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 На основу чланова 48. и 56. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС*, бр. 129/07, 34/010-одлука УС, 

54/011, 12/020, 16/020-аутентично тумачење и 68/2020), члана 34. став 2. и члана 40. став 1. тачка 67. Статута 

општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на 

Предлог Административно-мандатно-имунитетског одбора, на седници одржаној дана 28. децембра 2020. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

            I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборници Скупштине општине Бајина Башта Гордани Баштовановић из 

Бајине Баште, са изборне листе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, изабраној на изборима одржаним 

21. јуна 2020. године. 

           II. Мандат одборници Гордани Баштовановић почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до 

истека времена на које би трајао мандат одборнику  Раду Јездићу, престао пре истека времена на које је 

изабран, а уместо кога јој је Изборна комисија општине Бајина Башта доделила одборнички мандат. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е  

     

                 Решењем Скупштине општине Бајина Башта   01 Број: 06-32/2020 од 05. новембра 2020. године (*Сл. 

лист општине Бајина Башта*,  бр. 17/2020) утврђен је престанак мандата одборнику Раду Јездићу, са изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, пре истека времена на које је изабран на изборима од 21. јуна 

2020. године, подношењем усмене оставке на функцију одборника, на седници Скупштине општине одржаној 

дана 05. новембра 2020. године. 

                На основу одредби члана 48.  Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС*, бр. 129/07, 34/010-

одлука УС, 54/011, 12/020, 16/020-аутентично тумачење и 68/2020) Изборна комисија општине Бајина Башта 

доделила је нови одборнички мандат, уместо одборника Рада Јездића, кандидату Гордани Баштовановић, са 

изборне листе, АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, и издала јој Уверење 01 Број: 013-3/2020  од 02. 

децембра 2020. године о избору за одборника Скупштине општине Бајина Башта.  

                Сходно својој надлежности утврђеној чланом 5. став 1. алинеја 4. Одлуке о сталним радним телима 

Скупштине (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 2/05) и чланом 78. Пословника Скупштине општине Бајина 

Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 4/2019), Административно-мандатно-имунитетски одбор 

Скупштине утврдио је и Скупштини доставио Предлог  01 Број: 06-38/2020 од 08 децембра  2020. године за 

потврђивање мандата одборници Гордани Баштовановић. Разматрајући тај Предлог,  Скупштина општине је 

исти прихватила и потврдила мандат одборници Гордани Баштовановић. Административно-мандатно-

имунитетски одбор утврдио је да су  подаци из издатог Уверења одборници Гордани Баштовановић 01 

Број:013-3/2020 од 02. децембра 2020. године истоветни са подацима из Збирне изборне листе (*Сл.лист 

општине Бајина Башта*, бр. 10/2020) и из Извештаја Изборне комисије општине Бајина Башта о спроведеним 

изборима за одборнике Скупштине општине Бајина Башта 21. јуна 2020. године (*Сл.лист општине Бајина 

Башта*, бр. 12/2020), те да је Уверење издато од Изборне комисије општине Бајина Башта, као за то 

овлашћеног органа.Од кандидата Гордане Баштовановић је прибављена писмена сагласност да прихвата 

мандат. Мандат је додељен и потврђен следећем кандидату са исте изборне листе, АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 

НАШУ ДЕЦУ, на којој листи се налазио и одборник Раде Јездић, чији мандат је престао пре времена на које је 

изабран, а уместо кога јој је Изборна комисија доделила одборнички мандат. Гордани Баштовановић ће мандат 

трајати до истека времена до када би иначе трајао мандат одборнику Раду Јездићу, да није престао пре истека 

времена на које је изабран. 

Одлука је донета применом одредби чланова 48. и 56. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС* 

бр. 129/07, 34/010-одлука УС, 54/011, 12/020, 16/020-аутентично тумачење и 68/2020).                                            

            На доношење ове Одлуке примењен је и члан 34. став 2. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист 

општине Бајина Башта*, бр. 2/019), у коме је прописано да одборнику почиње и престаје одборнички мандат 

под условима и на начин утврђен законом. 

 

          ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду  Београд у року од 48 

часова од дана доношења ове Одлуке. 



 

01 Број: 06-40/2020 

Бајина Башта, дана 28. децембра 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                              Младен Лукић, 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 28. децембра 2020. године, донела је 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ И 

 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 1.1. Постојећи број запослених у Општинској управи општине Бајина Башта на дан 31.12.2020. 

године. 

 

 

1. 

 

Радна места службеника 

 

Број извршилаца 

 Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи  

 Самостални саветник 10 

Саветник 21 

Млађи саветник 4 

Сарадник 4 

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 3 

Пета врста радних места 2 

 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник 5 

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 2 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

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 2021. годину у Општинској управи општине Бајина Башта 

 

 

1. 

 

Радна места службеника  

 

Број извршилаца 

 Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи  

 Самостални саветник 13 

Саветник 17 

Млађи саветник 6 

Сарадник 5 

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 3 

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 0 

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 2 

 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 31.12.2020. 

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 2021. 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 буџетски календаром у складу са буџетом јединице локалне 

самоуправе тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. 

 

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

са радним односом на неодређено време који су потребни у  години за коју се доноси Кадровски план, број 

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

у кабинету председника. 

 

Кадровским планом за 2021. годину приказан је број лица запослених на неодређено време на дан 

31.12.2020. године. У току 2020. године, троје запослених је отишо у пензију и они нису приказани у коначном 

прегледу запослених на неодређено време на дан 31.12.2020. године. Након добијених сагласности за ново радно 

запошљавање, спроведених интерних и јавних конкурса извршен је пријем 2 лица у радни однос на неодређено 

време (једно у звању самостални саветник и једно у звању саветник). Такође, током целе 2020. године имали смо 

и сагласност Комисије за ново радно запошљавање за запошљавање на одређено време или по основу уговора о 

привремени-повременим пословима и то 1 лице за послове озакоњења и још 3 лица за остале послове.  

 

 У кабинету председника општине у току 2020. године ангажована су два лица на месту помоћника 

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 2021. године. Због потребе боље организације посла, нових 

послова које Општинска управа мора да обавља и на основу анализа описа радних места, у односу на 2020. 

годину планиран број запослених на неодређено се разликује у броју самосталних саветник (увећано за 3 радна 

места на која могу бити распоређени запослени), саветника (увећано за 3), сарадник (увећано за 1). Планирана 

увећана су у складу са добијеним сагласностима и предвиђањима за могућност напредовања запослених у виша 

звања на оним радним местима где је 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 су отишла 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, у складу са законским одредбама. Број запослених на одређено време односно по уговору о 

привремено-повременим пословима усклађен је са добијеним сагласностима Комисије Владе Републилке Србије. 

У кабинету председника планира се увећање за једног запосленог (пословни секретар) јер је лице које је 

до сада обављало тај посао споразумно раскинуло радни однос. 

У Општионском правобранилаштву планиран је исти број запослени као и у 2020. 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 2021. годину.  У планираном броју запослених за 2021. 

годину су приказана и радна места запослених који испуњавају услове за пензију у 2021. години. 

 

01 Број: 06-40/2020 

Бајина Башта, дана 28. децембра 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                            Младен Лукић, с.р. 

 

Република Србија 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

01 број: 06-40/2020 

28. децембар 2020. године 

Бајина Башта 
 

На основу члана 27. став 1, 2. и 10. Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“, број 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18) и члана 40. став 1. тачка 35. Статута општине 

Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“,  број 2/2019), Скупштина општине Бајина Башта, на 

седници одржаној дана 28. децембра 2020. године, донела је  

 

О Д Л У К У 
 

I. ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да донесе одлуку којом ће из јавне својине Републике 

Србије пренети у јавну својину општине Бајина Башта сувласнички удео од 7/9   на кат.парцели 752/1, по 

култури градско грађевинско земљиште уписаној у ЛН бр.80 КО Бајина Башта, без накнаде. 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општина Бајина Башта  је у току 2018. године поднела захтев-иницијативу Влади Републике Србије, 

преко Републичке дирекције за имовину Републике Србије, за пренос права јавне својине на непокретности 

описанoj у диспозитиву ове одлуке, са Републике Србије на општину Бајина Башта.  

У евиденцији Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Бајина Башта, у 

листу непокретности број 80 КО Бајина Башта , на напред наведеној непокретности уписана је државна својина 

Републике Србије, држалац ЈП Електропривреда Србије  Београд, са уделом од 7/9 и јавна својина општине 

Бајина Башта, са уделом од 2/9. 

Својим дописом  број: 464-1688/2018 од 19. новембра 2020. године, Републичка дирекција за имовину 

Републике Србије, предложила је да надлежни орган Општине Бајина Башта донесе одлуку  којом се предлаже 

Влади Републике Србије да из јавне својине Републике Србије пренесе у јавну својину општине Бајина Башта, 

сувласнички удео на кат.парцели 752/1, уписане у лист непокретности број 80 КО Бајина Башта а за потребе 

даљег вођења поступка пред том Дирекцијом. 

Чланом  40. став 1. тачка 35. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, 

број 2/2019), прописана је  надлежност Скупштине општине да покреће поступак отуђења и прибављања 

непокретности за потребе органа општине, на начин прописан Законом. 

Како је наведено и у захтеву општине из 2018. године, и овом Одлуком се истиче потреба општине за 

прибављањем непокретности из диспозитива ове Одлуке,  јер је иста             од посебног инфраструктуралног 

значаја за ову општину, обзиром да је као претежна намена на овој парцели дефинисана изградња јавне 

саобраћајне површине-саобраћајница П 160-160. 

Стога се предлаже Влади Републике Србије да, имајући у виду наведену потребу општине Бајина 

Башта, донесе Одлуку којом ће из јавне својине Републике Србије пренети у јавну својину општине Бајина 

Башта сувласнички удео од 7/9   на кат.парцели 752/1, по култури градско грађевинско земљиште уписаној у 

ЛН бр.80 КО Бајина Башта  без накнаде. 

 

Доставити: - Републичкој дирекцији за имовину                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Младен Лукић, с.р. 

 

 

 

 

      



Република Србија  

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

01 број: 360-59/2020 

28. децембар 2020.године 

БАЈИНА БАШТА 

 

Скупштина општине Бајина Башта,  на основу члана 32.  став 1.тачка 20.  Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 18. став 1. 

и 5, члана 22. став 7. и 11,  члана 25, члана 26. став 1. тачка 1. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,105/2014,104/2016-др закон,108/2016, 113/2017 и 95/2018) , члана 15. 

став 1. тачка 13. и 15. и члана 40. став 1. тачка 35.Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина 

Башта“, број 2/2019), на седници одржаној дана 28. децембра 2020. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У   

О 

ОДУЗИМАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАЧА И  

ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ МАЛА РЕКА 

 

1. ОДУЗИМА СЕ ОД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАЧА:  

 

-  пословни простор- три просторије у приземљу стамбено пословне зграде постојеће на 

кат.парцели број 190/1 КО Мала Река уписан у листу непокретности број 700 КО Мала Река, 

означен као посебан део број 2- месна канцеларија, сала и магацин; 

- пословни простор – четири просторије у приземљу стамбено пословне зграде постојеће на 

кат.парцели број 190/1 КО Мала Река уписан у листу непокретности број 700 КО Мала Река, 

означен као посебан део број 3-  пословни простор трговине –продавница и три магацина. 

 

2. МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ МАЛА РЕКА  даје се на коришћење: 

 

  -  пословни простор- три просторије у приземљу стамбено пословне зграде постојеће на 

кат.парцели број 190/1 КО Мала Река уписан у листу непокретности број 700 КО Мала Река, 

означен као посебан део број 2- месна канцеларија, сала и магацин; 

- пословни простор – четири просторије у приземљу стамбено пословне зграде постојеће на 

кат.парцели број 190/1 КО Мала Река уписан у листу непокретности број 700 КО Мала Река, 

означен као посебан део број 3-  пословни простор трговине –продавница и три магацина. 

 

 3. На основу ове Одлуке, на пословном простору из  става 1  извршиће се брисање Месне заједница 

Раче као корисника, а на пословном простору из става 2. као корисник може се уписати Месна заједница Мала 

Река,  у јавним књигама о непокретностима и правима на њима, у складу са законом којим се уређује упис 

права на непокретностима, а  поред општине Бајина Башта, као носиоца права јавне својине. 

 4. Месна заједница Мала Река, као носилац права коришћења на непокретностима из става 2.ове 

Одлуке, има право да исте држи и да их користи у складу са њиховом природом и наменом и да њима управља 

у складу са законским прописима. 

 5. Овлашћује се Председник општине Бајина Башта да са председником Савета месне заједнице Мала 

Река као корисником непокретности из става 2.ове Одлуке, закључи уговор којим ће се утврдити међусобна 

права и обавезе. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина Бајина Башта је носилац права јавне својине са уделом од 1/1 а Месна заједница Рача 

корисник пословног простора означен као посебан део број 2, који чине три просторије –месна канцеларија, 

сала и магацин и пословног простора означен као посебан део 3,  који чине четири просторије -продавница и 

три магацина, све постојеће приземљу стамбено пословне зграде  на кат.парцели број 190/1 КО Мала Река, а 

како је то  уписано у листу непокретности број 700 КО Мала Река. 

 Месна заједница Мала Река је општини Бајина Башта, као носиоцу права јавне својине на пословном 

простору из предњег става, поднела предлог да се ова МЗ одреди за корисника истог, наводећи да су исте биле 

коришћене, почев од оснивања Месне заједне Мала Река, од стране мештана  ове МЗ за одржавање разних 

састанака, одржавање гласања, за одржавање разних културних манифестација.Такође су истакли да мештани 

ове МЗ и даље имају потребу за коришћењем ових непокретност. 



Чланом 18. ставовима 1.и 5.,чланом 22.ставовима 7. и 11, чланом 25., чланом 26. ставом 1. тачка 1. И 

чланом 27. ставом 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“:број 72/2011, 88/2013,105/2014,104/2016-

др.закон,108/2016, 113/2017 и 95/2018), прописано је да су носиоци права јавне својине Република Србија, 

аутономна покрајина и општина, односно град, да месне заједнице и други облици месне самоуправе имају 

право коришћења на стварима у јавној својини локалне самоуправе у складу са законом и прописом, односно 

другим актом јединице локалне самоуправе, да носилац права јавне својине може одлучити да се непокретност 

у јавној својини , на којој постоји  уписано право коришћења месне заједнице и других носилаца права 

коришћења, која није у функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоца права коришћења на 

тој непокретности, ако се не користи дужи временски период или се користи супротно закону, другом пропису  

или природи и намени непокретности, одузме од носиоца права коришћења,  да носиоци права јавне својине 

имају право да располажу са стварима у јавној својини а што подразумева измећу осталог давање ствари на 

коришћење, те да о располагању са стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе, под условима 

прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом 

јединице локалне самоуправе. 

Месна зајеница Рача, од момента формирања Месне заједнице Мала Река, пословни простор из 

диспозитива ове Одлуке, не користи јер је исти територијално припао Месној заједници Мала Река, чији 

мештани су исти и користили, а што је утврђено из изјаве председника претходног сазива Савета МЗ Рача. 

Имајући у виду да Месна заједица Рача не користи пословни простор из диспозитива ове Одлуке 

дужи временски период, а да мештани Месне заједнице Мала Река, мећу којима има и доста младих људи, 

имају потребу  за поседовањем објекта који ће служити за обављање разних активности као што су одржавање 

разних састанака, културних манифестација, то је оправдано и целисходно да се  од  МЗ Рача одузме пословни 

простор из става 1. Ове Одлуке, а МЗ Мала Река одреди за корисника непокрености  из става 2.диспозитива ове 

Одлуке. 

Сходно одредбама члана 24. и 25. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС “: број 72/2011, 

88/2013,105/2014,104/2016-др.закон,108/2016, 113/2017 и 95/2018), МЗ Рача се брише као корисник пословног 

простора из става 1. ове Одлуке у јавним књигама о непокретностима и правима на њима, а МЗ Мала Река  се 

може уписати као корисник   непокретности из тачке 2.ове Одлуке, у јавним књигама о непокретностима и 

правима на њима, у складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима, а  поред општине 

Бајина Башта, као носиоца права јавне својине.  

Месна заједница Мала Река има право да да овај пословни простор држи и да га користи у складу са 

њиховом природом и наменом и да њима управља у складу са законским прописима. 

 

01 Број: 06-40/2020 

Бајина Башта , дана  28.  децембра 2020.године 

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
          Младен Лукић, с.р. 

 

 

 

           На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 

83/014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 44-46, 55. 110. и 111. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник РС", број 24/11) и члана 40. тачка 11. Статута општине Бајина Башта ("Службени лист 

општине Бајина Башта", број 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 28. 

децембра 2020. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о правима и услугама у области социјалне заштите на 

територији општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/013, 1/014, 05/014 i 12/016 и 

11/018),  у даљем тексту: Одлука. 

 

 

  



Члан 2. 

 

 У поглављу IV – Услуге у социјалној заштити, назив тачке 3. који је гласио "Саветодавно терапијске и 

правне услуге" мења се и гласи: "Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге". 

Члан 3. 

 

Члан 56. мења се и гласи : 

„Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцу и 

породицама, ради унапређења породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за 

самосталан и продуктиван живот у друштву“. 

 

Члан 4. 

 

После члана  56. додају се чланови 56а, 56б  и 56в, који гласе: 

 

Члан 56а 

 

„Саветодавно-терапијске услуге обухватају различите психотерапије и саветовања које су усмерене на 

функционисање појединца и породице у социјалном контексту.Корисници ових услуга су партнери са 

дисфункционалним партнерским и породичним релацијама, душевно оболела лица, малолетници са 

асоцијалним и антисоцијалним понашањем, жртве насиља, починиоци насиља“. 

 

 

Члан 56б 

 

            „Третман са починиоцима насиља у породици је психосоцијални третман за заштиту жртве насиља, за 

заустављање и спречавање понављања насиља у породици и партнерским односима. Услуга овог третмана се 

реализује у складу са сврхом услуге, потребама, мотивацијом и капацитетима корисника, а у зависности од 

процене пружаоца услуге психосоцијалног третмана, где се услуга спроводи. Један третман се састоји од 4 

индивидуалне и 24 групне сеансе“. 

 

Члан 56в 

 

„Социо-едукативне услуге обухватају унапред структурисане активности на стицању компетенција и 

вештина дефинисних група корисника, како би корисници стекли социјалне вештине и компетенције за 

решавање проблема, ресоцијализацију и унапређење социјалног функционисања“. 

 

Члан 5. 

 

Члан 57. брише се 

 

Члан 6. 

 

У  члан  70. став 1. мења се и гласи: 

 

„Ради реализације права и услуга из ове Одлуке, потребно је стално радно ангажовање 3 (три) 

извршиоца у Центру за социјални рад „Бајина Башта“ у складу са Правилником Центра о унутрашњој 

организацији, са описом послова и систематизацијом“. 

 

Члан 7. 

 

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

Башта". 

 

01 Број:06-40/2020 

Бајина Башта, дана 28. децембра 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                

                                                                                                    Младен Лукић, с. р. 



 

 

Република Србија 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

06 број 400-281/2020 

28. децембар 2020.године  

БАЈИНА БАШТА 

 

Скупштина општине Бајина Башта, на основу члана 27.став 10, члана 28. став  2, члана 34. став 1. 

Закона јавној својини (''Сл.гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014,104/2016-др закон, 108/2016,113/2017 и 

95/2018), члана 6,7,8 и 9.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  

давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 

16/2018), члана 11,12,13,14 и члана 55. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени лист општине Бајина 

Башта“, број 1/015,12/2016), Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о приступању поступку давања у закуп 

непокретности у јавној својини општине Бајина Башта 06 број 400-281/2020, члана 15. став 1. тачка 15. и члана 

40. став 1. тачка 35.Статута општине Бајина Башта (''Сл.лист општине Бајина Башта'', број 2/2019), на седници 

одржаној дана 28. децембра 2020. године, донела је 

 

                                             Р Е Ш Е Њ Е 

 

           I. ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП  на период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, Конзорцијуму ауто–школа 

Бајина Башта који чине:  

                   1.Возачка академија Пашић No bb doo,из Бајине Баште,Чеде Нешковића 7,ПИБ 111305577,МБ 

21459160,КОГА ЗАСТУПА ДИРЕКТОР Обрад Пашић, 

                   2. SILVER COV doo,из Бајине Баште,Светосавска 22,ПИБ 101960242,МБ 06581323 кога заступа 

директор Александар Павловић, 

                   3.Роло Сигнал ББ доо, из Бајине Баште,Вука Караџића 14/1, ПИБ 101002415, МБ 17042939 кога 

заступа директор  Милован Ерић, 

                  4.Рогић доо из Бајине Баште, Пилица 44, ПИБ 1011001537, МБ 17216821 кога заступа директор 

Велибор Рогић,  

као једином понуђачу на одржаном јавном надметању дана 14.12.2020.године 

непокретност: 

             - кат. парцела број 739 КО Бајина Башта, по култури градско грађевинско земљиште-ПОЛИГОН ЗА 

ОБУКУ ВОЗАЧА, у површини од 0.24,46 ха, уписана у листу непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као 

јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1, по почетном месечном износу закупнине од 15.447,54 

динара. 

 

        II. ОБАВЕЗУЈУ СЕ закупци непокретности из става I. овог Решења,  да у року од 30 дана од дана 

коначности овог решења, закључе појединачне уговоре о закупу и прихваћени почетни  месечни износ 

закупнине умањен за уплаћени износ депозита , и то сваки појединачно у вредности од 25%,  уплате у року од 

10 дана од дана закључења уговора о закупу. 

             Ако се у наведеном року не закључе појединачни  уговори о закупу, сматраће се да су закупци из става I.  

овог решења одустали од закључења уговора и губе право на повраћај депозита, па ће иста непокретност бити 

предмет новог јавног надметања на коме сходно члану 31.став 4. и члану 32. Одлуке о грађевинском земљишту 

исти субјекти неће имати право учешћа. 

III. Овлашћује се Председница општине за закључење уговора из става II. овог Решења. 

IV. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа општине Бајина Башта. 

V. Ово Решење је коначно у управном поступку.  

 

 

                                                  О б р а з л о ж е њ е  

 

Чланом 27. став 10, чланом 28.став 2, чланом 34. став 1. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', 

број: 72/2011, 88/2013,105/2014,104/2016-др закон, 108/2016,113/2017 и 95/2018),  као и члановима 6,7, 8 и 

чланом 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС','број 16/2018) прописано је да 

о располагању стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе одлучује орган јединице локалне 

самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе, те да се почетни месечни 

износ закупнине утврђује на основу акта надлежног пореског органа и да о току поступка из члана 7. ове 



Уредбе, комисија води записник и по окончаном поступку јавног надметања,односно отварања писмених 

понуда,утврђује предлог да се непокретност у јавној својини да у закуп понуђачу који је понудио најповољније 

услове,да одлуку да се непокретност у јавној својини да у закуп понуђачу који је понудио најповољније услове, 

након спроведеног поступка јавног надметања  или прикупљања писмених понуда, доноси надлежни орган. 

            У складу са чланом 7.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања  и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'',број 16/2018) 

Комисија именована од стране Скупштине општине Бајина Башта по Решењу 01 број 06-32/2020 од 05.11.2020. 

године је расписала и огласила јавно надметање дана 14.12.2020. године, а ради давања у закуп непокретности у 

јавној својини општине Бајина Башта и то кат. парцеле број 739 КО Бајина Башта, по култури градско 

грађевинско земљиште-ПОЛИГОН ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА, у површини од 0.24,46 ха, уписаној у листу 

непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1. 

            Јавно надметање је спроведено дана 14.12.2020. године о чему је сачињен записник на који није било 

примедби и то како на сам записник, тако и на рад Комисије и на спроведену лицитацију. 

          На основу тако спроведеног јавног надметања Конзорцијуму ауто –школа  Бајина Башта чији је овлашћ, 

ЈМБГ 2401981790059, а на основу члана 8. Уговора о козорцијуму ауто-школа УОП-I 5624-2020 од  

10.12.2020.године, као једином и најповољнијем понуђачу, додељена је у закуп кат. парцела број 739 КО Бајина 

Башта, по култури градско грађевинско земљиште-ПОЛИГОН ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА,у површини од 0.24,46 ха, 

уписаној у листу непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна својина општине Бајина Башта,са уделом 

од 1/1. 

          Имајући у виду утврђено чињенично стање, испунили су се услови да изабрани учесник јавног 

надметања закључи са општином одговарајући уговор, па је сходно члану 6,7,8 и 9.Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', број 16/2018) члану 11,12,13,14 и 55.Одлуке о грађевинском 

земљишту (''Службени лист општине Бајина Башта'' број 1/015,12/2016), и донетo решење као што гласи у 

диспозитиву. 

 

           ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку, а учесник јавног 

надметања који сматра да му је у поступку јавног надметања повређено право може против истог покренути 

управни спор тужбом Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана достављања Одлуке.    

 

 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                        Младен Лукић, 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, 6/019 и 8/2020), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 28. децембра 2020. године, донела је  
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I 

              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм пословања ЈКП “12. септембар“ Бајина Башта за 2021. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор тог јавног предузећа Одлуком број 1450/20 од 04. децембра 2020. 

године. 

II 

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

III 

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

 

01 Број:06-40/2020 

Бајина Башта, дана 28. децембра 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  



                                                                                                    Младен Лукић, 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 28. децембра 2020. 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 2021. годину, који је донео Надзорни одбор тог јавног 

предузећа, одлуком број 1132-1/20 од  04. децембра 2020. године. 

 

II 

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

III 

                  Решење доставити: JП “ББ ТЕРМ” Б. Башта, архиви  Скупштине. 
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Бајина Башта, дана 28. децембра 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                    Младен Лукић, 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 28. децембра 2020. године, донела је  
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I 

 

              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈКП “Дубоко“ Ужице за 2021. годину, који је усвојио 

Надзорни одбор тог јавног предузећа, одлуком број 9/3 од 01. децембра  2020. године. 

 

II 

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

III 

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

 

 

01 Број:06-40/2020 

Бајина Башта, дана 28. децембра 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 



                                                                                    Младен Лукић, 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 40. тачка 10.Статута општине Бајина Башта (*Сл. лист општине 

Бајина Башта*, бр. 2/019), члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (*Сл.гласник РС, бр. 15/016) и 

члана 24. став 1. алинеја 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа *12. септембар* 

Бајина Башта са Законом о јавним предузећима (*Сл.лист општине Бајина Башта, бр. 11/016, 8/017, 9/017, 6/019 

и 8/2020), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 28. децембра 2020. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног комуналног  

предузећа*12. септембар* Бајина Башта 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа *12. септембар* 

Бајина Башта, које је донео Надзорни одбор тог јавног предузећа, Одлуком  број 1416 дана 26. новембра 2020.  

године.  

 

II 

 

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

III 

 

 Решење доставити: ЈКП *12. септембар* Бајина Башта и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-40/2020 

Бајина Башта, дана 28. децембра 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                             Младен Лукић, с. р. 

 

 

            На основу члана 14. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС*, бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 

54/011) и члана 56. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 28. децембра 2020. године донела је 

 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу Изборне комисије општине Бајина Башта 

 

I 

                Разрешава се Изборна комисија општине Бајина Башта, именована Решењем Скупштине општине 

Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр.12/016, 8/017, 4/019 и 14/019), у саставу: 

 

1.Јокић Велимирка, председник-Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује, 

   Ђокић Ивана, заменик председника- Коалиција Ивица Дачић-  

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

 

2.Петровић Зорица, члан- Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује, 

   Николић Вера, заменик члана- Коалиција Ивица Дачић-*Социјалистичка 

   партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)*, 

 

3.Александрић Жељко, члан- Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује,  

   Илић Иван, заменик члана- Коалиција Одговорно за нашу Бајину Башту- 

   ДС-ЛДП, 

 

4.Вукајловић Александар, члан- Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује,  

   Ђокић Милош, заменик члана –Српска радикална странка, 

 

5.Стаменић Милан, члан- Коалиција Ивица Дачић-*Социјалистичка 



  партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)*, 

  Јевтић Весна, заменик члана- Коалиција: Александар Вучић- 

  Србија побеђује, 

  

 6.Јовановић Миле, члан-Демократска странка Србије,  

    Милановић Тања, заменик члана- Коалиција: Александар Вучић- 

    Србија побеђује, 

 

 7.Јовановић Драгана, члан-Српска радикална странка, 

    Тошић Јелена, заменик члана-Српски покрет Двери, 

 

 8.Ковачки Александра, члан- Коалиција Одговорно за нашу Бајину Башту- 

    ДС-ЛДП, 

   Митровић Драгана, заменик члана- Коалиција: Александар Вучић-Србија 

   побеђује,  

    као и секретар Изборне комисије Славица Бјелаковић и заменик секретара Јелена Филиповић, због истека 

мандата на који је именована. 

      

II 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

              Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-44/016 од 30. децембра 2016. године (*Сл.лист 

општине Бајина Башта*, бр. 12/016, 8/017, 4/019 и 14/019) именована је Изборна комисија општине Бајина 

Башта, на мандатни период од четири године. Комисија је именована сразмерно броју одборника Скупштине 

општине Бајина Башта у њеном претходном сазиву-из мандатног периода 2016-2020. година. 

         Чланом 14. став 1.  Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС* бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) 

прописано је да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује 

скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне 

самоуправе, сразмерно броју одборника. 

          Обзиром да Изборној комисији истиче мандат 30. децембра 2020. године,  и да њен садашњи састав не 

одражава сразмеран одборнички састав Скупштине општине Бајина Башта у овом мандатном периоду-2020-

2024. година, након спроведених локалних избора 21. јуна 2020. године, то се доноси решење о разрешењу 

Изборне комисије општине Бајина Башта. 

                            

            ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду Београд у року од 24 сата 

од доношења решења. 

 

01 Број: 06-40/2020 

Бајина Башта, дана 28. децембар 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                        Младен Лукић, с. р. 

 

 

           

 

            На основу члана 14. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС* бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 

54/011) и чланова 56. и 57. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 28. децембра 2020. године донела је 

 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Изборне комисије општине Бајина Башта 

 

I 

            У Изборну комисију општине Бајина Башта именују се: 

 

1.Велимирка Јокић, председник-Српска напредна странка, 

   Ивана Ђокић, заменик председника-Социјалистичка партија Србије- 



   Јединствена Србија,  

 

2.Јелена Филиповић, члан-Српска напредна странка, 

   Тијана Мијаиловић, заменик члана-Српски патриотски савез, 

 

3. Милан Стаменић, члан- Социјалистичка партија Србије- 

    Јединствена Србија,  

    Данијела Радосављевић, заменик члана- Српска народна партија, 

 

4.Драгана Јовановић, члан- Српска радикална странка, 

   Зорица Петровић, заменик члана- Српска напредна странка, 

 

5.Жељко Александрић, члан- Српска напредна странка, 

   Бранка Милановић, заменик члана- Српска радикална странка, 

  

 6.Драган Ђуровић, члан -Социјалистичка партија Србије- 

     Јединствена Србија,  

    Јелена Јовановић, заменик члана- Српски патриотски савез, 

 

7. Александар Вукајловић члан- Српска напредна странка, 

    Владимир Лазаревић, заменик члана- Социјалистичка партија Србије- 

    Јединствена Србија,  

 

 8.Биљана Дамљановић, члан- Српска народна партија, 

    Весна Јевтић, заменик члана- Српска напредна странка, 

 

II 

              За секретара Изборне комисије именује се: 

                  -Славица Бјелаковић. 

              За заменика секретара Изборне комисије именује се: 

                  -Александра Ковачки. 

 

 

 

III 

             Изборна комисија: 

             -стара се о законитости спровођења избора одборника, 

             -одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на 

бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима, 

           -одређује бирачке одборе и именује њихове чланове, 

           -даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника, 

           -прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике, 

           -утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника, 

           -проглашава изборне листе, 

           -утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их 

предаје бирачким одборима, 

           -утврђује и објављује укупне резултате избора одборника, 

           -подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за одборнике, 

           -доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за 

послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку 

избора, 

           -обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника. 

 

IV 

          Седиште Изборне комисије је у сали Скупштине општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28. 

  

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 

 



            Законом о локалним изборима (*Сл. гласник РС* бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) прописано је да 

су органи за спровођење локалних избора изборна комисија јединице локалне самоуправе и бирачки одбори, а 

да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина 

јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, 

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. 

       Чланом 13. став 4. тог Закона прописано је да у решењу о именовању председника и чланова органа за 

спровођење избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка 

припадност  или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован. 

       Обзиром да Изборној комисији истиче мандат 30. децембра 2020. године,  и да њен досадашњи састав не 

одражава сразмеран одборнички састав Скупштине општине Бајина Башта у овом мандатном периоду-2020-

2024. година, након спроведених локалних избора 21. јуна 2020. године, то се доноси решење о именовању 

Изборне комисије општине Бајина Башта. Именовањем нове Изборне комисије, овим решењем, у потпуности је 

испоштован критеријум за именовање изборне комисије, прописан чланом 14. став 1. Закона о локалним 

изборима. 

               Ставом III решења утврђена је надлежност Изборне комисије, сходно члану 15. Закона о локалним 

изборима, а ставом IV одређено је њено седиште, у сали Скупштине општине Бајина Башта, Ул. Душана 

Вишића број 28. 

 

            ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду Београд у року од 24 сата 

од доношења решења. 

 

01 Број: 06-40/2020 

Бајина Башта, дана 28. децембра 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                     Младен Лукић, с.р. 

 

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

101/016-др. закон и 47/018), члана 40. тачка 13. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина 

Башта“, бр. 2/019) и члана 16. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Установе Спортско-туристички 

центар *Бајина Башта* Бајина Башта са Законом о туризму и са Уредбом о класификацији делатности и 

промени назива установе („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 9/018 и 9/019), Скупштина општине Бајина 

Башта, на седници одржаној дана 28. децембра 2020. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Управног одбора  

Туристичке организације „Тара-Дрина“ Бајина Башта 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Ордагић Миленко дужности члана Управног одбора  Туристичке организације 

„Тара-Дрина“ Бајина Башта, као представник запослених.   

   

II            

                                                                                                                                      

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

                                                                            III 

 

 Решење доставити: Туристичкој организацији „Тара-Дрина“ Бајина Башта, Ордагић Миленку и 

архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-40/2020 

Бајина Башта, дана 28. децембра 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                     Младен Лукић, с. р. 



 

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

101/016-др. закон и 47/018), члана 40. тачка 13. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина 

Башта“, бр. 2/019) и члана 16. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Установе Спортско-туристички 

центар *Бајина Башта* Бајина Башта са Законом о туризму и са Уредбом о класификацији делатности и 

промени назива установе („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 9/018 и 9/019), Скупштина општине Бајина 

Башта, на седници одржаној дана  28. децембра 2020. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Управног одбора  

Туристичке организације „Тара-Дрина“ Бајина Башта 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Милекић Ивица за члана Управног одбора  Туристичке организације „Тара-Дрина“ 

Бајина Башта, као представник запослених.   

   

II 

            Мандат новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата Управном одбору Туристичке 

организације „Тара-Дрина“ Бајина Башта, именованом Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-

24/017 од 04. јула 2017. године. 

 

III                                                                                                                                      

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

IV 

 Решење доставити: Туристичкој организацији „Тара-Дрина“ Бајина Башта, Милекић Ивици и архиви 

Скупштине. 

 

 

01 Број:06-40/2020 

Бајина Башта, дана 28. децембра 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                        Младен Лукић, с. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Бајина Башта. Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине 

Бајина Башта – Радина Рајаковић.  Штампа: Општинска управа општине Бајина Башта. 


