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На основу члана 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 ), члана 6.,7., 9. и 10. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013усклађени дин.изн., 125/2014- усклађени дин. изн. и 95/2015- усклађени дин. изн.),
члана 87-94. Закона о превозу путника у друмском собраћају („Сл. гласник РС“
број 68/2015 ) и члана 39. става 1. тачка 3. Статута општине Бајина Башта („Сл.
лист општине Бајина Башта“ број 6/2008 и 7/011), Скупштина општине Бајина
Башта, на својој седници одржаној дана 30. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ

О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овом Одлуком уређују се и утврђују: списи и радње у управним стварима,
као и други списи и радње у поступку пред Општинском управом и органима
општине који настају у обављању изворних послова јединице локалне самоуправе и
за које се плаћа локална административна такса (у даљем тексту: такса), настанак
таксене обавезе, обвезници таксе, начин плаћања таксе, ослобођања од плаћања
таксе, висина таксе.
Члан 2.
Таксама су подложни списи и радње који се односе на остваривање права
грађана, правних и других лица, чија се врста и висина утврђују Тарифом за
општинске административне таксе, која је сатавни део ове Одлуке (у даљем тексту:
Таксена тарифа).
Члан 3.
Такса се не може наплатити ако Таксеном тарифом није прописана, нити
се може наплатити у већем или мањем износу од прописане.
Члан 4.
Такса се плаћа у тренутку настанка обавезе плаћања, ако за поједине
случајеве није другачије прописано.
II. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК
Члан 5.
Таксени обвезник јесте подносилац захтева, односно поднеска којим се
поступак покреће, односно врше радње предвиђене Таксеном тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је
солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана за
који се по таксеној тарифи плаћа такса, обвезник таксе је давалац изјаве на
записник.
III.НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 6.
Ако Таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје:
1. за поднеске-у тренутку када се предају;
2. за захтеве дате на записник -када се записник састави и потпише;
3. за решења, дозволе и друге исправе- у тренутку подношења захтева за
њихово издавање;
4. за управне и друге радње- у тренутку подношења захтева за извршење тих
радњи.

IV. УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА РАДИ НАПЛАТЕ ТАКСЕ
Члан 7.
Ако је Таксеном тарифом одређено да се такса плаћа према вредности
предмета, основица за обрачун таксе је вредност назначена у предмету, односно
захтеву, односно поднеску којим се поступак покреће, односно тражи предузимање
одређене радње.
Орган, односно организациона јединица Општинске управе који воде
поступак утврђују вредност предмета ако она није означена у поднеску, а могу по
службеној дужности решењем утврдити вредност предмета спора из става 1. овог
члана, ако сматрају да вредност назначена на поднеску, односно исправи, не
одговара стварној вредности.
Члан 8.
Ако се на захтев таксеног обвезника издаје документ, исправа, решење,
уверење, сагласност, потврда или слично, у више примерака, за други примерак и
сваки следећи примерак плаћа се такса као на препис, односно као за оверу преписа
и иста не може бити већа од таксе за први примерак.
За примерке исправа који се поводом захтева странке састављају за потребе
самих органа не плаћа се такса.
Члан 9.
Ако у поступку један или више таксених обвезника поднесу више захтева а
имају исти правни основ, где се доноси једно решење, таксу плаћа сваки
подносилац захтева ако Tаксеном тарифом није другачије одређено.

IV. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 10.
Такса се плаћа у новцу у корист буџета општине, а таксени обвезник је
дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу уплатио.
Доказ о уплати одговарајуће таксе придружује се предмету.
Члан 11.
Такса се плаћа у износу прописаном Таксеном тарифом.
При обрачунавању таксе врши се заокруживање укупног износа, тако што
се део укупног износа до 0,50 динара не узима у обзир, а део преко 0,50 динара
заокружује се на 1,00 динар.
Члан 12.
У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена мора се означити да
је такса плаћена, износ таксе и Тарифни број по ком је такса плаћена.
Члан 13.
Ако таксени обвезник који је дужан да плати таксу, непосредно поднесе
нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, одговорно лице органа
надлежног за пријем захтева или поднеска, затражиће од таксеног обвезника да
плати прописану таксу у року од 10 дана од дана упозорења, као и упозорити на
последице неплаћања таксе и о томе сачињава забелешку на спису.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев односно поднесак или
други спис стигне поштом, орган надлежан за одлучивање о захтеву односно
поднеску позваће таксеног обвезника опоменом да у року од 10 дана од дана
пријема опомене плати редовну таксу и таксу за опомену и упознаће га са
последицама неплаћања таксе.
Ако таксени обвезник не уплати таксу у року од 10 дана од дана пријема
опомене, наплата таксе и опомене се врши пре уручења затраженог решења или
друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена.
Ако се наплата таксе не изврши на један од напред наведених начина,
наплата таксе ће се извршити принудним путем у складу са Законом.
V. ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 14.
Ослобађају се плаћања таксе:
1.Државни органи, органи територијалне аутономије и организације
обавезног социјалног осигурања;
2.Установе које је основала Општина;
3. Организације Црвеног крста;
4. Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и
верским заједницама;

5.Организације регистроване за обављање делатности у области друштвене
заштите деце и социјалне заштите.
Члан 15.
Не плаћа се такса:
1. Списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
2. Списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних
прихода;
3. Списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим
исправама и службеним евиденцијама;
4. Списе и радње за остваривање права по основу елементарних непогода,
биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја као и списе и
радње за остварење законом прописаних пореских подстицаја и ослобађања
од плаћања јавних прихода;
5. Списе и радње за остваривање права из социјалног, здравственог и
инвалидског осигурња и заштите инвалида рата;
6. Списе и радње у вези са школовањем ученика и студената;
7. Списе и радње у вези са заснивањем радног односа;
8. Списе и радње који су на основу других прописа ослобођени од плаћања
таксе.
Члан 16.
Ако је поступак покренут на захтев више странака од којих је нека
ослобођена плаћања таксе, таксу плаћа странка која није ослобођена плаћања таксе.
Члан 17.
У решењу, исправи или другом писмену које се издаје без плаћања таксе
мора се означити сврха издавања и основ ослобођања од плаћања таксе.
VI. ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ
Члан 18.
Таксени обвезник који је платио таксу коју није био дужан да плати или је
исту платио у износу већем од прописаног или за радњу коју орган из било ког
разлога није извршио, има право на повраћај таксе.
Поступак за повраћај таксе покреће се по захтеву таксеног обвезника.
На повраћај таксе из ставова 1. и 2. овог члана примењују се одредбе о
повраћају више уплаћених пореза по прописима којима се уређује порески
поступак.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном од 500,00 динара до 5.000,00 динара казниће се за
прекршај одговорно лице у органу ако :
1. У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена не означи да је такса
плаћена, износ таксе и тарифни број.
2. Не обавести таксеног обвезника да је за поднети захтев, односно поднесак,
дужан да плати таксу прописану Таксеном тарифом за списе и радње у

одређеној управној ствари или таксу не наплати, односно не покрене
поступак принудне наплате у складу са Законом;
3. У решењу, исправи, документу и другом писмену издатом без плаћања таксе
не означи сврху и тарифни број по коме је документ издат без таксе.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Утврђена висина таксе из Таксене тарифе усклађују се годишње са индексом
потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику.
Усклађивање из претходног става врши Председник општине Бајина Башта.
Члан 21.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним
административним таксама („Службени лист општине Бајина Башта“ број: 7/06,
1/011 2/013 и 5/015).
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Бајина Башта.“
01 број: 06-44/2016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА

I. ПОДНЕСЦИ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

Тарифни број 1.
Захтеви, предлози, пријаве и други
поднесци, ако овом Тарифом није
прописана посебна такса. –------------------------------------------------------120,00 динара
НАПОМЕНА: Такса по овом Тар.броју не
плаћа се за поднеске којим странка захтева
брже поступање по већ поднетом захтеву.

Тарифни број 2.
Жалба против решења органа –-------------------------------------------------300,00 динара
НАПОМЕНА:Ако се у истој правној ствари подноси
једна жалба против више решења од стране више
лица обвзника таксе, такса по овом Тар.броју се плаћа
према броју решења којa се оспоравају жалбом.
II. РЕШЕЊА
Тарифни број 3.
Решења за која није прописана посебна такса.-------------------------- 350,00 динара
НАПОМЕНА:
Ако се доноси једно решење по захтеву више лица,
такса по овом Тар.броју се наплаћује од сваког лица
коме се решење уручује.
За решења донета по жалбама не плаћа се такса.
Тарифни број 4.
Такса за утврђивање услова од стране општинских
инспектора за обавање делатности личним радом–-------------------2.500,00 динара
Тарифни број 5.
Извршење решења, ако овом Тарифом није прописана
посебна такса.----------------------------------------------------------------- 1.500,00 динара
За ангажовање других лица ради пружања услуга
у принудном извршењу решења плаћа се накнада
према стварним трошковима.

III. УВЕРЕЊА
Тарифни број 6.
Сва уверења за која овом Тарифом није прописана
посебна такса.-------------------------------------------------------------------- 300,00 динара
IV.ОВЕРА ПОТПИСА, ПРЕПИСА И ДРУГО
Тарифни број 7.
1.Овера сваког потписа –--------------------------------------------------------150,00 динара
2.Овера аутентичности рукописа, или
овера преписа и фотокопија од сваког полутабака оргинала----------150,00 динара
3.Овера ценовника----------------------------------------------------------------350,00 динара
4.Овера пуномоћја----------------------------------------------------------------350,00 динара
5.Овера плана, пројеката, цртежа и сл.за сваку страну –-----------------100,00 динара
6.Овера уговора о купопродаји покретних ствари –-----------------------660,00 динара
НАПОМЕНА: Полутабаком у смислу ове Одлуке
сматра се лист хартије од две стране нормалног
канцеларијског формата или мањег.
Ако је рукопис односно препис писан на страном језику, такса се плаћа
у двоструком износу из тачке 2.овог тар.броја.
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и
расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих
исправа којима доказују свој статус, у року од шест месеци
од издавања оргинала, таксу за оверу преписа, извода
и уверења из матичних књига плаћају умањено за 70%.
Тарифни број 8.
Преписивање или фотокопирање службених аката или докумената која се врше од
стране органа:
1. Преписивње или фотокопирање по захтеву
од полутабака оргинала за првих 10 полутабака –----------------70,00 динара
2. Преко 10 полутабака оргинала, по једном полутабаку. –--------60,00 динара
3. Издавање аката из архиве и овера по службеној дужности –--600,00 динара
НАПОМЕНА: Важи одредба напомене из тар.бр.7.
V. УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Тарифни број 9.
5. Информација о локацији
-физичка лица--------------------------------------------------------2.000,00 динара

-правна лица----------------------------------------------------------8.000,00 динара
2. Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне
инфраструктуре)
-до 100м2----------------------------------------------------------------------------- 2.000,00 дин.
-од 100 до 300м2---------------------------------------------------------------------3.000,00 дин.
-од 300 до 500м2-------------------------------------------------------------------- 4.000,00 дин.
-од 500 до 1.000м2------------------------------------------------------------------ 8.000,00 дин.
-преко 1000 м2----------------------------------------------------------------------12.000,00 дин.
-реконструкција, адаптација, санација објеката-------------------------------2.000,00 дин.
-линијски инфраструктурни објекат дужине до 500 м--------------------- 10.000,00 дин.
-линијски инфраструктурни објекат дужине од 500 до 1000 м---------- 20.000,00 дин
-линијски инфраструктурни објекат дужине преко 1000 м-------------- 30.000,00 дин
-стубна трафостаница-------------------------------------------------------------- 3.000,00 дин
-хидроелектране до 1 MW-------------------------------------------------------- 50.000,00 дин
-хидроелектране преко 1 MW--------------------------------------------------- 80.000,00 дин
3. Приговор, жалба--------------------------------------------------------------------300,00 дин
4. Потврда пројекта парцелације и препарцелације
-до 1,0 ha-------------------------------------------------------------------------------3.500,00 дин.
-преко 1,0 ha-------------------------------------------------------------------------- 7.000,00 дин.
5. Потврда урбанистичког пројекта-------------------------------------------3.500,00 дин
6. Дозвола за постављање радио-базне станице
мобилне телефоније--------------------------------------------------------- 500.000,00 дин
7. Решење по члану 145. Закона о планирању и изградњи
-за физичка лица--------------------------------------------------------------------- 800,00 дин.
-за правна лица----------------------------------------------------------------------2.500,00 дин.
8. Пријава почетка извођења радова------------------------------------------ 800,00 дин.
9. Изјава извођача о завршетку темеља------------------------------------ 1.000,00 дин.
10. Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу------------ 1.000,00 дин.
11. Захтев за прикључење објекта на комуналну
и другу инфраструктуру------------------------------------------------------ 300,00 дин.
12. Употребна дозвола
-за стамбене и остале објекте----------------------------------------------------800,00 дин.
-за пословни простор---------------------------------------------------------------50,00 дин./м2
-за линијске инфраструктурне објекте----------------------------------------- 8.000,00 дин.
13. Умножавање, овера и уступање урбанистичких планова-----------500,00 дин.
14. За разгледање списа код органа, односно организационе јединице,
за сваки започети сат----------------------------------------------------------300,00 дин.
15. За препис акта, односно списа из обједињене процедуре----------- 100,00 дин.

Тарифни број 10.
1.Издавање уверења о етажирању легалних објеката.
- за физичка лица –---------------------------------------------------------------600,00 динара
- за правна лица –---------------------------------------------------------------2.000,00 динара
2. Издавање обавештења о условима за озакоњење објеката----------1.200,00 динара
3.издавање уверења о старости објеката:
- за физичка лица –---------------------------------------------------------------2.000,00 динара
- за правна лица –-----------------------------------------------------------------3.500,00 динара
VI. ОСТАЛЕ ТАКСЕ
Тарифни број 11.
Теренски изласци по једном лицу,
за један излазак, ако овом Тарифом
није другачије прописано –--------------------------------------500,00 динара+ тр. превоза
Тарифни број 12.
За прављење и састављање записника за
закључивање брака пред надлежним органом,
на начин предвиђен Законом, као и само
закључење брака. –-------------------------------------------------- 800,00 динара
Тарифни број 13.
За прављење и састављање записника о
закључењу брака које се обавља ван
службених просторија општине –-------------------------------- 8.000,00 динара
Тарифни број 14.
Овера потврде о животу. –-------------------------------------------150,00 динара
Тарифни број 15.
Овера документације за запослене
у иностранству. –------------------------------------------------------800,00 динара
Тарифни број 16.
Опомена којом се позива таксени обвезник
да плати таксу прописану овом Тарифом------------------------- 200,00 динара

Тарифни број 17.
Трошкови превоза –------------------------------------------------ 30% од цене бензина
по пређеном км.
VII.ТУРИЗАМ
Тарифни број 18.
1. Категоризација куће или стана за изнајмљивање
туристима на захтев физичких лица –--------------------------3.000,00 динара
2. Категоризација апартмана или собе за изнајмљивање
туристима на захтев физичких лица –--------------------------- 720,00 динара
VIII. САОБРАЋАЈ
Тарифни број 19.
1. Издавање идентификационих картона за доставна возила укупне дозвољене масе.
- до 2.000кг---------------------------------------------------------- 1.730,00 динара
- од 2.001кг до 3.500 кг –------------------------------------------2.300,00 динара
- од 3.501 кг до највеће дозвољене масе, 7.500кг------------ 3.170,00 динара
2.Издавање одобрења за обављање делатности такси превоза---------2.500,00 динара
3.Издавање такси дозволе за возило-------------------------------------------550,00 динара,
4.Издавање такси дозволе за возаче------------------------------------------- 350,00 динара
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 79. став 1. Статута општине
Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 6/2008 и 7/2011),
Скупштина општине Бaјина Башта, на седници одржаној дана 30. децембра
2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се питања организације, делокруга и начина рада
Општинске управе, однос Општинске управе са другим органима општине и
јавним предузећима и установама, јавност рада, положај запослених и постављених
лица, финансирање рада и друга питања од значаја за рад Општинске управе.
Члан 2.
Општинска управа образује се као јединствени орган.
Члан 3.
У Општинској управи у службеној употреби је српски језик и ћирилично
писмо.
Општинска управа има печат, облика и садржине утврђеним законом.
Члан 4.
Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету
општине Бајина Башта.
Поред послова из изворне надлежности општине, Општинској управи се
законом може поверити обављање и појединих послова из оквира права и дужности
Републике.
За обављање поверених послова средства се обезбеђују у буџету Републике
Србије.
II НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 5.
Општинска управа је самостална у вршењу својих послова и обавља их на
основу Устава, Закона, Статута општине и других аката општине.
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и
политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у
остваривању права, обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно
оствaривање њихових права и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и
обавештења и пружа правну помоћ.
Општинска управа је дужна да сарађује са грађанима и да поштује личност и
достојанство грађана.
Рад Општинске управе доступан је јавности и јавној контроли грађана на
начин утврђен Законом и Статутом.
III НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 6.
Општинскауправа:
1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина
општине, председник Општине и Општинско веће;
2) извршавао длуке и друге акте Скупштине општине, председника
Општине и Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из
надлежности општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других
општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине,
председник Општине и Општинско веће
7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности
Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и
Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње
IV ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 7.
У Општинској управи образују се унутрашње организационе јединице за
вршење сродних управних, стручних и других послова за вршење послова из члана
6. ове Одлуке.
Унутрашње јединице образују се према врсти, међусобној
повезаности и обиму послова, чијим се вршењем обезбеђује несметан, ефикасан и
усклађен рад у областима за које се образују.
Члан 8.
Унутрашње организационе јединице Општинске управе су Одељења.
У оквиру унутрашњих организационих јединица Општинске управе, могуда
се формирају одсеци као уже организационе јединице.
Одсеци се образују према пословима које захтевају непосредну повезаност и
организациону посебност.
Члан 9.
У Општинској управи формирају се следећа Одељења као посебне
организационе јединице:
1. Одељење за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове

2. Одељење за послове финансија, буџета и рачуноводства
3. Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне
послове
4. Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности
5. Одељење за инвестиције и грађевинске послове
6. Кабинет председника-посебна организациона јединица
Члан 10.
У Општинској управи, за поједине области од значаја за Општину,
постављају се помоћници председника општине.
Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник
Општине.
У Општинској управи могу се поставити највише три помоћника
председника Општине.
Мандат помоћника Председника општине траје колико и мандат
председника општине.
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте
и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у
областима за које су постављени и врши и друге пословеиз области за које су
постављенипоступају по налогу Председника општине.
Помоћници Председника општине су изван свих унутрашњих
организационих јединица у Општинској управи.
Члан 11.
Одељење за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове
обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности
Републике које се односе на:
-послови писарнице и архиве
-овере потписа, рукописа и преписа докумената,
-послови вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих и књиге
држављана, издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству,
промене личног имена и друго
-послове вођења јединственог бирачког списка
-послове признавања права и спровођење друштвене бриге о деци (дечији и
родитељски додатак)
-послови везани за остваривање права ученика и студената (стипендије,
кредити, смештај у домовима, трошкови смештаја и друго)
-послови везани за категоризације смештајних јединица за прижање
угоститељских услуга и остали послови
-послове признавања права породиљама
-послови борачко-инвалидске заштите
-послови правне помоћи и радних односа
-стручни и администартивно технички послови везани за одржавање
седница Скупштине општине, седница Општинског већа и њихових радних тела
-послови информационих система
-послови хигијене и послужења у пословним просторијама
-курирски послови

Члан 12.
Одељење за послове финансија, буџета и рачуноводства обавља послове
Општинске управе који се односе на:
-припрему и израду нацрта буџета општине у складу са буџетским
календаром
-послове везане за извршење буџета
-израду завршног рачуна буџета општине
-израду нацрта одлука и решења које се односе на буџет општине
-рачуноводствене и књиговодствене послове Општинске управе
-послове трезора
У оквиру Одељења за послове финансија, буџета у рачуноводства образује
се Одсек за наплату јавних прихода, који врши послове:
-утврђивања, контроле и наплате јавних прихода.
Члан 13.
Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне односе
обавља послове:
-спровођења обједињене процедуре у целости у складу са законом и
подзаконским актима
-урбанизма
-грађевинарства (издавање грађевинских и употребних дозвола у поступку
легализације)
-имовинско правне односе
-стамбених односа
-повереника за избеглице
-водопривреде и пољопривреде
-приватног предузетништва
-праћење пословања јавних предузећа чији је оснивач општина
-израде пројеката и њиховог праћења до реализације
-других области из општег делокруга овог Одељења, од значаја за грађане и
општину.
Члан 14.
Одељење за инвестиције и грађевинске послове обавља послове:
-припрема једногодишње и вишегодишње програме уређења грађевинског
земљишта, изградње, реконструкције и одржавања општинских путева и улица,
изградње и одржавања јавне расвете и енергетске ефикасности,
-прати стање у области планирања, уређења и коришћења простора у јавној
својини и покреће иницијативу за израду студија и анализа које би омогућиле
рационално коришћење простора,
-из области јавних набавки, учествује у процесу планирања јавних набавки,
прати извршење истих у целости
-обавља послове координатора између наручиоца и извођача приликом
реализације пројеката на изградњи и реконструкцији објеката комуналне
инфраструктуре;
- уговарања и надзора у области комуналне инфраструктуре,
- прописане Одлуком о грађевинском земљишту

-учествује у изради финансијског плана за буџет општине Бајина Башта, као
и праћење и реализацију истог
-израђује нацрте аката за послове из делокруга Одељења, врши и друге
послове из надлежности Општинске управе
Члан 15.
Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности обавља послове:
-саобраћајне, заштите животне средине, комуналне, грађевинске и просветне
инспекције
-надзора над вршењем комуналних делатности
Члан 16.
У Кабинету председника општине обављају се стручни, организациони и
административно технички послови за потребе Председника општине.
Члан 17.
Унутрашња организација и систематизација Општинске управе утврђује се и
уређује Правилником о систематизацији радних места.
Правилник о систематизацији радних места усваја Општинско веће општине
Бајина Башта.
V РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ
Члан 18.
Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има
завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и
најмање пет година радног искуства у струци.
Члан 19.
Начелника Општинске управе поставља Општинско Веће, на основу јавног
конкурса.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под
истим условима као начелник.
Општинско Веће може поставити вршиоца дужности начелника Општинске
управе-службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на
положају,који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без
спровођења јавног конкурса у случају да није постављен начелник управе, као ни
његов заменик, и то до постављења начелника управе, као и када начелник управе
није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана.
У случају да се јавни конкурс неоконча постављењем на положај, статус
вршиоца дужности може се продужити најдуже још три месеца.

Члан 20.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине
и Општинском већу у складу са Статутом и овом Одлуком.
Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника
на основу образложеног писаног предлога председника Општине, једне половине
чланова Општинског већа или најмање једне трећине одборника Скупштине
општине.
Члан 21.
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник
Општинске управе.
Руководилац одељења обезбеђује ефикасно и законито обављање послова из
делокруга одељења, правилном распореду послова, пуној запослености радника и
врши друге послове које у оквирима својих надлежности наложи начелник
Општинске управе.
За свој рад и рад Одељења којим руководе, руководиоци су одговорни
начелнику Општинске управе.
VI ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И
УСТАНОВАМА
Члан 22.
1. Односи према другим органима општине
Однос Општинске управе према Скупштини општине и Општинском већу
заснива се на правима и дужностима утврђеним Законом и Статутом општине и
овом Одлуком.
Општинска управа је обавезна да Скупштини општине даје обавештења,
објашњења и податке из свог делокруга који су неопходни за рад Скупштине.
Општинско веће може да укине или да поништи уз налог да се донесе нови
акт у складу са Законом оне одлуке Општинске управе када у вршењу надзора
уврди да нису у складу са Законом, односно Одлуком Скупштине општине.
Председник општине у циљу законитог и ефикасног функционисања
Општинске управе усмерава и усклађује рад Општинске управе.
Председник општине ради спровођења одлука и других аката органа
Општине, може Општинској управи издавати упутства и смернице за рад.
2. Однос према грађанима, предузећима и установама
Члан 23.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно
остваривање њихових права и правних интереса, да им даје потребне податке и
обавештења и пружа правну помоћ, да са њима сарађује и да поштује личност и
достојанство грађана.

Општинска управа је дужна да свима омогући подношење притужби за рад
и на неправилан однос запослених у Општинској управи.
Општинска управа дужна је да испита наводе истакнуте у притужбама и да у
складу са законом покрене одговарајући поступак за сакционисање и отклањање
пропуста и неправилности.
Општинска управа је дужна да подносиоцима притужби достави одговоре и
информације о томе да ли је и како по њима поступљено у року од 30 дана, ако
подносилац притужбе то захтева.
Став 1., 2., 3. и 4. овог члана односе се и на односе Општинске управе према
предузећима, установама и другом организацијама када одлучују о њиховим
правима и интересима на основу Закона и Одлука Скупштине општине Бајина
Башта.
VII ЈАВНОСТ РАДА
Члан 24.
Рад Општинске управе доступан је јавности у складу са законом.
Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе
средствима информисања, а може овластити и друго запослено лице да то чини у
име Општинске управе.
О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује
начелник Општинске управе, у складу са законским прописима.
VIII

ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА

Члан 25.
О изузећу службеног лица у Опшинској управи решава начелник
Општинске управе.
О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.
IX РАДНИ ОДНОСИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 26.
О правима и дужностима запослених и постављених лица у Општинској
управи примењујусе одредбе Закона који важе за запослене-службенике и
функционере у јединицама локалне самоуправе.
У радни однос у Општинску управу може се примити лице, које поред
општих услова прописаних законом, испуњава и услове утврђене Правилником о
систематизацији радних места.
Попуњавање радних места врши се у складу са Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Радно место може да се попуни кад се испуне услови да је радно место
предвиђено Правилником о систематизацији радних места и да је његово
попуњавање предвиђено Кадровским планом за текућу годину.
Кад се оба услова испуне, начелник Општинске управе одлучује да ли је
потребно да се радно место попуни.

Општинска управа дужна је да изради нацрт Кадровског плана за сваку
календарску годину који усваја Скупштина општине истовремено са одлуком о
буџету јединице локалне самопураве.
Распоређивање запослених у Општинској управи врши начелник Општинске
управе у сладу са Правилником о систематизацији радних места.
У Општинску управу се могу примати приправници уколико је то
предвиђено Кадровским планом за текућу годину.
О правима и дужностима запослених у Општинској управи одлучује
начелник Општинске управе.
Запослени у Општинској управи одговарају дисциплински и материјално у
складу са Закономо запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе.
Радни однос запослених у Опшинској управи престаје под условима и на
начин утврђен прописима који регулишу област престанка радног односа.

X СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА
Члан 27.
Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету
општине.
За законито коришћење средстава за финасирање послова Општинске
управе одговоран је начелник Општинске управе.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији
Општинске управе Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“ број 7/08, 1/015
и 2/015).
Предлог Правилника о систематизацији радних места у Општинској управи
израдиће начелник Oпштинске управе у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу
општине Бајина Башта.“
01 број:06-44/2016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

На основу члана 76. и члана 77. Закона о запосленима у аутономној
покрајинаи и јединицама локалне самоуправе( „Сл гласник РС“ број 21/2016), и
члана 39.став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине
Бајина Башта“ број 6/08 и 7/11),Скупштина општине Бајина Башта, на седници
одржаној дана 30. децембра 2016. године, донела је

КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ И
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
1.1.
Постојећи број запослених у Општинској управи општине Бајина
Башта на дан 31.12.2016.године.

1.

Радна места службеника и намештеника
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
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)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт

Број извршилаца
1
8
18
2
6
2
8

4
2
Број извршилаца

1

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
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

4.

Приправници

Број извршилаца

1

Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
1.2. Планирани број запослених за 2017.годину у Општинској управи општине
Бајина Башта

1.

Радна места службеника и намештеника
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

Број извршилаца
1
7
25
3
12
2
10

Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
2.

3.

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
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
Радни однос на одређено време
у Кабинету председника општине
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

4.

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема

4
4
Број извршилаца

1

Број извршилаца

1

Број извршилаца

Средња стручна спрема
Члан 2.
2.1. Постојећи број запослених у Јавном правобранилаштву општине Бајина
Башта на дан 31.12.2016.године.

1.

2.

Радна места
функционера, службеника и намештеника
Функционер
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

Број извршилаца

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
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

Број извршилаца

1

3.

Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

2.2. Планирани број запослених за 2017.годину у Јавном правобранилаштву
општине Бајина Башта.

1.

Радна места службеника и намештеника
Функционер
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)
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

Број извршилаца
1

Број извршилаца

Четврта врста радних места
Пета врста радних места
3.

Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
01 број: 06-44/2016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл
гласник РС“ број 129/2007 и 832014-др.закон), члана 2., 4. и 9. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011) и члана 39. став 1. тачка
30. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“ број 6/08 и
7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. децембра
2016. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о комуналним
делатностима на територији општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина
Башта“ бр. 11/012, 5/013 и 1/015).
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
„За обављање комуналних делатности из члана 3. ове Одлуке основана су
јавна предузећа, осим за:
а) комуналну делатност приградски превоз путника, која се сходно члану 9.
став 3. Закона о комуналним делатностима поверава по поступку прописаном у
одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
б) комуналне делатности одржавања улица и путева, обезбеђивање јавног
осветљења која се сходно члану 9. став 5. Закона о комуналним делатностима
поверава по поступку прописаном одредбама Закона о јавним набавкама
Одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и Закона о
јавним набавкама уређује се само поступак поверавања комуналне делатности, а
сва друга питања се уређују у складу са важећим прописима који регулишу ту
област.
Члан 3.
Члан 8. се брише.
Члан 4.
Ова Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуалним делатностима на
територији општине Бајина Башта ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Сл. листу општине Бајина Башта“.
01 број: 06-44/2016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

На основу члана 82,83,84,85,86,87,90,91,93,94,96,97,98,99,100 и члана 146.
став 1 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС , 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/014 и 145/014), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 32. тачка 14.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон)
и члана 15. тачка 9. и 39. став 1. тачке 7. и 15. Статута општине Бајина Башта
(„Сл.лист општине Бајина Башта“ број 6/08 и 7/11), Скупштина општине Бајина
Башта, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о грађевинском земљишту
(„Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 1/015).
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Програм уређивања (припремање и опремање) грађевинског земљишта,
програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини доноси
Скупштина општине Бајина Башта на предлог надлежног одељења Општинске
управе општине Бајина Башта,( у даљем тексту: Општинска управа).
Члан 3.
У члану 4. реч „Дирекција“ замењује се речима „Општинска управа“.
Члан 4.
У члану 13. став 1. реч „Дирекције“ замењује се речима „Општинске
управе“.
У члану 13. став 1. тачка 7. реч „Дирекцијом“ замењује се речима
„Општинском управом“.
У члану 13. став 1. тачка 8. реч „Дирекција“ замењује се речима „Општинска
управа“.
Члан 5.
У члану 16. став 1. реч „Дирекције“ замењује се речима „Општинске управе“.
Члан 6.
У члану 29. реч „Дирекцији“ замењује се речима „Општинској управи“.

Члан 7.
У члану 31. став 1. реч „Дирекцијом“ замењује се речима „Општинском
управом“.
У члану 31. став 2. реч „Дирекција“ замењује се речима „Општинска
управа“.
Члан 8.
У члану 35. став 1. реч „Дирекције“ замењује се речима „Општинске управе“.
Члан 9.
У члану 37. реч „Дирекција“ замењује се речима „Општинска управа“.
Члан 10.
Ова Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Бајина Башта“.
01 број:06-44/2016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

На основу члана 26. став 1. тачке 1. и 2. Закона о јавној својини («Службени
гласник РС», број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 20. став 1. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014 -др. закон),
члана 15. став 1. тачка 11. и члана 39. став 1. тачка 21. Статута општине Бајина
Башта («Службени лист општине Бајина Башта», број 6/2008 и 7/2011), Одлуке
Скупштине општине Бајина Башта о престанку рада, постојања и брисању Јавног
предузећа Дирекција за изградњу «Бајина Башта» Бајина Башта и преузимању
права, обавеза и послова Јавног предузећа Дирекција за изградњу «Бајина Башта»
Бајина Башта на општину Бајина Башта («Службени лист општине Бајина Башта»,
број 11/2016),Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30.
децембра 2016. године, донела је
О Д Л У КУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о давању у закуп и на
коришћење пословног простора («Службени лист општине Бајина Башта», број
1/012).
Члан 2.
У одељку II. - Закуп пословног простора, у члану 5. став 2. речи «ЈП
Дирекција за изградњу «Бајина Башта» Бајина Башта» замењују се речима:
«надлежног одељења Општинске управе Бајина Башта».
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Бајина Башта».
01 број: 06-44/2016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС" број 129/07 и 83/014-др.закон) члана 44-46. 55. 110. и 111.
Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/011) и члана 39.
тачка 30. Статута општине Бајина Башта ("Службени лист општине Бајина Башта"
број 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта на седници одржаној дана 30.
децембра 2016. 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 и 1/014, у даљем тексту Одлука).
Члан 2.
У члану 7. став 2. , бришу се тачка 4. и 5., а тачка 3. се мења и гласи:
„3. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју.“
Члан 3.
У члану 10. мења се став 2. и гласи:
„Радно способни корисници једнократне новчане помоћи, могу бити
упућени у јавно предузеће, установу или другу јавну службу чији је оснивач
општина Бајина Башта, ради обављања одређеног броја сати друштвено корисног
рада сразмерно висини једнократне новчане помоћи. „
У члану 10. после става 2, додају се нови ставови 3., 4., 5. и гласе:
„Накнада за један сат друштвено корисног рада утврђује се у висини минималне
нето зараде по радном часу у моменту упућивања корисника на рад.
Упућивање радно способних корисника једнократних новчаних помоћи на
обављање друштвено корисног рада, врши Центар за социјални рад.
Поступак за упућивање корисника на обављање друштвено корисног рада
дефинисаће се споразумом Општинске управе Бајина Башта и Центра за социјални
рад.“
У члану 10. ставови 3., 4., 5., 6. постају ставови 6., 7., 8., 9.
У члану 10. у ставовима 7., 8., 9., реч “Републици” замењује се речима
“Општини Бајина Башта”.
Члан 4.
У члану 11. реч “Република” у свим ставовима у одговарајућим падежима,
замењује се речима “општини Бајина Башта”.

У члану 11. став 1. алинеја 3. иза речи „оболео” додају се нове речи “ретке
или”.
Члан 5.
У члану 17. став 1. реч „ванредну” замењује се речју „увећану”.
У члану 17. став 2. реч „ванредној” замењује ручју „увећаној”.
Члан 6.
У поглављу III Права у социјалној заштити, тачка 3-Стална новчана помоћ,
мења се и гласи:
„ 3. Привремена новчана помоћ“.
Члан 7.
Члан 18. мења се и гласи:
„Право на привремену новчану помоћ имају деца и млади корисници права
на услугу смештаја у установи социјалне заштите или другој породици који су
способни за рад.
Лица из става 1. овог члана, право на привремену новчану помоћ могу
остварити од дана престанка права на услугу смештаја у установи социјалне
заштите, односно у хранитељској породици, до заснивања радног односа, а најдуже
две године.
Право из става 1. овог члана, обезбеђује се месечно и износи 20% од
просечне зараде исплаћене у Општини Бајина Башта у претходном месецу.
Члан 8.
Члан 33. став 2. мења се и гласи:
„Услуга помоћ у кући обезбеђује се у току дана и то на сат, а у складу са
потребама корисника, с тим да максималан број сати по кориснику не може бити
већи од 10 сати недељно.“
Члан 9.
Чланови 58. и 59. бришу се.
Члан 10.
Члан 69. став 1. мења се и гласи:
„Средства за остваривање права и услуга по овој одлуци обезбеђују се у
буџету општине Бајина Башта и наменски се преносе на жиро рачун Центра за
социјални рад у Бајиној Башти и другим пружаоцима услуга, према врстама права
и услуга социјалне заштите.“

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Бајина Башта".
01 број: 06-44/016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Сл.
гласник РС», бр.129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 87-94. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 68/2015), члана 39. Закона о
прекршајима („Сл. гласник РС“ број 65/2013 и 13/2016) и члана 39. Статута
општине Бајина Башта («Сл. лист општине Б. Башта», бр. 6/08 и 7/011), Скупштина
општине Бајина Башта на седници одржаној дана 30. децембра 2016. године,
донела јe
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређује начин и услови обављања ауто - такси
превоза путника на територији општине Бајина Башта.
Члан 2.
Ауто - такси превоз ( у даљем тексту: такси превоз ) је ванлинијски
превоз путника, који се обавља путничким возилом у складу са Законом о превозу
путника у друмском саобраћају ( у даљем тексту: Закон ) и овом Одлуком.
Члан 3.
Поједини појмови, у смислу ове Одлуке, имају следеће значење:
1. Такси превозник је предузетник или правно лице ( привредно друштво и друго
правно лице ) које обавља делатност такси превоза у складу са Законом и овом
Одлуком.
2. Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз
као предузетник или запослени код правног лица и који испуњава услове
прописане Законом и овом Одлуком.
3. Такси возило је путничко возило намењено за обављање такси превоза које
испуњава услове одређене Законом и овом Одлуком.
4. Такси дозвола возача је идентификациона исправа, коју издаје Општинска
управа Бајина Башта, одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско
правне, инспекцијске и комуналне делатности, ( у даљем тексту: Одељење), коју
такси возач носи са собом приликом обављања делатности, која је истакнута на
видном месту у такси возилу и коју је дужан да покаже на захтев овлашћењог лица
и која садржи податке прописане Законом и овом Одлуком,
5. Такси дозвола возила је исправа коју издаје Одељење за свако возило које
испуњава услове за обављање такси превоза у складу са Законом и овом Одлуком.
6. Одобрење за обављање делатности такси превоза је исправа коју издаје којим
се одобрава обављање такси превоза на територији општине Бајина Башта у складу
са Законом и овом Одлуком.

II. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 4.
Такси превоз обавља се на основу одобрења за обављање такси превоза,
који на основу поднетог захтева издаје Одељење, правном лицу или предузетнику,
који је власник, односно прималац лизинга, најмање једног регистрованог
путничког возила, за које је утврђено да испуњава прописане услове за обављање
делатности такси превоза, чија је претежна делатност такси превоз и који су за
обављање те делатности регистровани у Регистру привредних субјеката, у складу
са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката, са местом седишта
у Бајиној Башти.
Уз захтев из става 1. Овог члана подноси се и решење о испуњености услова
возила за обављање такси делатности.
ТАКСИ ВОЗИЛО
Члан 5.
Ради обављања такси делатности потребно је да возило којим се обавља
такси превоз испуњава и следеће услове:
1. да је фабрички произведен путнички аутомобил који има највише пет седишта
рачунајући и седишта возача и најмање четворо врата,
2. да је облик и намена каросерије возила «лимузина» или «караван»,
3. да има уграђен таксиметар који мора бити технички исправан, баждарен на цене
из ценовника такси услуга општине Бајина Башта и постављен тако да износ који
откуцава буде видљив за путнике,
4. на крову путничког аутомобила којим се обавља ауто - такси превоз мора имати
истакнут и исправан светлећи назив « TAXI»,
5. да је возило регистровано према месту седишта у Бајиној Башти и са издатим
регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова TX на
задње две позиције,
6. да задовољава услове у погледу границе издувне емисије гасова прописане
најмање нормом „EURO 3“,
7. возила којима се обавља такси превоз морају бити редовно одржавана и
контролисана, у складу са законским актима који регулишу јавни превоз,
8. да има исправан противпожарни апарат, минималне количине праха од 1 кг, са
важећим и уредно овереним контролним листом сервиса ватрогасних апарата,
9. да поседује полису осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном
превозу.
10.на свим улазним вратима такси возила, на које улазе путници, да има истакнут
знак забране пушења.
Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује се решењем Одељења.
Члан 6.
Одељење издаје одобрења за обављање такси делатности на територији
општине Бајина Башта, решења о испуњености услова возила за обављање такси
делатности и води регистре такси возача, такси возила и кровних ознака такси
возила.

Такси превозник у возилу мора имати ценовник, такси дозволу возила и
такси дозволу возача, истакнуте на видном месту за путнике у возилу као и број из
регистра кровних ознака.
Број из регистра кровних ознака поставља се са десне стране возила на
горњем делу ветробранског стакла, тако да буде видљив са спољне стране возила.
III. ТАКСИ ДОЗВОЛЕ
Члан 7.
Такси дозволе представљају доказ да превозник испуњава услове за
обављање такси превоза у складу са Законом и овом Одлуком.
Такси дозволе чине такси дозвола возила и такси дозвола возача и издају
се са роком важења од три године.
Предузетник или такси возач запослен код предузетника, у привредном
друштву односно другом правном лицу може да обавља такси превоз само ако има
издате важеће такси дозволе за свако возило и возача понаособ, које морају бити
истакнуте на видном месту у возилу.
ТАКСИ ДОЗВОЛА ВОЗИЛА
Члан 8.
Подносилац захтева за издавање такси дозволе возила дужан је да уз
писани захтев приложи:
- доказ о власништву возила,
- фотокопију Решења о регистрацији,
- фотокопију личне карте и саобраћајне дозволе,
- решење да возило испуњава услове за обављање такси превоза, издато од стране
Одељења
- доказ о уплати локалне административне таксе.
Члан 9.
Превознику који испуњава услове прописане Законом и посебне услове из
члана 4. и члана 5. ове Одлуке, Одељење издаје такси дозволу возила.
Такси дозвола возила издаје се за период од три године, није преносива и
може је користити само превозник коме је издата.
Такси превозник може поднети Одељењу захтев за продужење такси
дозволе возила, најкасније месец дана по истеку рока њеног важења.
Истеком рока важења такси дозволе од једног месеца брише се из регистра
такси дозвола возила.
Такси превозник не може обављати такси превоз возилом за које је
истекла важност такси дозволе до продужења важења исте.
Захтев за продужење такси дозволе возила мора садржати документацију
прописану чланом 8. ове Одлуке.

ТАКСИ ДОЗВОЛА ВОЗАЧА
Члан 10.
Такси возач, поред услова прописаних законом, мора да испуњава и
следеће услове:
1. Да има возачку дозволу „Б“ категорије најмање три године, што се доказује
копијом возачке дозволе,
2. Да има лекарско уверење о способности за управљање возилом којим се обавља
такси превоз возача, не старије од три године, ( копија уверења ),
3. Да је запослен или радно ангажован код предузетника или у привредном
друштву, ( копија уверења фонда ПИО, уговор о раду)
4. Такси возач не може бити лице које је правоснажно осуђивано на казну затвора
дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, против
безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира. ( уверење од надлежног МУПа, не старије од 6 месеци ).
Подносилац захтева за издавање такси дозволе возача дужан је да уз
писани захтев приложи:
-доказе из става 1. Овог члана
-две фотографије димензија 30*35mm
-доказ о уплати локалне административне таксе
Такси дозвола возача издаје се са роком важења од три године.
Истеком рока важења такси дозволе возача од једног месеца, такси дозвола
возача се брише из регистра такси дозвола возача.
Такси возач мора испуњавати услове из става1 овог члана и приликом
продужења такси дозволе.
IV ОПШТИ УСЛОВИ ПРЕВОЗА
Члан 11.
У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора бити на видном
месту за корисника превоза уграђен исправан, баждарен таксиметар и истакнута
такси дозвола возила и такси дозвола возача, као и број из регистра кровних ознака,
који се поставља са десне стране возила на горњем делу ветробранског стакла, тако
да буде видљив са спољне стране возила.
Број из регистра кровних ознака је јединствен и може се користити само
за једно возило.
У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити
одобрење Одељења за обављање делатности такси превоза путника као и Решење о
регистрацији.
На крову путничког возила којим се обавља такси превоз мора бити
истакнут назив: светлећи назив «TAXI».
Ценовник услуга превоза мора бити истакнут у возилу и оверен и
усклађен са решењем о ценовнику такси услуга које утврђује и усклађује
Општинско веће.

Члан 12.
Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање
линијског превоза.
Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта за међумесни
превоз.
У делу путничког возила којим се обавља такси превоз намењеном за
превоз путника не могу се смештати ствари које нису ручни пртљаг.
Члан 13.
Такси превозник је дужан да приликом отпочињања превоза укључи
таксиметар.
Такси превозник за извршену услугу наплаћује цену превоза у износу
који показује таксиметар.
На захтев корисника такси превозник је дужан да изда рачун кориснику
услуге такси превоза, који садржи датум, релацију, цену превоза и који је потписан
и оверен печатом превозника.
У путничком возилу којим се обавља превоз, осим путничког возила
којим се обавља такси превоз, не може се налазити таксиметар.
Такси превозник је дужан у року од три дана од дана подношења захтева
за брисање из регистра, који се воде код Агенције за привредне регистре, врати
такси дозволу возила.
Члан 14.
Испуњеност услова из члана 4. и члана 5. ове Одлуке утврђује се
решењем Одељења пре издавања одобрења за обављање делатности.
Услове из члана 4. и члана 5. ове Одлуке возило мора испуњавати и
приликом контроле од стране надлежног инспектора.
Члан 15.
Такси возило у радно време, ако није у покрету, обавезно је бити на такси
станици. Такси станица је одређено место на коме се паркирају такси возила.
Места за такси станицу одређена су одлуком Скупштине општине Бајина
Башта и обележена сходно правилнику о саобраћајној сигнализацији.
На такси станици возила се паркирају по реду доласка и по том реду су
обавезна да примају путнике.
Путник за превоз може узети возило по свом избору ако му не одговара
возило које је по реду.
За време стајања возила на такси станици, возач је дужан да остане код
возила.
Члан 16.
Такси возач је дужан примити сваког путника у границама расположивих
места за путнике као и да обезбеди превоз пртљага истовремено са превозом
путника коме пртљаг припада.
Ако више путника истовремено користи једно возило цена превоза се дели
на све путнике једнако.

Путник који је први наручио возило одлучује да ли ће се возити више
путника истовремено на тој релацији.
Ако је у немогућности да започету вожњу заврши, такси возач је дужан да
за најкраће време путнику о свом трошку обезбеди друго возило.
Члан 17.
Такси превоз може да се обавља само на територији јединице локалне
самоуправе за коју такси превозник има важеће одобрење за обављање делатности.
Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз преко или на
територији јединице локалне самоуправе, од које нема издато важеће одобрење за
обављање такси делатности, ако је такси превоз започет на територији јединице
локалне самоуправе од које такси превозник има важеће одобрење за обављање
такси делатности.
Такси превозник који обави превоз у смислу става 2. овог члана обавезан је
да одмах по обављеном превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге
такси превоза на територији јединице локалне самоуправе, од које нема издато
важеће одобрење за обављање такси делатности.
Такси превозник који чека путника којег је довезао, чека путника ван такси
станице, са укљученим таксиметром и са скинутом кровном ознаком «TAXI».
По пријему путника ставља кровну ознаку и наставља започети превоз.
Члан 18.
Општинско Веће општине Бајина Башта, у складу са саобраћајно –
техничким условима, доноси програм којим дефинише организовање такси превоза
у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила.
Саобраћајно - технички услови из става 1. овог члана дефинишу се у
петогодишњем периоду, а на основу карактеристика превозних захтева - вожњи и
стања техничког регулисања саобраћаја.
Општинско веће општине Бајина Башта утврђује и усклађује ценовник такси
тарифа по којима се такси превоз мора обављати на њеној територији.
Општинска управа општине Бајина Башта доноси Правилник о изгледу и
издавању такси исправа, такси ознака и ценовника такси услуга, уз сагласност
Општинског већа.
Члан 19.
Привредни субјекти, регистровани такси предузетници, не могу било којом
својом радњом, која се односи на уступање на коришћење кровне ознаке са
називом «TAXI», уступање докумената са својим именом, уступање такси дозволе,
уступање такси возила и друго, да омогуће другим правним или физичким лицима
која не испуњавају услове прописане законом или овом Одлуком да обављају такси
превоз.

Члан 20.
Домаћи или међународни превоз који путничким возилом или аутобусом
обавља домаће, односно страно лице које нема својство превозника, а који се
обавља два или више пута током дана, недеље или месеца, на истом или сличном
превозном путу или се лица која се превозе укрцавају или искрцавају на
аутобуским стајалиштима или на истим или сличним местима укрцавања или
искрцавања, и лица која се превозе нису у сродству са лицем које управља возилом
сматра се јавним превозом који је Законом забрањен.
Јавним превозом из става 1. овог члана сматраће се нарочито и:
1) превоз за који је наплаћена услуга превоза,
2) превоз који се обавља на релацијама на којима постоји линијски превоз,
3) превоз више од пет лица, укључујући и возача,
4) превоз „од врата до врата“,
5) превоз који се обавља на основу јавног оглашавања,
6) ако лице које управља возилом (власник или корисник возила) није у могућности
да из сопствених прихода, односно прихода по основу рада, социјалних или
пензијских примања финансира износ трошкова за гориво које је утрошено за
разлику броја пређених километара у тренутку вршења инспекцијске контроле и
броја пређених километара евидентираних у записнику о последњем техничком
прегледу.
V. НАДЗОР
Члан 21.
Реализацију ове одлуке прати Општинска управа Бајина Башта, док
инспекцијски наздор врши општинска инспекција за саобраћај и путеве у складу са
важећим законским прописима и одредбама ове Одлуке.
Инспектор за саобраћај и путеве, сходно члану 155. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају је дужан и има овлашћење да свако моторно возило
заустави, изврши контролу, сачини записник и да ако недостаци постоје у превозу
предузме одговарајуће мере сходно овлашћењима из члана 22. ове Одлуке.
Заустављање возила врши се истицањем саобраћајног знака забрањен
саобраћај свим возилима у оба смера на коме је уписано „СТОП“.
Члан 22.
Општински инспектор за саобраћај и путеве има право и дужност да у
вршењу инспекцијског надзора:
1. прегледа путничка возила којима се обавља такси превоз у друмском саобраћају
и контролише потребну документацију за возила,
2. утврђује идентитет превозника, других одговорних лица за обављање превоза
контролом личних карата и других одговарајућих исправа,
3. прегледа сву документацију у вези са обављањем делатности такси превоза,
4. искључи путничко возило којим се обавља такси превоз противно одредбама ове
Одлуке, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске
таблице у трајању од 10 дана, а у случају поновног искључивања путничког возила
истог превозника у трајању од 30 дана,

5. нареди превознику да у одређеном року отклони уочене недостатке и
неправилности у раду, ако превозник обавља такси превоз супротно одредбама ове
Одлуке,
6.привремено одузме путничко возило којим се обавља такси превоз, а које је
употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, до правоснажног
окончања прекршајног односно поступка за привредне преступе и изда потврду о
одузимању путничког возила,
7. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје установљене
овом Одлуком,
Инспектор је дужан да без одлагања о предузетој мери из тачке 4. овог члана,
обавести Министарство унутрашњих послова.
Члан 23.
Забрањено је за време трајања искључења, користити путничко возило које
је у вршењу инспекцијског надзора искључено из саобраћаја.
Превозник, привредно друштво, друго правно лице, предузетник или
физичко лице коме је у вршењу јавног превоза искључено путничко возило дужан
је да на месту паркирања које му је одређено обезбеди путничко возило и плати
трошкове паркирања.
Члан 24.
Ако у вршењу послова инспекцијског надзора инспектор утврди да лице
које нема својство превозника, обавља такси превоз који је овом Одлуком
забрањен, дужан је и овлашћен да искључи путничко возило из саобраћаја, одреди
место паркирања, одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од
90 дана, као и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршај из
члана 20. ове Одлуке,
Инспектор је дужан да без одлагања о предузетој мери из става 1. овог
члана, обавести Министарство унутрашњих послова.
Члан 25.
Привремено одузето путничко возило којим се обавља такси превоз и које
је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа чува се о трошку
власника возила односно од лица од кога је привремено одузето до правоснажног
окончања прекршајног односно поступка за привредне преступе.
Ако је пресудом из става 1. овог члана одређено да ће се путничко возило
продати, Одељење спроводи продају сходном применом пореских прописа.
Члан 26.
Против решења општинског саобраћајног инспектора, може се изјавити
жалба надлежном министарству у року од осам дана од дана достављања.
Жалба изјављена против решења, из предходног става овог члана, не
одлаже извршење решења.

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 дин. казниће се за привредни
преступ правно лице ако:
1. обавља такси превоз, а нема одобрење за обављање такси превоза ( члан 4.
Одлуке о обављању такси превоза на територији општине Бајина Башта ),
2. се у путничком возилу осим у путничком возилу којим се обавља такси превоз,
налази таксиметар ( члан 8. став 4. Одлуке о обављању такси превоза на територији
општине Бајина Башта ),
За привредни преступ из тачке 1. овог члана казниће се новчаном казном од
5.000 до 75.000 динара и одговорно лице код превозника.
Новчаном казном од 10.000 до 250.000 дин. казниће се за прекршај
предузетник за прекршај из става 1 овог члана,
За привредни преступ из става 1. тачка 1. овог члана изриче се и заштитна
мера одузимања предмета - возила које је употребљено за извршење привредног
преступа.
Члан 28.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 дин. казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. не обавља такси превоз фабрички произведеним путничким возилом које има
највише пет седишта рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата или за
које нису издате регистарске таблице чија регистарска ознака садржи латинична
слова TX на задње две позиције или које није регистровано према седишту такси
превозника (члан 4. Одлуке о обављању такси превоза на територији општине
Бајина Башта),
2. обавља такси превоз а није власник или корисник лизинга најмање једног
регистрованог путничког возила (члан 3. Одлуке о обављању такси превоза на
територији општине Бајина Башта ),
3. у путничком возилу којим се обавља такси превоз није на видном месту за
корисника превоза уграђен исправан, баждарен таксиметар или није истакнут назив
такси превозника, (члан 4. Одлуке о обављању такси превоза на територији
општине Бајина Башта),
4. у путничком возилу којим се обавља такси превоз не налазе, важећа такси
дозвола возила, важећа такси дозвола возача, број из регистра кровних ознака такси
возила или одобрење општинске управе за обављање такси превоза, (члан 11.
Одлуке о обављању ауто такси превоза на територији општине Бајина Башта),
5. на крову путничког возила којим се обавља такси превоз није истакнут назив «
TAXI»,( члан 4. Одлуке о обављању такси превоза на територији општине Бајина
Башта ),
6. путничким возилом којим се обавља такси превоз обавља линијски превоз (члан
12. Одлуке о обављању ауто такси превоза на територији општине Бајина Башта),

7. користи аутобуска стајалишта која су одређена општинском Одлуком за
међумесни саобраћај ( члан 12. Одлуке о обављању ауто такси превоза на
територији општине Бајина Башта ),
8. такси превоз обавља на територији општине Бајина Башта, од које нема издато
важеће одобрење за обављање такси делатности ( члан 17. Одлуке о обављању ауто
такси превоза на територији општине Бајина Башта ),
9. по обављеном превозу из члана 17. ове Одлуке, не уклони кровну ознаку и пружа
услуге такси превоза на територији општине Бајина Башта, од које нема издато
важеће одобрење за обављање такси делатности ( члан 17. Одлуке о обављању ауто
такси превоза на територији општине Бајина Башта ),
10.било којом својом радњом омогући другим правним или физичким лицима која
не испуњавају услове прописане овом одлуком да обављају такси превоз,( члан 19.
Одлуке о обављању ауто такси превоза на територији општине Бајина Башта ),
11. таксиметар није подешен у складу са Одлуком о ценовнику такси тарифа ( члан
11. Одлуке о обављању ауто такси превоза на територији општине Бајина Башта ),
12. обавља јавни превоз који је овом одлуком забрањен ( члан 20. Одлуке о
обављању ауто такси превоза на територији општине Бајина Башта ),
13. ако у року до три дана од дана подношења захтева за брисање из регистра такси
предузетника не врати такси дозволу возила ( члан 13. став 5. Одлуке о обављању
ауто такси превоза на територији општине Бајина Башта ).
Новчаном казном од 10.000 до 250.000 казниће се предузетник за прекршај
из става 1 овог члана, осим за прекршај из става 1. тачка 12. овог члана.
Новчаном казном од 10.000 до 250.000 казниће се предузетник за прекршај
из става 1 тачка 12. овог члана.
Новчаном казном од 5.000 до 75.000 казниће се физичко лице за прекршај
из става 1 тачка 12. овог члана.
За прекршај из става 1. тачка 12. овог члана обавезно се изриче и заштитна
мера одузимања предмета - возила које је употребљено за извршење прекршаја.
Члан 29.
Новчаном казном од 5.000 до 75.000 дин. казниће се за прекршај возач ако
не заустави аутобус односно путничко возило којим се обавља превоз у друмском
саобраћају када инспектор истакне саобраћајни знак прописан у члану 20. Одлуке о
обављању такси превоза на територији општине Бајина Башта .
Члан 30.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара, казниће се за
прекршај правно лице ако за време трајања искључења, користи аутобус или
путничко возило које је у вршењу инспекцијског надзора искључено из саобраћаја.
у члану 21. Одлуке о обављању такси превоза на територији општине Бајина
Башта.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе члана 2. става 1.
алинеја 3., члан 22., 22а., 22б., 23., 24., 25., 26., 26а., члан 31. став 1. тачка 8., 9.,
члан 34. став 1. тачка 8. Одлуке о обављању превоза у друмском саобраћају на
територији општине Бајина Башта («Сл. лист општине Бајина Башта», бр.6/09,
6/011, 8/011, 9/011 и 5/013).
Члан 32.
Такси превозници су дужни у року од 3 месеца ускладити свој рад са
одредбама ове Одлуке.
Ценовник такси тарифа и Правилник о изгледу и издавању такси исправа,
такси ознака и ценовника такси услуга, донеће се у року од 30 дана од ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 33.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Бајина Башта».
01 број: 06-44/016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

Na osnovu ~lana 32.
ta~ka 20. Zakona o
lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS” br. 129/07 и 83/014др. закон), ~lana 59. stав 7. Zakona o javnim preduze}ima
(“Sl. glasnik RS” br. 15/016), ~lanova 17. i 39. ta~ка 9.
Statuta op{tine Bajina Ba{ta (“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta”
br. 6/08 i 7/011) и члана 26. став 4. Одлуке о усклађивању
пословања Јавног комуналног предузећа “12. септембар“ Bajina Ba{ta са
Законом о јавним предузећима (“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta” br.
11/016), Skup{tina op{tine Bajina
Ba{ta,
na
sednici
odr`anoj dana 30. децембра 2016. godine, donela je
R

E

[

E

W

E

I
DAJE SE saglasnost на Програм
пословања Javnog комуналног preduze}a “12. септембар“ Бајина Башта
за 2017. годину, који је усвојио Надзорни одбор тог јавног предузећа,
одлуком број 2066 od 29. новембра 2016. године.
II
Ovo

re{ewe

objaviti

u

“Sl.listu

op{tine Bajina Ba{ta”.
III
Ba{ta, архиви

Решење
Скупштине.

доставити:

JКП

“12.

септембар”

B.

01 Број:06-44/016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

PREDSEDNIЦА SKUP[TINE
Весна Ђурић, с. р.

Na osnovu ~lana 32.
ta~ka 20. Zakona o lokalnoj
samoupravi (“Sl. glasnik RS” br. 129/07 и 83/014-др. закон),
~lana 59. stав 7, члана 61. став 3. Zakona o javnim
preduze}ima (“Sl. glasnik RS” br. 15/016) и ~lanova 17. i
39. ta~ка 9. Statuta op{tine Bajina Ba{ta (“Sl.list op{tine
Bajina Ba{ta” br. 6/08 i 7/011), Skup{tina op{tine Bajina
Ba{ta, na sednici odr`anoj dana 30. децембра 2016. godine,
donela je
R

E

[

E

W

E

I
DAJE SE saglasnost на:
-Програм пословања Javnog
комуналног preduze}a
“Дубоко“ Ужице за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор тог
јавног предузећа, одлуком број
103/4-1 od 07. децембра 2016.
године,
-Програм коришћења буџетске помоћи, као саставни део
Програма пословања за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор тог
јавног предузећа, одлуком број
103/4-2 od 07. децембра 2016.
године и
-Одлуку Управног одбора број 103/5 од 07. децембра
2016. године о цени услуга Јавног комуналног предузећа *Дубоко*
Ужице за 2017. годину.
II
Ovo

re{ewe

objaviti

u

“Sl.listu

op{tine Bajina Ba{ta”.
III
Решење доставити:
“Дубоко” Ужице и архиви Скупштине.

Jавном

комуналном

предузећу

01 Број:06-44/016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

PREDSEDNIЦА SKUP[TINE
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 14. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС* бр.
129/07, 34/010-одлука и 54/011) и члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине
Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011), Скупштина
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. децембра 2016. 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. 2/013 и
5/015), у саставу:
1. Јокић Велимирка, председник-СРС,
Јовановић Миљана, заменик председника –СПС-ПУПС-ЈС,
2. Јовановић Драгана, члан-СРС,
Недељковић Миломир, заменик члана-СНС,
3. Стаменић Милан, члан-СПС-ПУПС-ЈС,
Ђокић Милош, заменик члана-СРС,

4. Александрић Жељко, члан-СНС,
Вујић Марија, заменик члана- СРС,
5. Стојкановић Новица, члан-СНС,
Секулић Дејан, заменик члана-СПС-ПУПС-ЈС,
6. Ковачки Александра, члан-ДС,
Ђенисић Славиша, заменик члана-ДСС,
7. Јовановић Миле, члан-ДСС,
Максимовић Миља, заменик члана-ДС,
8. Мајић Јелена, члан-УРС,
Јовановић Милан, заменик члана-ПРЕОКЕТ (ЛДП-СПО),
као и секретар Изборне комисије Бјелаковић Славица и заменик секретара
Филиповић Јелена.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу
општине Бајина Башта*.
Образложење
Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-9/013 од 22. марта
2013. године (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 2/013) именована је Изборна
комисија општине Бајина Башта, чији је састав делимично измењен Решењем 01
Број:06-37/015 од 31. децембра 2015. године (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр.
5/015). Комисија је именована сразмерно броју одборника Скупштине општине
Бајина Башта у њеном претходном сазиву-из мандатног периода 2012-2016.
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. Садашњи састав Изборне комисије општине Бајина Башта не одражава
сразмеран одборнички састав Скупштине општине Бајина Башта у овом мандатном
периоду-2016-2020. година, након спроведених локалних избора 24. априла 2016.
године, што је основ за доношење овог решења о њеном разрешeњу.
Сходно изнетом, доноси се решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду
Београд у року од 24 сата од доношења решења.

01 Број: 06-44/016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, 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 39. став 1. тачка 30. Статута општине
Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011), Скупштина
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. децембра 2016. 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.Јокић Велимирка, председник-Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује,
Јовановић Миљана, заменик председника- Коалиција Ивица Дачић*Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)*,
2.Стојкановић Новица, 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 БаштуДС-ЛДП,
4.Петковић Лепосава, 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)*,
Стојановић Иванка, заменик члана- Коалиција: Александар ВучићСрбија побеђује,
6.Јовановић Миле, члан-Демократска странка Србије,
Милановић Тања, заменик члана- Коалиција: Александар ВучићСрбија побеђује,
7.Јовановић Драгана, члан-Српска радикална странка,
Тошић Јелена, заменик члана-Српски покрет Двери,
8.Ковачки Александра, члан- Коалиција Одговорно за нашу Бајину БаштуДС-ЛДП,
Бабић Светлана, заменик члана- Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује,

II
За секретара Изборне комисије именује се:
-Бјелаковић Славица.
За заменика секретара Изборне комисије именује се:
-Филиповић Јелена.
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*.
Образложење
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. 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.
Састав досадашње Изборне комисије општине Бајина Башта није у потпуности
одражавао сразмеран одборнички састав Скупштине општине Бајина Башта у
садашњем сазиву, обзиром да је она именована пре одржаних локалних избора 24.
априла 2016. године. Именовањем нове Изборне комисије, сходно овом решењу, 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: 06-44/016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/07 и 83/014), члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 2. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/011,
55/013, 35/015-аутентично тумачење, 68/015 и 62/016-одлука УС) и члана 39. тачка
30. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“ бр. 6/08 и
7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. децембра
2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
Гимназије *Јосиф Панчић* Бајина Башта
I
РАЗРЕШАВА СЕ Јагодић Љубиша дужности члана Школског одбора
Гимназије *Јосиф Панчић* Бајина Башта, као представник локалне самоуправе, на
иницијативу Гимназије *Јосиф Панчић* Бајина Башта, због неучествовања у раду
Школског одбора, неоправданим одсуствовањима са седница.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу
општине Бајина Башта“.
III

Решење доставити: Гимназији *Јосиф Панчић* Бајина Башта, Јагодић
Љубиши и архиви Скупштине.
01 Број:06-44/2016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. 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), члана 54. став 2. и члана 55. став 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/011, 55/013, 35/015аутентично тумачење, 68/015 и 62/016-одлука УС) и члана 39. тачка 30. Статута
општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“ бр. 6/08 и 7/011),
Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. децембра 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
Гимназије *Јосиф Панчић* Бајина Башта
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ђурић Рашко у Школски одбор Гимназије *Јосиф Панчић*
Бајина Башта, као представник локалне самоуправе.
II
Мандат новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата
Школског одбора Гимназије *Јосиф Панчић* Бајина Башта, именованог Решењем
Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-17/2013 од 25. јуна 2013. године.
III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу
општине Бајина Башта“.
IV
Решење доставити: Гимназији *Јосиф Панчић* Бајина Башта, Ђурић Рашку
и архиви Скупштине.
01 Број:06-44/2016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник РС* бр.
129/07 и 83/014-др. закон), члана 20. Закона о јавним службама (*Сл. гласник РС*
бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05-испр.др. закона и
83/014-др. закон), члана 41. Закона о култури (*Сл. гласник РС* бр. 72/09, 13/016 и
30/016-испр), члана 39. тачка 10. Статута општине Бајина Башта (*Сл. лист
општине Бајина Башта*бр. 6/08 и 7/011) и члана 12. Одлуке о оснивању Установе
*Култура* Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 7/07, 1/08 и 1/015),
Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. децембра 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора
Установе *Култура* Бајина Башта
I
РАЗРЕШАВА СЕ Вићентић Марко дужности члана Управног одбора
Установе *Култура* Бајина Башта, ко представник запослених.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу општине
Бајина Башта*.
III

Решење доставити: Установи *Култура* Бајина Башта, Вићентић Марку и
архиви Скупштине.
01 Број:06-44/2016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. 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 и 83/014-др. закон), члана 20. Закона о јавним службама (*Сл.
гласник РС* бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05-испр.др.
закона и 83/014-др. закон), члана 41. Закона о култури (*Сл. гласник РС* бр. 72/09,
13/016 и 30/016-испр), члана 39. тачка 10. Статута општине Бајина Башта (*Сл.
лист општине Бајина Башта*бр. 6/08 и 7/011) и члана 14. Одлуке о оснивању
Установе *Култура* Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 7/07, 1/08
и 1/015), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30.
децембра 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Надзорног одбора
Установе *Култура* Бајина Башта
I
РАЗРЕШАВА СЕ Урош Костић дужности члана Надзорног одбора Установе
*Култура* Бајина Башта, као представник запослених.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу општине
Бајина Башта*.
III

Решење доставити: Установи *Култура* Бајина Башта, Костић Урошу и
архиви Скупштине.
01 Број:06-44/2016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник
РС* бр. 129/07 и 83/014-др. закон), члана 20. Закона о јавним службама (*Сл.
гласник РС* бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05-испр.др.
закона и 83/014-др. закон), члана 41. Закона о култури (*Сл. гласник РС* бр. 72/09,
13/016 и 30/016-испр), члана 39. тачка 10. Статута општине Бајина Башта (*Сл.
лист општине Бајина Башта*бр. 6/08 и 7/011) и члана 12. Одлуке о оснивању
Установе *Култура* Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 7/07, 1/08
и 1/015), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30.
децембра 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора
Установе *Култура* Бајина Башта
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Никола Васиљевић за члана Управног одбора Установе
*Култура* Бајина Башта, ко представник запослених.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу општине
Бајина Башта*.
III

Решење доставити: Установи *Култура* Бајина Башта, Николи Васиљевићу
и архиви Скупштине.
01 Број:06-44/2016
Бајина Башта, дана 30.децембра 2016. 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 и 83/014-др. закон), члана 20. Закона о јавним службама (*Сл.
гласник РС* бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05-испр.др.
закона и 83/014-др. закон), члана 41. Закона о култури (*Сл. гласник РС* бр. 72/09,
13/016 и 30/016-испр), члана 39. тачка 10. Статута општине Бајина Башта (*Сл.
лист општине Бајина Башта*бр. 6/08 и 7/011) и члана 14. Одлуке о оснивању
Установе *Култура* Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 7/07, 1/08
и 1/015), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30.
децембра 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Надзорног одбора
Установе *Култура* Бајина Башта
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Марко Вићентић за члана Надзорног одбора Установе
*Култура* Бајина Башта, као представник запослених.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу општине
Бајина Башта*.
III

Решење доставити: Установи *Култура* Бајина Башта, Вићентић Марку и
архиви Скупштине.
01 Број:06-44/2016
Бајина Башта, дана 30. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.
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