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PREDGOVOR

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Председник општине
Радомир Филиповић
тел/фах: 031/865-280 , 031/865-282
predsednik@bajinabasta.rs

Vodič ‘’Ko je ko’’, je nastao na osnovu projekta
“Odgovorni prema-sebi-ka odgovornijem i
transparentnijem upravljanju prirodnim resursima
u Jugozapadnoj Srbiji’’, koji zajedno realizuju NVO
”Prijatelji Brodareva” iz Brodareva i Ekološko
udruženje ‘’Rzav-God Save Rzav’’ iz Arilja, kao
deo projekta ‘’Mreže zagovaračkih NVO za održivo
korišćenje energije i prirodnih resursa u zemljama
Zapadnog Balkana i Turske-ETNAR‘’.
Cilj ovog Vodiča je unapređenje transparentnosti
kroz prikaz normativnog okvira koji reguliše rad
sektora u lokalnim samoupravama, odgovornih
za zaštitu životne sredine i upravljanje prirodnim
resursima, i informisanosti organizacija civilnog
društva, građana i medija, zainteresovanih
za učešće u zakonom propisanim postupcima
odlučivanja o projektima koji imaju značajan uticaj
na životnu sredinu.
Vodič je nastao u saradnji sa opštinskim upravama
Prijepolja, Priboja, Užica, Arilja i Bajine Bašte.

Општина Бајина Башта
ул. Душана Вишића 28
31250 Бајина Башта
Радно време - сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЈИНА БАШТА
Пријем захтева за доставу информација од јавног значаја
Јелена Филиповић
-дипломирани правник
031/865-281, nacelnik@bajinabasta.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ,
УРБАНИЗМА, ГРАЂЕВИНАРСТВО И
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Врши послове: из области опште привредних послова који
се односе на: праћење, анализирање и предлагање мера за
подстицање развоја привредних области за које је надлежна
општина, праћење и предлагање корекције цена из надлежности
општине, управно правни послови који се односе на упис у
регистар приватних предузетника, односно самосталних и
ортачких радњи, као и све промене везане за њихово пословање

и престанак рада, праћење и анализа кретања у области
пољопривреде, водопривреде, шумарства, учешће у изради и
праћење и контрола реализације програма рада јавних предузећа
чији је оснивач општина.
Врши послове који се односе на: израду нацрта одлука о
припремању просторног, односно урбанистичког плана, израду
средњорочног програма уређења простора, издавање аката о
условима за уређење простора, издавање обавештења о намени
грађевинске парцеле, послове утврђивања да ли је техничка
документација у складу са издатим актом о условима за уређење
простора, издавање обавештења о намени грађевинске парцеле,
послове утврђивања да ли је техничка документација у складу
са издатим актом о условима за уређење простора, вођење
евиденције о издатим условима за уређење простора, изградњу
насељених места, заштите животне средине, спровођење прописа
у области грађевинарства, путне привреде и техничке регулације
саобраћаја, уређење, развој и обављање комуналне делатности,
стамбену област, утврђивање цена у комуналној области,
снабдевање водом и топлотном енергијом, јавног превоза
путника у насељима, одржавање чистоће и комуналне хигијене,
пречишћавање и одвођење отпадних вода, одржавање гробља
и пружање погребних услуга, одржавање улица, саобраћајница
и других јавних површина, паркова, зелених и рекреационих
површина, паркинг простора, припрема програма одржавања
путева и старања о извршавању програма, обезбеђивање услова
за заштиту и унапређивање животне средине и предузимање
мера за спречавање и отклањање штетних последица које
угрожавају животну средину и доводе у опасност живот и
здравље људи, планирање задатака и предлагање мера у случају
елементарних и других непогода у општини и стварање услова
за њихово отклањање, уређење и обезбеђивање коришћења
грађевинског земљишта, имовинско правне послове, заштиту,
евиденцију, заштиту управљање и коришћење непокретности
на којим право располагања, односно коришћења има општина,
промет земљишта и зграда, откупа станова, управно правне
послове у вези са експропријацијом и деекспропријацијом,

комасацијом, повраћајем земљишта, национализацијом
непокретности, припремање прописа и других аката за скупштину
општине, општинско веће и председника општине, врши надзор
над радом јавних предузећа кроз контролу обима и квалитета
извршених радова, као и друге послове из области урбанизма,
грађевинарства, стамбено-комуналне делатности и имовинскоправне области.
У оквиру Сектора за урбанизам, грађевинарство и комуналностамбене послове врше се и послови који се односе на
легализацију објеката у складу са законом и подзаконским
актима, решавање по захтевима за враћање земљишта у ранији
режим својине, давање у закуп неизграђеног јавног и осталог
грађевинског земљишта и јавних површина.
Из области опште привредних послова врши послове који
се односе на: праћење, анализирање и предлагање мера за
подстицање развоја привредних области за које је надлежна
општина, праћење и предлагање корекције цена из надлежности
општине, управно правни послови који се односе на упис у
регистар приватних предузетника, односно самосталних и
ортачких радњи, као и све промене везане за њихово пословање
и престанак рада, праћење и анализа кретања у области
пољопривреде, водопривреде, шумарства, учешће у изради и
праћење и контрола реализације програма рада јавних предузећа
чији је оснивач општина.
Одељење за послове урбанизма,грађевинарства и имовинскоправне послове, инспекцијске и комуналне делатности
Милутиновић Мира
Канцеларија бр. 18, 031-865-366, 069-82-59-241
urbanizam@bajinabasta.rs
Самостални стручни сарадник за имовинско-правне односе
Антанасијевић Љиљана
031-865-366, 069-82-59-227
ljiljana.atanasijevic@bajinabasta.rs

Самостални стручни сарадник за урбанизам
Јелисавчић Милош, Mладен Kатанић
031-865-366, 069-82-59-239, milos.jelisavcic@bajinabasta.rs
069-82-59-246, mladen.katanic@bajinabasta.rs
Сарадник за урбанизам и грађевинарство
Милановић Жељко
069-82-59-220, zeljko.milanovic@bajinabasta.rs
Самостални стручни сарадник
инспектор за заштиту животне средине
Ивановић Драгана
069-82-59-814, inspekcija@bajinabasta.rs
Самостални стручни сарадник референт
заштите животне средине
Александар Марковић
Канцеларија бр. 18, 069-82-59-240
031-865-366 локал 103, aleksandar.markovic@bajinabasta.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
обавља послове који се односе на инспекцијски надзор у области
грађевинарства, саобраћаја, заштите животне средине и
комуналној области, као и спровођење поступка извршења
из ових области. Одељење за инспекцијске послове обавља
и друге послове државне управе у складу са законом,
подзаконским актима и одлукама органа општине.

Виши сарадник Комунални инспектор
Лијескић Слађана, Вукашиновић Јован 		
069-82-59-804

ЗЕЛЕНИ САВЕТ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Зелени савет општине Ариље је основан у циљу унапређења
информисања грађана о стању животне средине, подстицању
учешћа јавности у процесу доношења одлука, унапређења
спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и
унапређења животне средине и одрживог развоја, обезбеђивања
услова, предлагања и предузимања мера у областима:
• заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;
• заштите природних вредности;
• унапређења учешћа јавности у креирању политике животне
средине покретањем иницијатива;
• учешћа у припреми одлука и аката које припрема и предлаже
Општинско веће, а која се односе на животну средину, употребу
природних ресурса, израду планова и програма за управљање
енергијом у циљу одрживе локалне енергетске политике;
• учешћа у изради планова, програма и других правних аката који
се баве унапређењем и заштитом животне средине и
одрживим развојем.
Председник Зеленог Савета
Драгана Ивановић
069-82-59-814, inspekcija@bajinabasta.rs

Виши сарадник Комунални инспектор
Вукчевић Биљана
069-82-59-213, biljana.vukcevic@bajinabasta.rs

Сарадник за пољопривреду и водопривреду
Ана Илијашевић, Јован Милић, Марковић Иван
069-82-59-811, 069-82-59-812, 069-82-52-805

Виши сарадник грађевински инспектор
Нешковић Данко
069-82-59-216, danko.neskovic@bajinabasta.rs

Републички водопривредни инспектор
Јасмина Спасојевић-Ужице, Милосав Љујић
064/823-5638, 064/8235643

Републички инспектор за заштиту животне средине
Љиљана Рујевић, Димитрија Туцовића 52, Ужице, 062/886-6947
Републички санитарни инспектор
др Снежана Тадић
Димитрија Туцовића 52, Ужице
031 513 657, rs1.uzice@open.telekom.rs
Републички ветеринарски инспектор
Вера Ђуковић
Димитрија Туцовића 52, Ужице, +38131562767, zlatiborski@gmail.com
Републички шумарски инспектор
Одсек управне инспекције
Димитрија Туцовића 52, Ужице
031 514 159, 031/522-938

