на удаљености која мора бити најмање:  
-500 метара од произвођачких и прерађивачких погона, који врше прераду 

пољопривредних производа, односно 100 метара од осталих погона,  
-20 метара од објеката за боравак људи или гајење животиња,  
-100 метара од предшколске или школске установе, интерната, игралишта 

и других спортских терена за децу и одрасле, 
 -15 метара од категорисаног пута, односно најмање пет метара ако 

између пчелињака и категорисаног пута постоји препрека висине 2,20 метра 
(зид, објекат, густо засађена стабла, жива ограда, ограда без отвора и друго), 

- 500 метара од суседног пчелињака који има најмање 21 кошницу или 
200 метара од суседног пчелињака који има до 20 кошница, а који се налазе ван 
насељеног места,  

- 300 метара, као и бочно 150 метара од суседног пчелињака у правцу 
излета пчела, на паши ратарских, воћарских и индустријских медоносних 
култура, који се налази ван насељеног места,  

- 50 метара од првог суседног пчелињака, који се налази у насељеном 
месту; 

2) лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака не буду директно окренута 
према:  - вратима и прозорима стамбених и пословних зграда, 
предшколских и школских установа, стаја за стоку и путева,   
- међи суседног имања, ако је пчелињак на удаљености мањој од 5 метара 
од међе. 
 3) пчелар има писмену сагласност власника - корисника земљишта за 
постављање пчелињака у случају да пчелињак није постављен на 
земљишту које је у својини пчелара.  
Изузетно од одредбе става 1. алинеје 2, 5 и 7. овог члана удаљеност од 

суседног пчелињака, може бити и мања ако се пчелари суседних пчелињака или 
власници објеката за боравак људи или гајење животиња о томе писмено сагласе. 

Држалац пчела се мора придржавти и свих осталих важећих законских 
прописа који у своме домену уређују држање пчела. 
 

Држање животиња у насељеном месту  Перућац 



 
Члан 22. 

 За насељено место Перућац у првој зони забрањено је држање свих  врста 
животиња, као и објеката за њихов смештај, осим кућних љубимаца и голубова, 
уколико се њиховим држањем не ометају други станари или суседи, сходно 
одредбама ове Одлуке.  
 Прва зона полази од улице Растиштански пут, са горње стране од 40 м. а 
према КП бр. 13.  /у улици Пут за Лукиће/ иде изнад бунгалова и хотела ''Језеро'', 
враћа се ка улици Растиштански пут и иде њом паралелно у ширини од 40 м. са 
горње стране улице Митровачки пут и иде паралелно са улицом Милојка Тадића 
у ширини од 40 м. са горње стране до улице Сплаварске, иде њом до улице 
Хајдук Вељка, наставља улицом Хајдук Вељка у ширини од 40 м. са горње 
стране до  улице Изворске, иде њом у ширини од 50м. изнад извора и рибњака  
исту пресеца и изнад  КП бр. 3.у улици Рибарској, иде до улице Шкрњића пут, 
обухвата насеље ''Шкрњићи'', иде улицом Шкрњића пут иде њом ка улици 
Дринској, исту пресеца и иде у правој линији до реке Дрине и даље узводно 
обалом до бране ХЕ, где се завршава прва зона.  
 У засеоку Лукићи и од Основне школе у Перућцу, обухватајући кућу бр. 4. 
у улици Шкрњића пут према Бајиној Башти, дозвољено је држање живине, 
копитара и папкара. 

Друга зона обухвата преостали  део насељеног места Перућац.  
 У другој зони дозвољено је држање свих врста животиња, сходно 
одредбама ове Одлуке.  
 

III МЕРЕ ЗАБРАНЕ 
 

Члан 23. 
Забрањено је: 
1. Држање паса и мачака на балконима, терасама, тавану, шупи, подрумима и 

гаражама, заједничким просторијама и просторима као и у заједничким 
двориштима без сагласности свих корисника заједничког дворишта; 

2. Увођење паса и мачака у јавне просторије и средства јавног саобраћаја, 
лифтове, трговинске и угоститељске објекте, извођење на јавна купалишта, дечија 
игралишта и на друга јавна места на којима се окупља велики број грађана, или која 
представљају споменике културе; 

3. Купање паса и других домаћих животиња на јавним површинама и јавним 
купалиштима;  

4. Шишање и сређивање паса на јавним површинама и јавним купалиштима; 
5. Појење паса и других домаћих животиња на јавним чесмама;  
6. Вршење других радњи, супротно одредбама ове одлуке. 

 
 

IV НАДЗОР 
 

Члан 24. 
Надзор над применом ове Одлуке врши Општинска управа, Одељење за 



инспекцијске послове и комуналне делатности,. 
Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке обавља комунални 

инспектор. 
 

Члан 25. 
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је дужан и овлашћен 

да контролише: 
             1. испуњеност услова и начин држања домаћих животиња у зависности од 
врсте објекта и подручја Општине у коме се објекат налази, 
             2. број животиња у зависности од врсте објекта у којима се држе и 
             3. испуњеност других услова у складу са овом Одлуком. 
 

Члан 26. 
 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да: 
           1. нареди отклањање недостатка у погледу услова и начина држања домаћих 
животиња узависности од врсте објекта и подручја Општине у коме се објекат 
налази, као и броја домаћих животиња, или донесе решење о забрани држања и 
уклањања домаћих животиња када се недостаци не могу отклонити, под претњом 
принудног извршења; 
           2. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против власника, 
односно држаоца домаће животиње уколико не поступи у складу са наредбом из 
тачке 1. овог става; 
          3. предузима и друге мере у складу са овом одлуком и прописима донетим на 
основу ове одлуке. 

Жалба на решење комуналног инспектора не одлаже извршење решења. 
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да 

поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и изда прекршајни налог. 
Уколико власник, односно држалац пса или мачке приликом инспекцијског 

назора одбије да прикаже доказ о редовној вакцинацији пса или мачке против 
беснила, комунални инспектор обавестиће одмах о томе надлежну инспекцију. 

Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, уочи 
повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним 
путем, надлежни орган. 

 
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 27. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за 
прекршај физичко лице као власник, односно држалац домаће животиње ако:  

1. Поступа супротно одредбама чланова 5-8. ове Одлуке 
2. Држи псе или мачке супротно одредбама чланова 9-16.ове Одлуке;   
3. Држи украсне  и егзотичне птице супротно одредбама члана 19. ове 

Одлуке; 
4. Држи голубове супротно одредби члана 20. ове Одлуке;  
5. Држи пчеле супротно одредби члана 21. ове Одлуке;  



6. Поступа супротно одредби члана 22. ове Одлуке; 
7. Поступа са домаћим животињама супротно члану 23. ове Одлуке;  
8. Не поступи по решењу овлашћеног инспектора из члана 25. ове Одлуке;  
9. Спречава овлашћеног инспектора да изврши надзор у складу са одредбама 

ове Одлуке. 
   

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
Поступци инспекцијског надзора, започети пре ступања на снагу ове одлуке, 

окончаће се према одредбама одлуке која је важила у моменту покретања поступка. 
 

Члан 29. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе чланови 70. до 82. Одлуке о 

општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на територији општине Бајина 
Башта ("Службени лист општине Бајина Башта“, број 1/2010, 9/2011, 10/2012, 
13/2012, 3/2014 и 2/2015). 
 

Члан 30. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу Општине Бајина Башта”.  
 
 

01 Број: 06-56/019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Весна Ђурић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 2. став 3. тачка 12, члана 4. став 3. и  члана 13. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 
95/2018), члана 4. став 1. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број 
65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине 
Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), Скупштина 
општине Бајина Башта, на  седници одржаној дана 20. децембра 2019. године, 
донела је 

 
ОДЛУКУ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ 

           I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
Овом Oдлуком о комуналном реду (у даљем тексту Одлука), у сврху уређења 

насеља као и успостављања и одржавања комуналног реда на територији општине 
Бајина Башта, прописују се: 

1) уређење насеља и начин коришћења површина јавне намене, 
2) одржавање чистоће и хигијене и заштита површина јавне намене, 
3) мере за одржавање комуналног реда, 

 
Члан 2. 

 
Површинама јавне намене у смислу ове Одлуке сматрају се: 
1) коловоз и његови саставни делови (тротоари, мостови и сл.), 
2) јавне површине на којима није дозвољен саобраћај моторним возилима: 

тргови, плочници, пешачке стазе, шеталиште, јавни пролази између 
зграда, обала реке Пилице, Раче Дрине, 

3) јавна паркиралишта и остале површине јавне намене које служе за 
паркирање возила, 



4) градска аутобуска стајалишта. 
Површинама јавне намене сматрају се и друге површине чије је коришћење 

намењено свима и под једнаким условима, те се на те површине на одговарајући 
начин примењују одредбе ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

 
 Упостављање и одржавање комуналног реда на подручју општине, осим 
одредбама ове Одлуке, прописује се и другим општим актима општине (Одлука о 
управљању отпадом, Одлука о јавним зеленим површинама, Одлука о постављању 
башта угоститељских објеката и других покретних привремених објеката на јавним 
површинама на територији општине Бајина Башта, Одлука о обављању делатности 
обезбеђивања јавног осветљења). 
 
 
 
 

II УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ 

 
Уређење насеља тргова и улица 

 
Члан 4. 

Под уређењем насеља у смислу ове Одлуке подразумева се уређење улица и 
тргова, спољних делова зграда, ограда, окућница и дворишта зграда у власништву 
физичких или правних лица у делу који је видљив површини јавне намене, као и 
постављање плаката, реклама, спомен-плоча на грађевинама и друге урбане опреме 
(клима уређаји, димни испусти и канали, заједнички антенски систем и други 
уређаји на зградама, за које према посебним прописима није потребна грађевинска 
дозвола). 

 
Члан 5. 

 Улице и тргови морају бити уређени и обележени таблама на којима је 
написан назив улице и трга. 

Табле са називима имена насеља, улица, тргова, паркова и слично набавља и 
поставља општина у складу са посебним прописима. 

Није дозвољено уништавати или неовлашћено скидати табле из става 1. овог 
члана. 
 

Члан 6. 
Свака зграда мора бити обележена бројем у складу са посебним прописима, 

о чему брине власник зграде. 
 

Члан 7. 
Kад се плоча/табла с називом предузећа, радње, установе и сл. истиче на 

улазу зграде, иста мора бити технички и естетски обликована и уредна и димензија 



највише 0,50 м², ако посебним прописом није другачије одређено. 
У случају престанка потребе за истицањем назива, исти је потребно 

уклонити. 
 

Члан 8. 
 Све улице и тргови, где постоји инсталација јавне расвете, морају ноћу бити 
осветљени прописним осветљењем. 
 Стубови јавне расвете морају бити у стабилном вертикалном положају, како 
не би угрозили безбедан саобраћај возила и пешака. Поред тога, стубови морају 
бити заштићени у складу са посебним прописима. 
 Правнo или физичко лице које обавља делатност одржавања јавне расвете 
дужнo је објекте и уређаје (инсталације) јавне расвете одржавати у стању естетске и 
функционалне способности. 
 Забрањено је оштећивати стубове јавне расвете, ломити и скидати сијалице. 
 

Члан 9. 
 На тротоару и тргу, под условом да се не омета кретање пешака, могу се 
постављати посуде са биљним декорацијама и клупе за седење.  
 Посуда са биљним декорацијама и клупе поставља и одржава ЈКП ''12. 
септембар'' Бајина Башта, уз сагласност Одељења за инспекцијске послове и 
комуналне делатности. 

 
Члан 10. 

 Забрањено је  прљати и оштећивати посуде за биљне декорације, биљне 
засаде и клупе.  
 Забрањено је по коловозима и трговима исписивати рекламе и друге натписе 
или те површине на други начин прљати и оштећивати.  
  

Члан 11. 
 Сви отвори за водовод и канализацију, хидранти, шахте на улицама и 
тротоарима и другим јавним површинама, морају се редовно одржавати у 
исправном стању, о чему се стара ЈКП ''12. септембар'' Бајина Башта, а о 
исправности отвора и шахти ПТТ мреже, као и кабловске телевизије, стара се 
организација која обавља те послове.  

Забрањено је оштећивати и уклањати поклопце са отвора из става 1. овог 
члана.  
 

Спољни делови зграда, ограде и дворишта 
 

Члан 12. 
Спољни делови зграде (фасада, улаз, кров, прозори, врата, балкон, тераса, 

лођа и други спољни уређаји или опрема) морају бити уредни и чисти. 
О исправности спољних делова зграда старају се власници, односно 

корисници објеката. 
Није дозвољено шарати, прљати или на други начин оштећивати спољне 

делове зграде. 



Спољни уређаји и опрема изван габарита зграде морају бити постављени 
тако да не ометају пешачки или коловозни саобраћај. 

Посуде с цвећем на балконима и терасама, морају бити постављене тако да 
је онемогућен пад посуде и изливање воде на пролазнике. 

 
Члан 13. 

Под уредном фасадом подразумева се да је уредно омалтерисана, обојена, да 
није запрљана,  исписана графитима и излепљена плакатама. 

Уочени недостаци се од стране комуналног инспектора констатују 
записнички и одмах се одређује рок за њихово отклањање. 

Уколико комунални инспектор у вршењу контроле спољних делова зграде 
уочи друге неисправности фасаде као што је отпадање делова од крова, фасаде, 
терасе и слично, записник о томе проследиће грађевинском инспектору на даљу 
надлежност. 
 

Члан 14. 
 Скупштина стамбене заједнице дужна је да, у складу са Законом о 
становању и одржавању стамбених зграда (у даљем тексту: Закон), између осталог 
донесе и програм одржавања заједничких делова зграде и одлуку о организовању 
послова одржавања зграде, односно о поверавању послова одржавања заједничких 
делова зграде. 
 Власници или корисници самосталних делова зграде имају обавезу да 
одржавају своје делове зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог 
дела зграде према прописима који ближе одређују њихову функционалност и на 
начин којим се елиминише опасност од наступања штете или немогућности 
коришћења других делова зграде. 
  

Члан 15. 
 Одлуком, односно програмом одржавања који доноси скупштина стамбене 
заједнице утврђују се нарочито: врсте радова на обавезном одржавању спољног 
изгледа зграде који ће се вршити у текућој години; приоритет у извођењу радова; 
рокови извршавања радова у току године и предрачун потребних средстава. 
 Радови на обавезном одржавању спољног изгледа стамбене зграде 
обухватају поправке или замену: 
 1) кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде; 
 2) кровног покривача и других елемената крова (димњаци, лимене опшивке 
и увале, сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођа и тераса и 
др.); 
 3) олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту 
зграде од продора воде; 
 4) хоризонталне и вертикалне хидроизолације; 
 5) вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову 
зграде; 
 6) дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, 
терасама, лођијама и другим заједничким деловима зграде; 
 7) дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких 



просторија зграде; 
 8) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и 
других спољних делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и 
влаге; 
 9) громобрана, антенских уређаја и њихових делова на згради; 
 10) друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање спољног изгледа 
зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости. 
 

Члан 16. 
 Власници стамбене зграде морају, без одлагања да изврше радове којима би 
били угрожени живот и здравље људи, њихова сигурност, заштита имовине од 
оштећења и довођења зграде, њених делова, уређаја, инсталација и опреме у стање 
исправности и употребљивости. 
 Радови из става 1. овог члана обухватају: 
 1) скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за 
које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине; 
 2) поправке или замене делова кровног покривача, ради заштите од 
последица атмосферских падавина; 
 3) скидање или поправка оштећених делова зграде, на балкону, тераси, 
лођији и степеништу зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и 
имовине; 
 Радови из става 2. овог члана извршавају се без одлагања, а најкасније у 
року од 48 часова, односно у року који је одређен у решењу грађевинске 
инспекције. 
 Решењем из става 3. овог члана утврђује се и начин извршења решења у 
случају непоступања по налогу инспектора, на терет стамбене заједнице и налаже 
се власнику посебног дела да омогући несметано обављање радова у мери која је 
неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи, животну 
средину, привреду или имовину веће вредности. 
 

Члан 17. 
 Спољни изглед зграде (фасада, излог, прозори и врата) не смеју нарушавати 
естетске, урбане и функционалне параметре јавних површина и околног простора. 
 За уређивање фасаде у смислу изгледа, боје, материјала одређује се палeте 
боја и то само за ужу градску зону. 
 Ужу градску зону из става 2. овог члана чини обухват: од раскрснице улице 
Слободана Пенезића Крцуна и улице Душана Вишића, иде улицом Душана Вишића 
(обухвата обе стране улица) до трга Душана Јерковића који обухвата, иде улицом 
Хаџи Мелентија до раскрснице са улицом Рајка Тадића, иде улицом Рајка Тадића до 
раскрснице са улицом Вука Караџића, иде улицом Вука Караџића до раскрснице са 
улицом Војводе Мишића, иде улицом Војводе Мишића до раскрснице са улицом 
Слободана Пенезића Крцуна, иде улицом Слободана Пенезића Крцуна до 
раскрснице са улицом Душана Вишића где се и завршава; у оквиру зоне налази се 
улица Кнеза Милана Обреновића (обе стране улице) и то од раскрснице са улицом 
Вука Караџића до раскрснице са улицом Иване Ивановић Ване. 

Палету боја одређује трочлана Комисија коју формира Општинско веће 



општине Бајина Башта, а чини је председник и два члана. 
Усвојена палета боја се објављује на огласној табли Општинске управе 

општине Бајина Башта и на званичном сајту општине www.bajinabasta.rs и мора 
бити стално доступна. 

Усвојена палета боја користи се приликом уређивања спољног изгледа зграда 
на новоизграђеним објектима као и при реконструкцији постојећих зграда. 
 Пре извођења радова на одржавању спољног изгледа зграде, радови се 
пријављују Општинској управи, ради издавања одобрења за извођење истих у 
складу са посебним законима. 
 Пре предузимања радова на одржавању фасаде, објеката који представљају 
споменике културе, претходно се прибавља мишљење Завода за заштиту споменика 
културе.  

 
Члан 18. 

 Излози пословних просторија морају бити уредни (не одлагати амбалажу 
или складиштити робу и сл.), чисти и естетски аранжирани.  
 Излози празних локала и локала који се не користе морају да буду чисти, 
уредни и застакљени непровидном завесом  која се бојом уклапа у амбијент излога, 
а за шта је одговаран власник објекта.  
 Предмети и роба за продају се могу излагати изван излога, односно изван 
пословног простора уз одобрење Одељења за инспекцијске послове и комуналне 
делатности, а у складу са другим општим актима општине. 
   

Члан 19. 
 Клима уређаји могу да се постављају на спољним деловима зграде, на месту 
које је зато одређено пројектом о изградњи или реконструкцији објекта.  
 Ако места за постављање клима уређаја нису одређена пројектом из става 1. 
овог члана, клима уређаји се постављају на местима која нису видљива са јавних 
површина (дворишне фасаде, заклоњени делови).  
 Изузетно, уколико за то не постоје технички услови на местима наведеним у 
ставу 2. овог члана, клима уређаји се постављају на местима која су видљива са 
јавне површине. 
 При постављању клима уређаја обавезно обезбедити отицање кондензоване 
воде на начин који онемогућава њено разливање на друге површине.  

 
Члан 20. 

 Зграде и други објекти који су због дотрајалости или из других разлога 
склони паду или представљају опасност по живот и здравље људи, саобраћај или 
суседне објекте, морају се порушити, односно уклонити, ако се ови недостаци не 
могу отклонити.  
 Рушење односно уклањање објеката из става 1. овог члана врши власник, 
односно носилац права коришћења, на основу решења Општинске управе, сходно 
важећим прописима о изградњи објеката.  
 

Члан 21. 
 Зидане, дрвене, живе и друге ограде, улази и капије имају се редовно 



одржавати.  
Под одржавањем ограда и капија подразумева се бојење, оправка и замена 

оштећених ограда, капије и орезивање живе ограде.  
Изградња ограда и капија врши се према прописима о изградњи објеката.  

 Забрањено је постављати ограде од бодљикаве жице, арматурне мреже, као 
ни ограде које смањују видљивост и прегледност за сигурно и безбедно одвијање 
саобраћаја. 
  

Члан 22. 
 Ограде се могу постављати на тротоару као запрека за возила, које поставља 
ЈКП „12. септембар“, уз претходну сагласност надлежног органа Општинске 
управе.  
 Ограде из става 1. овог члана могу се користити за постављање реклама, које 
се постављају по одобрењу надлежног органа Општинске управе. 

 
Члан 23. 

 Дворишта стамбених (индивидуалних и колективних) и пословних зграда 
морају се одржавати уредно и чисто и могу се оплемењивати. 
 У двориштима се не смеју садити биљке које на било који начин могу 
проузроковати оштећења на зградама и инсталацијама.  
 Дрвеће и остало зеленило (грмље, перене и сл.) засађено у двориштима, из 
става 1. овог члана, мора се уредно одржавати, односно орезивати како исто не би 
прелазило на површину јавне намене, и на тај начин ометало несметано одвијање 
саобраћаја, о чему се старају власници.  
 Власник (или корисник) дворишта из става 1. овог члана, дужан је одмах 
очистити површину јавне намене од лишћа, плодова и грана које из његовог 
дворишта или парцеле падну на површину јавне намене. 

У окућницама, двориштима или на парцелама које су видљиве са јавне 
површине није дозвољено складиштити или одлагати било какав отпад. 

 
Члан 24. 

 Земљиште између стамбених зграда које не служи заједничким потребама 
мора се засејати травом или засадити цвећем и уредно одржавати, а то је земљиште 
испред зграда поред  улица, о чему се стара  ЈКП ''12. септембар'' Бајина Башта и то: 
цветне и зелене површине на Тргу Душана Јерковића, у улици Кнеза Милана 
Обреновића код Хотела Дрина, зграде „Комитета“, са  десне стране код кућног 
броја 34. и 44. и са леве стране код кућног броја 33. и 35. 

 
Члан 25.  

 Отвори за убацивање огревног и другог материјала као и подрумски 
простори чији су отвори окренути ка јавној површини, морају бити исправни и 
затворени сигурним затварачем, о чему се старају власници објеката.  

 
Плакати, огласи и умрлице 

 
Члан 26. 



 Плакати, изборни плакати, огласи, умрлице и слични натписи могу се 
истицати само на огласним таблама, огласним ормарићима, огласним стубовима, 
односно рекламним паноима, ормарићима и стубовима. 
 Умрлице се истичу на таблама урађеним за ту намену и то: 

- на Тргу Душана Јерковића, 
- у улици Кнеза Милана Обреновића, 
- у улици Светосавској, 
- у улици Будимира Јелисавчића, 
- у улици Миленка Топаловића, као и на другим местима где буду постављене 

табле за ту намену. 
 

Члан 27. 
Плакати и слични натписи из члана 26.  морају бити уредни и у исправном 

стању, односно оштећене и застареле плакате и сличне објаве потребно је уклонити. 
Огласе, обавештења и натписе уклања ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта, 

првог наредног дана од дана одржавања догађаја због којег су истакнути. 
Забрањено је уништавање истакнутих плаката и сличних натписа, те њихово 

скидање од неовлашћене особе. 
 

Члан 28. 
Постављање паноа, огласних, рекламних табли и сличних натписа на јавним 

површинама може се вршити само по претходно прибављеном одобрењу Одељења 
за инспекцијске послове и комуналне делатности, а у складу са посебним 
прописима.  
 

Члан 29. 
Светлеће рекламе и натписи морају се одржавати у функциналном стању. 
Сваки квар на светлећим рекламам и натписима мора се отклонити у року од 

три дана.  
Уколико су светлеће рекламе и натписи избледели, нису читљиви, чисти и 

уредни морају се уклонити.  
 

Члан 30. 
Услови и поступак за постављање тенди и сличних заштитних направа, 

димних испуста и канала, заједничких антенских система и других уређаја на 
зградама, а који се граде без грађевинске дозволе и главног пројекта на зградама 
или земљиштима, одређују се другим општим актима општине. 
 

Урбана опрема јавне намене 
 

Члан 31. 
Урбаном опремом јавне намене у смислу одредаба ове Одлуке подразумевају 

се и канте за отпад, контејнери, јавни  сатови, опрема дечијих игралишта, заштитне 
ограде, надстрешнице аутобусних стајалишта, споменици, скулптуре, заштитни 
стубови, систем видео и аудио надзора, натписне плоче, туристичка сигнализација, 
чесме, фонтане, као  сва друга слична урбана опрема јавне намене. 



 
Члан 32. 

Урбана опрема јавне намене мора бити одржавана уредном и у стању 
функционалне способности. 

О набавци  и одржавању урбане опреме на Тргу Душана Јерковића и у 
Улици Кнеза Милана Обреновићаи стара се ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта, 
осим ако по овој одлуци или другим општим актима општине, набавку, постављање 
и одржавање врши треће лице. 

За постављање урбане опреме на подручју општине Бајина Башта од стране 
треће особе потребно је одобрење Одељења за инспекцијске послове и комуналне 
делатности. 

Забрањено је на било који начин оштећивати или уништавати урбану опрему 
јавне намене. 

 
 Члан 33. 

Забрањено је шарати или на други начин оштећивати знакове хоризонталне 
и вертикалне саобраћајне сигнализације. 

 
Члан 34. 

Противпожарне хидранте власник је дужан одржавати у стању 
функционалне способности и посебно их означити као такве. 
 

Члан 35. 
Дечје, спортске и друге рекреативне површине, као и њихова припадајућа 

паркиралишта, уређаји и опрема морају бити одржавани уреднима и у стању 
функционалне способности у складу са посебним прописима. 

 На дечјим игралиштима и другим сличним јавним површинама, на 
видљивом месту, постављају се табле с одредбама о придржавању реда, 
упозорењима и заштити, у  
 
складу са овом Одлуком и посебним прописима и оне се морају одржавати чистим 
и уредним. 

О одржавању брине физичко или правно лице коме је игралиште поверено 
на управљање. 
 

Члан 36. 
Услови коришћења јавних паркиралишта уређују се у складу са одредбама 

закона којим се уређују комуналне делатности и другим општим актима општине. 
 
 

III ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗАШТИТА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Одржавање чистоће 
 

Члан 37. 
Површине јавне намене користе се у складу с њиховом наменом.  



Забрањено је коришћење површина јавне намене супротно њиховој намени.  
 

Члан 38. 
Површине јавне намене морају се одржавати чистима. 
Забрањено је оштећивати и прљати површине јавне намене. 
 

Члан 39. 
За одражавање манифестација, скупова, сајмова, изложби, такмичења, 

приредби, забавних паркова, продају, излагање робе и друга слична догађања на 
површини јавне намене потребно је одобрење Одељења за инспекцијске послове и 
комуналне делатности. 

Одобрењем се, у складу с одредбама ове Одлуке и других општих аката 
општине, одређују и услови одржавања чистоће и чувања површине јавне намене. 
  

Члан 40. 
Одржавање чистоће површина јавне намене (ручно и машинско чишћење и 

прање јавних површина од отпада, чишћење снега и леда, чишћење посуда за 
отпатке, уклањање отпада одбачених на површину јавне намене или земљиште у 
власништву општине) је редовно и ванредно. 

Одржавање чистоће површина јавне намене обавља ЈКП „12. септембар“, 
коме су ти послови поверени  у складу са Одлуком Скупштине општине и 
одредбама закона који уређује комуналне делатности, а према плановима и 
програмима предузећа, које усваја Скупштина општине Бајина Башта. 

Ванредно чишћење површина јавне намене обавља се кад су површине 
запрљане услед  временских неприлика или сличних догађања. 

 
Члан 41. 

Изузетно од члана 40. ове Одлуке, чистоћу површине јавне намене одржава 
правно или физичко лице коме је та површина дата на коришећње, управљање или 
закуп и слично (организатори скупова или манифестација, забавни паркови, 
закупци и сл.). 

Организатор догађаја односно корисник из става 1. овог члана дужан је у 
року од 12 сати од завршетка догађања очистити површину јавне намене те 
уклонити могуће недостатке на површини јавне намене. 

Изузетно од члана 40. ове Одлуке, извођач радова на површини јавне намене 
дужан је одржавати чистоћу те површине, као и свако правно или физичко лице које 
било каквим радовима и радњама на објектима или земљиштима запрља површину 
јавне намене. 

Изузетно од члана 40. ове Одлуке, правно или физичко лице чијим се 
пословањем прљају површине јавне намене, дужно је одржавати чистоћу површине 
јавне намене. 

 
Члан 42. 

На површинама јавне намене постављају се канте, контејнери и посуде за 
одлагање комуналног отпада, према плану ЈКП „12. септембар“. 

Није дозвољено постављање корпе за отпатке на дрвеће, споменике, стубове 



саобраћајне знаке, стубове за истицање застава, као и на друга места на којима могу 
угрожавати безбедност саобраћаја возила и пешака или нарушавати изглед околине. 
 

Члан 43. 
 Учесници у саобраћају дужни су да своје поступке и понашање на 
површинама јавног саобраћаја прилагоде интересима и потребама одржавања 
чистоће и комуналне хигијене. 

 
Члан 44. 

 На површину јавне намене није дозвољено: 
1. изливати или испуштати отпадне воде или течности било које врсте, 
2. бацати или остављати било какав отпад, 
3. палити отпад, 
4. остављати возила која нису у возном стању (регистрирана или 
нерегистрирана), 
5. поправљати, расклапати или прати возило или друге предмете, 
6. бацати запаљиве предмете у посуде за отпад, 
7. одлагати или постављати било какав материјал, опрему, машине или уређаје 
без одобрења Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности, 
8. излагати или продавати било какву робу, производе и слично, на возилу, 
тезги и постољу без одобрења Одељења за инспекцијске послове и комуналне 
делатности, 
9. бацати рекламне летке без одобрења Одељења за инспекцијске послове и 
комуналне делатности, 
10. обављати или изводити било какве друге радње којима се оштећује или прља 
површина јавне намене или користи површина јавне намене супротно одредбама 
ове Одлуке. 
  

Члан 45. 
За истовар огрева и сечу дрва користи се властито земљиште. 
Изетно, површина јавне намене може се користити за истовар огрева, на 

начин да се не омета саобраћај возила и пешака и да се уклони са исте у року од 48 
сати. 
 
 

Члан 46. 
Истовар и утовар робе и амбалаже обавља се првенствено на властитом 

земљишту. 
Изузетно од става 1. овог члана, у оправданим случајевима роба се може 

привремено истоварити или утоваривати на површини јавне намене, на начин да не 
омета безбедност саобраћаја возила и пешака, уз одобрење које, у складу са 
посебним прописима, издаје надлежни орган Општинске управе. У том случају 
роба мора бити без застоја уклоњена с површине јавне намене. 
 

Члан 47. 
Површина јавне намене може се привремено заузети за истовар, утовар и 



смештај грађевинског материјала, подизање скела, поправаку и чишћење спољних 
делова грађевине и остале сличне грађевинске радове, само уз одобрење Одељења 
за инспекцијске послове и комуналне делатности. 

Одобрењем из става 1. овог члана ће се одредити услови и начин коришћења 
површине јавне намене и обавеза враћања у пређашње стање. 

Комунални инспектор наредиће уклањање грађевинског материјала који је 
истоварен и смештен супротно одредбама овог члана. 

Сав грађевински материјал, шут и земља који остају на јавној површини 
после изградње, рушења објекта и других грађевинских радова, морају се уклонити 
и однети на депонију гађевинског отпада, у року од 24 сата од када су завршени 
радови, о чему се стара извођач и инвеститор. 

Особа којој је издато одобрење из става 1. овог члана дужна је обавестити 
комуналног инспктора о завршетку радова у року од 24 сата. 

Kомунални инспектор ће обићи површину, па ће, ако утврди да је дошло до 
оштећења или прљања површине јавне намене, наредити ивеститору враћање јавне 
површине у првобитно стање у одређеном року. Уколико инвеситор не отклони 
оштећење или не очисти јавну површину, комунални инспектор може одредити 
извршење путем трећег лица, о трошку инвеститора. 
 

Члан 48. 
При  утовару, истовару и превозу растреситог материјала (земља, песак, 

шљунак, креч, угаљ, шљака, сено, слама) и запаљивог материјала одговарајућим 
превозним средствима, мора се водити рачуна да се исти врши на начин којим се 
обезбеђује да се материјал не просипа по јавним површинама и на тај начин прља 
јавну површину.  
 Грађани, предузетници и друга правна лица, која прљају и загађују 
површину на начин описан у претходном ставу овог члана, дужни су одмах 
уклонити све предмете и трагове прљавштине, а упрљану површину одмах 
очистити.  
 

Члан 49. 
 Распоред прања улица и тргова врши се сходно програму и плану рада ЈКП 
„12. септембар“, који се доноси за сваку годину. 
 Прање улица и тргова се врши ноћу уколико је температура изнад пет 
степени (од 21.00 до 05.00 сати), осим у периоду када постоје ноћни мразеви, када 
се исто вршити преко дана, и то ако је температура изнад  пет  степени, као и по 
налогу комуналног инспектора када за то постоји потреба.  

Уколико су температуре ниже од пет степени, врши се само чишћење, 
односно уклањање снега и леда.  
 

Члан 50. 
Површина јавне намене може се прекопати само уз одобрење надлежног 

органа Општинске управе, у складу са посебним прописима. 
 

Члан 51. 
 О одржавању чистоће улица које немају застор или се на њима не обавља 



јавни саобраћај, већ служе појединим грађанима, правним лицима и 
предузетницима за приступ својим стамбеним, управним и пословним зградама, 
старају се власници, односно корисници тих објеката. 
 О одржавању чистоће тротоара испред и поред стамбених, пословних и 
управних зграда, продавница и привремених и помоћних објеката, неизграђених 
плацева и простора око објеката у којима се обавља стална или повремена 
делатност, старају се власници, односно корисници површина и објеката, тако што 
поменуте радове обављају пре подне, до 08.00 сати и по завршетку радног времена. 
 Отпад настао одржавањем из претходног става овог члана одлаже се у 
складу са посебним прописима, у канте, прописане посуде и контејнере и не сме се 
бацати на коловоз и у уличне канте. 

Члан 52. 
 Приликом орезивања уличног дрвореда, извођења радова, уређења травњака, 
тргова и приликом вршења других сличних радова на јавним површинама, отпад по 
обављеном послу мора се одмах уклонити са јавне површине и иста довести у 
првобитно стање. 
 Забрањено је паљење корова и отпада на јавним површинама и двориштима 
стамбених и пословних зграда и другим парцелама. 
 

Дечја игралишта и спортски терени у Лугу 
 

Члан 53. 
Дечја игралишта и терени за спорт и рекреацију са свим пратећим 

објектима, уређајима и апаратима у Лугу, морају се одржавати уредно и чисто, о 
чему се стара Туристичка организација ''Тара-Дрина'' Бајина Башта. 
 На терену и објектима из става 2. овог члана на видном месту истичу се 
хигијенска и техничка  упутства и упутства  о раду на овим теренима и објектима. 
 Посетиоци и корисници терена дужни су да се придржавају датих упутстава. 
 Забрањено је бацање смећа по спортским теренима и наношење било каквог 
оштећења истих. 
 Упутство из овог члана доноси и истиче Туристичка организација ''Тара-
Дрина. 
 

Обале и корита река и потока 
Члан 54. 

 Кеј, обале и корита реке Пилице представљају посебан интерес за санитарну 
хигијену и  здравље грађана. 
 Одржавање чистоће и комуналне хигијене кеја, обале и корита реке Пилице 
врши ЈКП „12. септембар“.  
 Изузетно, предузеће може вршити одржавање поред обала реке Раче и 
Дрине, нарочито на излетиштима, када се за то укаже потреба или у случају 
ванредне ситуције. 
 Забрањено је правним и физичким лицима, поред чијих парцела се налази 
кеј корита реке, да на исти бацају отпад из својих дворишта и парцела. 
 

Септичке јаме и канализација 



 
Члан 55. 

 Сви канализациони отвори и објекти, као и септичке јаме, клозети и сл., 
морају бити исправни у техничком и санитарно-хигијенском погледу у складу са 
овом и другим општим актима општине.  
 Тамо где не постоји канализација морају се изграђивати септичке јаме ради 
апсорбовања фекалија и отпадних вода.  
 Септичке јаме морају бити изграђене у свему према грађевинским, 
техничким и санитарно-хигијенским нормама и прописима.  
 Услове из претходног става издаје надлежни орган Општинске управе.  
 

Члан 56. 
 Септичке јаме и канализација морају се редовно чистити и уредно 
одржавати, за шта су одговорни њихови власници, односно корисници.   
 Септичке јаме морају се празнити у времену од 05-7.00 часова ујутру, а у 
вечерњим часовима од 22-24.00 часа. У остало време није дозвољено празнити 
септичке јаме. Место упрљано фекалијама око септичке јаме и других објеката који 
испуштају фекалије мора се одмах  очистити  и опрати, а по потреби  
дезинфиковати.       
 

Члан 57. 
 Фекалије и отпадне воде из објекта морају бити укључене у канализацију 
или септичку јаму.  
 Канализација се мора уредно одржавати и правилно употребљавати од 
стране корисника.  
 Није дозвољено бацати у канализацију предмете и отпатке са којима се иста 
може запушити.  
 Није дозвољено укључивати у канализацију и септичку јаму површинске 
воде.  
 

Сакупљање комуналног отпада са јавних површина 
 

Члан 58. 
На подручју општине Бајина Башта јавну услугу прикупљања комуналног 

отпада са јавних површина обавља ЈКП „12. септембар“, коме су ти послови 
поверени. 

Предузеће из става 1. овог члана дужно је: 
1) пружати услугу прикупљања комуналног отпада у складу с утврђеним 

распоредом, 
2) пружати услугу прикупљања комуналног отпада у складу са одредбама 

закона који уређује одрживо управљање отпадом, посебним прописима  и 
другим општим актима општине,  

3) приликом пружања јавне услуге предузимати мере заштите површине јавне 
намене (нарочито одржавати чистоћу и чувати површину јавне намене). 

 
Уклањање снега и леда 



 
Члан 59. 

Уклањање снега и леда с површине јавне намене обавља ЈКП „12. 
септембар“, коме су поверени послови одржавања те површине јавне намене, ако 
није другачије одређено одредбама ове Одлуке. 

Послове из става 1. овог члана ЈКП „12. септембар“  врши по приоритетима 
и то: 

Приоритет  1.: Трг Душана Јерковића, торотар на мосту код аутобуске 
станице, тротоар у улици Кнеза Милана Обреновића са десне стране од последњег 
семафора до Дома здравља, са леве стране од кућног броја 33 (после апотеке ) до 
улице Будимира Јелисавчића (пут за гробље), тротоар са десне стране у улици Вука 
Караџића, од раскрснице са улицом Рајка Тадића, до улице Светосавске и 
Светосавском до ОШ ''Свети  Сава'', тротоар око ОШ ''Рајак Павићевић'' и тротоар 
испред старе продавнице ''Беко''. 
 Приоритет  2.: Остале јавне површине које одржава ЈКП „12. септембар“ 
(градско гробље, уређен паркинг простор, осим паркинга за такси возила) и тротоар 
испред зграде Општине.  
 Уклањање снега и леда са тротоара поред и испред стамбених, пословних и 
управних зграда, помоћних и привремених објеката, продавница, занатских радњи, 
киоска, перона, паркинга и сличних површина врше корисници ових објеката. 
 У случају поледице, површине из става 1. овог члана, ЈКП „12. септембар“ и 
корисници из става 3. овог, посипају индустријском сољу или другим средствима 
ради безбеднијег кретања пролазника. 

Правна или физичка лица која врше уклањање снега и леда с површине јавне 
намене дужна су да се заостали материјал након посипања очисте у року од 15 дана 
од отапања снега и леда. 

 
Члан 60. 

Снег са паркинга за такси возила, уклањају корисници паркинга. 
 

Члан 61. 
 Власници возила која су паркирана на јавним површинама, улицама и 
путевима дужни су да возила уклоне и омогуће чишћење снега и леда. 
 

Члан 62. 
Власници односно корисници стамбених и управних зграда и других 

помоћних објеката обавезни су да са кровова уклањају снег и лед који представља 
опасност за пролазнике, водећи при томе рачуна да се не угрозе пролазници, не 
оштете електричне и друге инсталације.  
 Уколико власници односно корисници стамбених и управних зграда и 
других помоћних објеката нису у могућности да уклоне лед са кровова, дужни су да 
ангажују ватрогасну службу да их уклони.  
 

IV НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ ОДЛУКЕ 
 

Члан 63. 



 Надзор на спровођењем одредби ове Одлуке врши Општинска управа 
општине Бајина Башта, преко Одељења за инспекцијске послове и комуналне 
делатности и комуналног и грађевинског инспектора. 
 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 64.  
 Новчаном казном од 100.000.00  динара казниће се за прекршај предузеће 
коме су поверени послови одржавања чистоће у складу са одредбама ове одлуке и 
то: 

1) не доноси и не прибави сагласност на планове и програме из става 2. члана 
40. ове одлуке, 

2) поступа супротно одредбама чланова 58. и 59. ове одлуке 
 

Члан 65. 
 Новчаном казном у износу од 75,000.00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако:  

1) поступа супротно ставу 3. члана 5., 
2) поступа супротно забрани из става 4. члана 8., 
3) поступа супротно забранама из члана 10., 
4) поступа супротно забрани из става 2. члана 11., 
5) поступа супротно ставу 2. члана 12., 
6) поступа супротно члану 16. 
7) поступа супротно ставу 2. и 3. члана 18., 
8) поступа супротно члану 19., 
9) поступа супротно члану 23., 
10) поступа супротно члану 25., 
11) поступа супротно став 1. члана 26., 
12) Поступа супротно ставу 3. члана 27., 
13) Поступа супротно забрани из става 4. члана 32., 
14) Поступа супротно из члана 33., 
15) Поступа супротно забрани из става 2. члана 37., 
16) Поступа супротно забрани из става 2. члана 38., 
17) Поступа супротно ставу 2. члана 41., 
18) Поступа сурпотно ставу 2. члана 42., 
19) Поступа супротно забрани из става 2. члана 52., 
20) Поступа супротно забрани из става 3. члана 54., 
21) Поступа супротно одредбама чланова 55., 56. и 60. 
22) Не поступи по налогу комуналног инспектора. 

За прекршај из става 1. Овог члана казниће се одговорно лице у правном 
лицу, новчаном казном од 10,000.00 динара. 

За прекршај из става 1. Овог члана казниће се предузетник новчаном казном 
од 30,000.00 динара. 

Члан 66. 
Новчаном казном у износу од 10,000.00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице ако:  



1) поступа супротно ставу 3. члана 5., 
2) поступа супротно забрани из става 4. члана 8., 
3) поступа супротно забранама из члана 10., 
4) поступа супротно забрани из става 2. члана 11., 
5) поступа супротно ставу 2. члана 12., 
6) поступа супротно члану 16. 
7) поступа супротно ставу 2. и 3. члана 18., 
8) поступа супротно члану 19., 
9) поступа супротно члану 23., 
10) поступа супротно члану 25., 
11) поступа супротно став 1. члана 26., 
12) Поступа супротно ставу 3. члана 27., 
13) Поступа супротно забрани из става 4. члана 32., 
14) Поступа супротно из члана 33., 
15) Поступа супротно забрани из става 2. члана 37, 
16) Поступа супротно забрани из става 2. члана 38, 
17) Поступа супротно ставу 2. члана 41., 
18) Поступа супротно ставу 2. члана 42., 
19) Поступа супротно забрани из става 2. члана 52., 
20) Поступа супротно забрани из става 3. члана 54., 
21) Поступа супротно одредбама чланова 55., 56. и 60. 
22) Не поступи по налогу комуналног инспектора. 

 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 67. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Бајина Башта“, а примењиваће се од 01. јануара 2020. године. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе чланови од 3. до  9. и 

чланови од 12. до 20. Одлуке о општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на 
територији општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 
1/2010, 9/2011, 10/2012, 13/2012, 6/2014, 2/2015 и 4/019). 

01 Број: 06-56/019 
Бајина Башта, дана 20. Децембра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                              Весна Ђурић, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                На основу члана 20. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/014-др-закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 39. 
Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр, 65/2013,13/2016 и 98/2016) и члана 40. 
став 1. тачка 48. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, 
бр. 2/019 ), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. 
децембра 2019. године, донела је  

 О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о радном времену на 

територији Општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта, бр. 7/08, 
10/12, 12/12, 3/013, 4/014 и 8/2017). 

Члан 2. 
У члан 9. став 1. додаје се тачка 5. која гласи: 
„5. За затворене сале хотела, мотела и пансиона искључиво за госте који су 

на смештају  у хотелу, мотелу или пансиону у времену дo 02 час.“ 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Бајина Башта“, а примењује се од 01. јануара 2020. године. 
 

01 број: 06-56/2019 
Бајина Башта, дана  20. децембра 2019. 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. гласнк РС”, бр 15/016)  и члана 40. тачка 62. 
Статута општине Бајина Башта (“Сл.лист општине Бајина Башта”, бр. 2/019) 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, 9/017 и 6/019), Скупштина општине Бајина Башта, 
на седници одржаној дана 20. децембра 2019. године, донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
I 
 

              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈКП “12. септембар“ 
Бајина Башта за 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор тог јавног предузећа 
Одлуком број 1656 од 28. новембра 2019. године. 

 
II 

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

III 

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

 
 



01 Број:06-56/019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. 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, 4/019 и 6/019), 
Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. децембра 2019. 
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 2020. 
годину, који је донео Надзорни одбор тог јавног предузећа, одлуком број 1102-
1/2019 од  30. новембра 2019. године. 
 

II 

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

III 

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



 
 

01 Број:06-56/019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. 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)  и члана 40. тачка 62. 
Статута општине Бајина Башта (“Сл.лист општине Бајина Башта”, бр. 2/019), 
Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. децембра 2019. 
године, донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
I 
 

              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈКП “Дубоко“ Ужице за 
2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор тог јавног предузећа, под бројем 4/6 
од 09. децембра  2019. године. 
 

II 

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

III 

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

 

 
01 Број:06-56/019 



Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                                                    Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

                 На основу члана 3. и 5. Закона о јавним предузећима (*Сл. гласник РС*, 
бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник 
РС*, бр. 129/07, 83/014-др.закон,101/016-др.закон и 47/018), члана 10. Закона о 
комуналним делатностима (Сл. гласник РС*, бр. 88/011, 104/016 и 95/018) и члана 
40. став 1. тачка 67. Статута општине Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина 
Башта*, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  
20. децембра 2019. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

              I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прве измене и допуне Уговора о оснивању 
Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом *Дубоко* 
Ужице, усвојене Одлуком Надзорног одбора број:4/3 од 09. децембра 2019. године. 
 
            II. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Бајина Башта да у име и за рачун 
општине Бајина Башта  потпише Прве измене и допуне Уговора из става I. овог 
Решења.   
 
            III.Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Службеном 
листу општине Бајина Башта*. 
 
 

01 Број: 06-56/2019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
 

                                                                                ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  



                                                                                                Весна Ђурић, с. р. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (*Сл. 
гласник РС*, бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(*Сл. гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др.закон,101/016-др. закон и 47/018) и члана 
40. став 1. тачка 10. Статута општине Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина 
Башта*, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  
20. децембра 2019. године, донела је 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Статут  
ЈКП *Дубоко*Ужице 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ЈКП *Дубоко*Ужице, који је донео 
Надзорни одбор тог јавног предузећа, Одлуком број:4/4 од  09. децембра 2019.  
године.  

II 
 

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

III 



 
 Решење доставити: ЈКП *Дубоко* Ужице и архиви Скупштине. 

 
 

01 Број:06-56/019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. 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 123. став 4. 
Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/011) и члана 40. став 1. тачка 
13.  Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), 
Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. децембра  2019. 
године, донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника Управног одбора  

Центра за социјални рад „Бајина Башта“ Бајина Башта 
 

I 
 

   ИМЕНУЈЕ СЕ Милутиновић Горан, представник оснивача, за председника 
Управног одбора Центра за социјални рад „Бајина Башта“ Бајина Башта. 
                           

                                                      II 
        
            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу општине 
Бајина Башта“. 

                                                                   III 



 
 Решење доставити: Центру за социјални рад „Бајина Башта“ Бајина Башта, 
Милутиновић Горану, архиви Скупштине. 
 

 
 

01 Број:06-56/2019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                            Весна Ђурић, с. р. 

 

 

  

                На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (*Сл. 
гласник РС*, бр. 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 
члана 40. став 1. тачка 67. и члана 53. Статута општине Бајина Башта (''Службени 
лист општине Бајина Башта, бр. 2/2019) и члана 33. Одлуке о месним заједницама 
на територији општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 
9/2019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. децембра 
2019. године донела је 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Изборне комисије за спровођење избора  

за чланове савета месних заједница 
I 

            У Изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних 
заједница (у даљем тексту: Изборна комисија), именују се: 
 
                          1.Секулић Драгомир, председник, 
                             Савић Милош, заменик председника, 
 
                          2.Станић Ана, члан, 
                             Величковић Славица, заменик члана, 
 
                         3.Петровић Драгана, члан,  
                            Радивојевић Марија, заменик члана, 
 



                         4.Стаменић Вера, члан,  
                            Јагодић Светлана, заменик члана, 
 
                          5.Котарчевић Миланка, члан, 
                            Васиљевић Игор, заменик члана, 
  
                          6.Јанковић Бранислав, члан,  
                             Јовановић Зоран, заменик члана, 
 
                          7. Марковић Надежда, члан,  
                              Марковић Александра, заменик члана. 
 

II 
              За секретара Изборне комисије именује се: 
                             -Јосиповић Слободан. 
              За заменика секретара Изборне комисије именује се: 
                             -Драгојловић Мирјана. 

III 
             Изборна комисија: 

1) стара се о законитости спровођења избора за чланове савета месне 
заједнице; 

2) одређује бирачка места; 
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора 

за чланове савета месне заједнице; 
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са 

Упутством за спровођење избора за чланове савета месне заједнице; 
7) проглашава листу кандидата; 
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима; 
9) одлучује о приговорима поднетим у поступку избора за чланове савета 

месне заједнице; 
10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месне заједнице; 

11)подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за 
чланове савета месне заједнице. 

IV 
    Председник, чланови Изборне комисије и секретар именују се на четири 

године, а по истеку мандата могу бити поново именовани. 
 

V 
                 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 
 



     Чланом 53. Статута општине Бајина Башта (''Службени лист општине 
Бајина Башта, бр. 2/2019) и чланом 33. Одлуке о месним заједницама на територији 
општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 9/2019),  прописано 
је да Скупштина општине именује Изборну комисију, коју чине председник и шест 
чланова, на предлог одборничких група у Скупштини општине, сразмерно броју 
одборника.Такође је прописано да Изборна комисија  има секретара, да 
председник, чланови  изборне комисије и секретар имају заменике, а да се за 
председника, заменика председника, секретара и заменика секретара  именује лице 
које је дипломирани правник. Истим одредбама прописано је и да се председник, 
чланови Изборне комисије и секретар именују на четири године и да по истеку 
мандата могу бити поново именовани. 
               Ставом III. диспозитива решења утврђена је надлежност Изборне 
комисије, а ставом IV. је утврђен период на који се именује.         
 

01 Број: 06-56/2019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                              Весна Ђурић, с. р. 
                                                                                       
               На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (*Сл. 
гласник РС*, бр. 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 
члана 40. став 1. тачка 67. и члана 55. Статута општине Бајина Башта (''Службени 
лист општине Бајина Башта, бр. 2/2019) и члана 40. Одлуке о месним заједницама 
на територији општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 
9/2019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. децембра 
2019. године донела је 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Другостепене изборне комисије за спровођење избора  

за чланове савета месних заједница 
I 

            У Другостепену изборну комисију за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница (у даљем тексту: Другостепена изборна комисија), именују се: 
 
                               1.Рајаковић Слободанка, председник, 
                               2.Петковић Светлана, члан, 
                               3.Нешковић Верица, члан,  
                               4.Јоветић Горан, члан,  
                               5.Ракић Јелена, члан, 
 

II 
              За секретара  Другостепене Изборне комисије именује се Радојичић Зорка. 
 

III 



  Другостепена изборна комисија је орган за спровођење избора који у 
другом степену одлучује о приговорима на одлуке Изборне комисије за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница. 
 

IV 
   Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар именују 

се на четири године, а по истеку мандата могу бити поново именовани. 
 

V 
                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 
 

     Чланом 55. Статута општине Бајина Башта (''Службени лист општине 
Бајина Башта, бр. 2/2019) и чланом 40. Одлуке о месним заједницама на територији 
општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 9/2019),  прописано 
је да Скупштина општине именује Другостепену изборну комисију, коју чине 
председник и четири члана.Такође је прописано да Другостепена изборна комисија  
има секретара, а да председник, најмање један члан и секретар морају да имају 
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
са најмање пет година радног искуства у струци. 

Истим одредбама прописано је и да се председник, чланови Другостепене 
изборне комисије и секретар именују на четири године и да по истеку мандата могу 
бити поново именовани. 
           Ставом III. диспозитива решења утврђена је надлежност Другостепене 
изборне комисије, а ставом IV. је утврђен период на који се именује. 
          
 

01 Број: 06-56/2019 
Бајина Башта, дана 20. децембра 2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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            На основу члана 14. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС* бр. 
129/07, 34/010-одлука УС и 54/011), члана 40. став 1. тачка 67. и члана 56. став 1. 
Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 2/2019), 
Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 20. децембра 2019. 
године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије 

општине Бајина Башта 
 
I 

              1.РАЗРЕШАВА СЕ Стојкановић Новица - Коалиција Александар Вучић-  
Србија побеђује, дужности члана Изборне комисије општине Бајина Башта; 
                 ИМЕНУЈЕ СЕ Петровић Зорица- Коалиција Александар Вучић-  Србија 
побеђује за члана Изборне комисије општине Бајина Башта. 
              2.РАЗРЕШАВА СЕ Петковић Лепосава - Коалиција Александар Вучић-  
Србија побеђује, дужности члана Изборне комисије општине Бајина Башта; 
                 ИМЕНУЈЕ СЕ Вукајловић Александар- Коалиција Александар Вучић-  
Србија побеђује за члана Изборне комисије општине Бајина Башта. 
              3. РАЗРЕШАВА СЕ Стојановић Иванка - Коалиција Александар Вучић-  
Србија побеђује, дужности заменика члана Изборне комисије општине Бајина 
Башта; 



                 ИМЕНУЈЕ СЕ Јевтић Весна- Коалиција Александар Вучић-  Србија 
побеђује за заменика члана Изборне комисије општине Бајина Башта. 
              4.РАЗРЕШАВА СЕ Марковић Иван - Коалиција Александар Вучић-  Србија 
побеђује, дужности заменика члана Изборне комисије општине Бајина Башта; 
                 ИМЕНУЈЕ СЕ Митровић Драгана- Коалиција Александар Вучић-  Србија 
побеђује за заменика члана Изборне комисије општине Бајина Башта. 
 

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

III 
           Решење доставити: Изборној комисији општине Бајина Башта, разрешеним и 
именованим члановима и заменицима чланова Изборне комисије и архиви 
Скупштине. 
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IZDAVA^: Op{tinska uprava Bajina Ba{ta - glavni i odgovorni urednik - sekretar 
Skup{tine Radina Rajakovi}, broj telefona: 865-070, broj uplatnog ra~una:  840-
742351843-94 - prihodi op{tinskih orana uprave, model 97, poziv na broj 77-007. 
Godi{wa pretplata za “Sl. list op{tine Bajina Ba{ta” za 2019. godinu je 7.000,00 dinara.   
 
 
 
 
 
 


