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              На основу члана 63. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» 

број  54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 

142/2014, 68/2015 и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (« Службени 

гласник РС» број 129/2007 и 83/2014) и члана 39.Статута општине Бајина Башта  

(«Службени лист општине Бајина Башта» број 6/2008 и 7/2011), на предлог  

Општинског већа Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 03. 

новембра 2016.године, донела је  

 
                                                                      ОДЛУКУ  

 

О ДРУГОМ  РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

                                                                   ЗА 2016.ГОДИНУ     

                                                                 

                                                                       Члан 1. 

 

            У Одлуци о буџету општине Бајина Башта за 2016. годину  („Службени лист 

општине Бајина Башта“ бр.5/2015, 8/2016) и на основу Решења о отварању нових и 

увећању постојећих апропријација, врше се следеће измене и допуне: 

            У члану 1. Општи део - Рачун прихода и примања, расхода и издатака у делу 

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, износ од 

„1,293,759,000.00“ динара замењује се износом од „1,293,559,000.00“ динара. 

            Текући расходи износ од „729,040,000.00“ динара замењује се износом од 

„1,007,240,000.00“ динара и укупно 2.1.Текући расходи износ од „764,849,000.00“ 

динара замењује се износом од „1,043,049,000.00“ динара, Текући буџетски издаци  

износ од „480,100,000.00“ динара замењује се износом од „201,700,000.00“ динара и 

укупно 2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине износ од „528,910,000.00“ 

динара замењује се износом од „250,510,000.00“ динара и Буџетски дефицит износ 

од „239,982,184.00“ динара замењује се износом од „239,782,184.00“ динара. 

             У члану 1. Општи део - Рачун финансирања, Издаци за отплату главнице 

дуга износ од „26,500,000.00“ динара замењује се износом од „26,700,000.00“ 

динара и Нето финансирање износ од „239,982,184.00“ динара замењује се износом 

од „239,782,184.00“ динара. 

                                                                         Члан  2.  

 

            У члану 2. врше се следеће измене и допуне: 

          „Потребна средства за  финансирање буџетског дефицита у износу од 

239,782,184.00 динара и отплате главнице дуга у износу од 26,700,000.00 динара, 

обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава у износу од 16,482,184.00 

динара и примања од задуживања од пословних банака у износу од 250,000,000.00 

динара“. 

                                                                         Члан  3.  

 

            У члану 6. Расходи и издаци по основним наменама, врше се следеће измене 

и допуне: 

            На економској класификацији 414–Социјална давања запосленима, износ од 

„3,685,000.00“ динара замењује се износом од „3,785,000.00“ динара и укупно 

износ од „4,005,000.00“ динара замењује се износом од „4,105,000.00“ динара; 



            На економској класификацији 416–Награде запосленима и остали посебни 

расходи, износ од „600,000.00“ динара замењује се износом од „610,000.00“ динара  

и укупно износ од „600,000.00“ динара замењује се износом од „610,000.00“ 

динара; 

            На економској класификацији 417–Посланички додатак, износ од 

„2,750,000.00“ динара замењује се износом од „3,250,000.00“ динара и укупно 

износ од „2,750,000.00“ динара замењује се износом од „3,250,000.00“ динара; 

            На економској класификацији 421–Стални трошкови, износ од 

„96,692,525.00“ динара замењује се износом од „90,802,525.00“ динара и укупно 

износ од „98,297,525.00“ динара замењује се износом од „92,407,525.00“ динара; 

            На економској класификацији 422–Трошкови путовања, износ од 

„2,020,000.00“ динара замењује се износом од „2,060,000.00“ динара и укупно 

износ од „2,400,000.00“ динара замењује се износом од „2,440,000.00“ динара;                                                                                                                                                                                                                                                        

            На економској класификацији 423–Услуге по уговору, износ од 

„88,485,000.00“ динара замењује се износом од „92,275,000.00“ динара и укупно 

износ од „91,975,000.00“ динара замењује се износом од „95,765,000.00“ динара; 

            На економској класификацији 425–Текуће поправке и одржавање, износ од 

„59,770,000.00“ динара замењује се износом од „48,770,000.00“ динара  и укупно 

износ од „ 61,870,000.00“ динара замењује се износом од „50,870,000.00“ динара; 

            На економској класификацији 426–Материјал, износ од „21,055,000.00“ 

динара, замењује се износом од „20,905,000.00“ динара и укупно износ од „ 

25,720,000.00“ динара, замењује се износом од „25,570,000.00“ динара; 

            На економској класификацији 441–Отплата камата пословним банкама, 

износ од „7,650,000.00“ динара замењује се износом од „6,450,000.00“ динара и 

укупно износ од „ 7,650,000.00“ динара замењује се износом од „6,450,000.00“ 

динара; 

            На економској класификацији 4512–Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама, износ од „15,700,000.00“ динара 

замењује се износом од „265,700,000.00“ динара и укупно износ од „15,700,000.00“ 

динара замењује се износом од „265,700,000.00“ динара; 

            На економској класификацији 484–Накнада штете за повреде или штету 

насталу 

 услед елементарних непогода или других природних узрока, износ од 

„110,380,000.00“ динара замењује се износом од „152,380,000.00“ динара и укупно 

износ од „ 110,380,000.00“ динара замењује се износом од „152,380,000.00“ динара; 

            На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, износ од 

„434,790,000.00“ динара замењује се износом од „161,390,000.00“ динара и укупно 

износ од „481,790,000.00“ динара замењује се износом од „208,390,000.00“ динара; 

            На економској класификацији 541-Земљиште, износ од „35,500,000.00“ 

динара замењује се износом од „30,500,000.00“ динара и укупно износ од 

„35,500,000.00“ динара замењује се износом од „30,500,000.00“ динара; 

            На економској класификацији 611-Отплата главнице домаћим кредиторима, 

износ од „26,500,000.00“ динара замењује се износом од „26,700,000.00“ динара и 

укупно износ од „26,500,000.00“ динара замењује се износом од „26,700,000.00“ 

динара. 

                          



                                                  Члан 4. 

 

             У  члану 6. Функционална класификација расхода, врше се  следеће измене 

и допуне: 

              На функцији 110–Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови, износ од „20,886,000.00“ динара замењује се износом 

од „21,846,000.00“ динара  и укупно износ од „20,886,000.00“  динара замењује се 

износом „21,846,000.00“  динара; 

             На функцији 130–Опште јавне услуге, износ од „114,080,000.00“ динара 

замењује се износом од „109,190,000.00“ динара и укупно износ од 

„114,080,000.00“  динара замењује се износом „109,190,000.00“  динара; 

             На функцији 160–Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 

износ од „ 5,866,000.00“ динара замењује се износом од „5,356,000.00“ динара и 

укупно износ од „5,866,000.00“  динара замењује се износом „ 5,356,000.00“  

динара; 

             На функцији 451-Друмски саобраћај, износ од „200,000,000.00“ динара 

замењује се износом од „182,600,000.00“ динара  и укупно износ од 

„247,000,000.00“  динара замењује се износом „229,600,000.00“  динара; 

             На функцији 620- Развој заједнице, износ од „412,550,000.00“ динара 

замењује се износом од „453,050,000.00“ динара  и укупно износ од 

„413,050,000.00“  динара замењује се износом „ 453,550,000.00“  динара; 

             На функцији 630-Водоснабдевање, износ од „24,150,000.00“ динара 

замењује се износом од „12,150,000.00“ динара и укупно износ од „24,150,000.00“  

динара замењује се износом „12,150,000.00“  динара; 

             На функцији 640-Улична расвета, износ од „37,000,000.00“ динара замењује 

се износом од „31,000,000.00“ динара и укупно износ од „37,000,000.00“  динара 

замењује се износом „31,000,000.00“  динара; 

             На функцији 820–Услуге културе, износ од „23,300,000.00“ динара замењује 

се износом од „23,440,000.00“ динара и укупно износ од „27,740,000.00“  динара 

замењује се износом „ 27,880,000.00“  динара; 

             На функцији 830–Услуге емитовања и издаваштва, износ од „1,500,000.00“ 

динара замењује се износом од „700,000.00“ динара и укупно износ од 

„1,500,000.00“  динара замењује се износом „700,000.00“  динара; 

 

                                                                          Члан 5. 

 

              У члану 6. Расходи и издаци буџета по програмима и програмским 

активностима, врше се следеће измене и допуне: 

              На Програму 1-Локални развој и просторно планирање, на програмској 

активности 1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање, износ од 

„162,050,000.00“ динара замењује се износом од  „203,050,000.00“ динара  и укупно 

износ од „162,550,000.00“  динара замењује се износом „203,550,000.00“  динара; 

              На Програму 2-Комунална делатност, на програмској активности 0601-

0001 Водоснабдевање, износ од „24,150,000.00“ динара замењује се износом од 

„12,150,000.00“ динара и укупно износ од „24,150,000.00“  динара замењује се 

износом „12,150,000.00“  динара; 



              На Програму 2-Комунална делатност, на програмској активности 0601-

0004 Даљинско грејање, износ од „0.00“ динара замењује се износом од 

„250,000,000.00“ динара и укупно износ од „0.00“  динара замењује се износом 

„250,000,000.00“  динара; 

              На Програму 2-Комунална делатност, на програмској активности 0601-

0005 Јавни превоз, износ од „42,000,000.00“ динара замењује се износом од 

„47,000,000.00“ динара и укупно износ од „42,000,000.00“  динара замењује се 

износом „47,000,000.00“  динара; 

              На Програму 2-Комунална делатност, на програмској активности 0601-

0010 Јавна расвета, износ од „37,000,000.00“ динара замењује се износом од 

„31,000,000.00“ динара и укупно износ од „37,000,000.00“ динара замењује се 

износом „31,000,000.00“  динара; 

              На Програму  2-Комунална делатност, Пројекат 0601-0015 Пројекат – 

„Изградња постројења на биомасу“, износ од „250,500,000.00“ динара замењује се 

износом од „0.00“ динара и укупно износ од „250,500,000.00“ динара замењује се 

износом „0.00“  динара; 

              На Програму 5-Развој пољопривреде, на програмској активности 0101-0002 

Подстицаји пољопривредној производњи, износ од „10,400,000.00“ динара 

замењује се износом од „15,400,000.00“ динара и укупно износ од „10,400,000.00“ 

динара замењује се износом „15,400,000.00“  динара; 

              На Програму 5-Развој пољопривреде, на програмској активности 0101-0003 

Рурални развој, износ од „8,130,000.00“ динара замењује се износом од 

„3,130,000.00“ динара и укупно износ од „8,130,000.00“ динара замењује се 

износом „3,130,000.00“  динара; 

              На Програму 7-Путна инфраструктура, на програмској активности 0701-

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром, износ од „77,300,000.00“ динара 

замењује се износом од „57,300,000.00“ динара и укупно износ од „124,300,000.00“ 

динара замењује се износом „104,300,000.00“  динара; 

               На Програму  7-Путна инфраструктура, на програмској активности 0701-

0002 Одржавање путева, износ од „39,200,000.00“ динара замењује се износом од 

„28,200,000.00“ динара  и укупно износ од „39,200,000.00“ динара замењује се 

износом „28,200,000.00“  динара; 

               На Програму 7-Путна инфраструктура, Пројекат 0701-0004 Пројекат-

„Саобраћајне везе за индустријске зоне север и запад у Бајиној Башти“, износ од 

„41,500,000.00“ динара замењује се износом од „31,500,000.00“ динара  и укупно 

износ од „41,500,000.00“ динара замењује се износом „31,500,000.00“  динара; 

               На Програму 7-Путна инфраструктура, Пројекат 0701-0005 Пројекат-

„Инвестиционо одржавање улице Војводе Путника, изградња дела улице Краља 

Милутина и изградња и реконструкција улице Ловранске“, износ од „0.00“ динара 

замењује се износом од „18,600,000.00“ динара и укупно износ од „0.00“ динара 

замењује се износом „18,600,000.00“  динара; 

               На Програму 13-Развој културе, на програмској активности 1201-0001 

Функционисање локалних установа културе, износ од „15,740,000.00“ динара 

замењује се износом од „15,880,000.00“ динара  и укупно износ од „16,820,000.00“ 

динара замењује се износом „16,960,000.00“  динара; 

 



                На Програму  15-Локална самоуправа, на програмској активности 0602-

0001 Функционисање локалне самоуправе износ од „133,092,000.00“ динара 

замењује се износом од „128,652,000.00“ динара и укупно износ од 

„133,092,000.00“ динара замењује се износом „128,652,000.00“  динара; 

                На Програму  15-Локална самоуправа, на програмској активности 0602-

0006 Информисање износ од „1,500,000.00“ динара замењује се износом од 

„700,000.00“ динара  и укупно износ од „1,500,000.00“ динара замењује се износом 

„700,000.00“  динара; 

                                                                           Члан 6.      

 

                 У члану 7. Посебан део, врше се следеће измене и допуне расхода буџета: 

 

                 У разделу 1. Општински органи, глава 1.01.Председник општине,  

функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови, у оквиру Програма 15. Локална самоуправа, на програмској 

активности 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе, на апропријацији 4. 

економске класификације 421 – Стални трошкови, износ од „550,000.00“ динара, 

замењује се износом од „670,000.00“ динара и на апропријацији 5. економске 

класификације 422 – Трошкови путовања, износ од „ 80,000.00“ динара, замењује 

се износом од „120,000.00“ динара;  

                У разделу 1. Општински органи, глава 1.03.Скупштина општине,  

функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови, у оквиру Програма 15. Локална самоуправа, на програмској 

активности 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе, на апропријацији 12. 

економске класификације 417 – Посланички додатак, износ од „2,750,000.00“ 

динара замењује се износом од „3,250,000.00“ динара и на апропријацији 14. 

економске класификације 423 – Услуге по уговору,  износ од „ 1,000,000.00“ динара 

замењује се износом од „1,300,000.00“ динара;  

                 У разделу 1. Општински органи, глава 1.04. Општинска изборна 

комисија,  функција 160 – Опште јавне услуге  некласификоване на другом месту, у 

оквиру Програма 15. Локална самоуправа, на програмској активности 0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе, на апропријацији 17. економске 

класификације 421 – Стални трошкови, износ од „20,000.00“ динара замењује се 

износом од „10,000.00“ динара, на апропријацији 18. економске класификације 423 

– Услуге по уговору износ од „2,700,000.00“ динара замењује се износом од 

„2,500,000.00“ динара, на апропријацији 19. економске класификације 423 – Услуге 

по уговору износ од „550,000.00“ динара замењује се износом од „400,000.00“ 

динара и на апропријацији 20. економске класификације 426 – Материјал  износ од 

„200,000.00“ динара замењује се износом од „50,000.00“ динара; 

                 У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01.Општинска управа, на 

функцији 130 – Опште јавне услуге, у оквиру Програма 15. Локална самоуправа, на 

програмској активности 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе, на 

апропријацији 25. економске класификације 414 – Социјална давања запосленима, 

износ од „1,800,000.00“ динара, замењује се износом од „1,900,000.00“ динара, 

апропријацији 26. економске класификације 416 – Награде запосленима и остали 

посебни расходи, износ од „ 170,000.00“ динара, замењује се износом од 



„180,000.00“ динара и на апропријацији 43. економске класификације 541 – 

Природна имовина - земљиште, износ од „33,500,000.00“ динара, замењује се 

износом од „28,500,000.00“ динара;  

                У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01. Општинска управа, на 

функцији 170 – Управљање јавним дугом, у оквиру Програма 15. Локална 

самоуправа, на програмској активности 0602-0003 Управљање јавним дугом, на 

апропријацији 44. економске класификације 441 – Отплата камата пословним 

банкама, износ од „3,700,000.00“ динара замењује се износом од  „3,500,000.00“ 

динара и на апропријацији 45. економске класификације 611 – Отплата главнице 

пословним банкама, износ од „26,500,000.00“ динара замењује се износом од  

„26,700,000.00“ динара;        

                У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01. Општинска управа, на 

функцији 830 – Услуге емитовања и издаваштва, у оквиру Програма 15. Локална 

самоуправа, на програмској активности 0602-0006 Информисање, на апропријацији 

46. економске класификације 423 – Услуге по уговору, износ од „1,500,000.00“ 

динара замењује се износом од  „700,000.00“ динара; 

                У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01.Општинска управа, на 

функцији 620 – Развој заједнице, у оквиру Програма 2. Комунална делатност, на 

програмској активности 0601-0004 Даљинско грејање, додаје се нова апропријација 

230. економске класификације 451 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама и  износи  „250,000,000.00“ динара из извора 10 

Примања од задуживања; 

                У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01.Општинска управа, на 

функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру Програма 2. Комунална делатност, на 

програмској активности 0601-0005 Јавни превоз, на апропријацији 51. економске 

класификације 423 – Услуге по уговору, износ од 42,000,000.00 динара замењује се 

износом од „47,000,000.00“ динара; 

                У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01.Општинска управа, на 

функцији 620 – Развој заједнице, у оквиру Програма 2. Комунална делатност, 

Пројекат 0601-0015 „Изградња постројења на биомасу“, на апропријацији 225. 

економске класификације 423 – Услуге по уговору, износ од „500,000.00“ динара 

замењује се износом од „0.00“ динара и на апропријацији 226. економске 

класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, износ од „250,000,000.00“ 

динара замењује се износом од „0.00“ динара; 

                У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01. Општинска управа, на 

функцији 421 – Пољопривреда, у оквиру Програма 5. Развој пољопривреде, на 

програмској активности 0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи, на 

апропријацији 62. економске класификације 451 – Текуће субвенције за 

пољопривреду износ од „10,000,000.00“ динара, замењује се износом од 

„15,000,000.00“ динара;      

               У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01. Општинска управа, на 

функцији 421 – Пољопривреда, у оквиру Програма 5. Развој пољопривреде, на 

програмској активности 0101-0003 Рурални развој, на апропријацији 64. економске 

класификације 451 – Текуће субвенције за пољопривреду, износ од „5,000,000.00“ 

динара замењује се износом од „0.00“ динара; 



               У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01. Општинска управа, на 

функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру Програма 7. Путна инфраструктура, 

Пројекат 0701-0004 „Саобраћајне везе за индустријске зоне север и запад у Бајиној 

Башти“ , на апропријацији 227. економске класификације 511 – Зграде и 

грађевински објекти  износ од „41,500,000.00“ динара, замењује се износом од  

„31,500,000.00“ динара; 

              У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01. Општинска управа, на 

функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру Програма 7. Путна инфраструктура, 

Пројекат 0701-0005 „ Инвестиционо одржавање улице Војводе Путника, изградња 

дела улице Краља Милутина и изградња и реконструкција улице Ловранске“ додаје 

се нова апропријација 231. економске класификације 511 – Зграде и грађевински 

објекти и износи „18,600,000.00“ динара; 

               У разделу 2. Општинска управа, глава 2.02. ЈП Дирекција за изградњу 

„Бајина Башта“  Бајина Башта, на функцији 620 – Развој заједнице,  у оквиру 

Програма 1.  Локални развој и просторно планирање, на програмској активности 

1101-0001 Стратешко, просторно  и  урбанистичко  планирање,  на  апропријацији  

106. економске класификације  

441 – Отплата домаћих камата, износ од „3,900,000.00“ динара, замењује се 

износом од „2,900,000.00“ динара и укупно износ од „3,900,000.00“динара замењује 

се износом од „2,900,000.00“ динара,   затим на апропријацији 109. економске 

класификације 484-Накнада штете за повреде или штету насталу услед  

елементарних непогода или других природних узрока  износ од „108,150,000.00“ 

динара замењује се износом од „150,150,000.00“ динара  и укупно износ од  

„108,150,000.00“ динара замењује се износом од  „150,150,000.00“ динара; 

               У разделу 2. Општинска управа, глава 2.02. ЈП Дирекција за изградњу 

„Бајина Башта“ Бајина Башта, на функцији 630 – Водоснабдевање, у оквиру 

Програма 2.  Комунална делатност, на програмској активности 0601-0001 

Водоснабдевање, на апропријацији 115. економске класификације 511 – Зграде и 

грађевински објекти  износ од „19,150,000.00“ динара замењује се износом од 

„7,150,000.00“ динара и укупно износ од  „19,150,000.00“ динара  замењује се 

износом од  „7,150,000.00“ динара; 

               У разделу 2. Општинска управа, глава 2.02. ЈП Дирекција за изградњу 

„Бајина Башта“ Бајина Башта, на функцији 640 – Улична расвета, у оквиру 

Програма 2.  Комунална делатност, на програмској активности 0601-0010 Јавна 

расвета, на апропријацији 116. економске класификације 421 – Стални трошкови 

износ од „24,000,000.00“ динара  замењује се износом од „18,000,000.00“ динара  и 

укупно износ од  „24,000,000.00“ динара  замењује се износом од  „18,000,000.00“ 

динара; 

               У разделу 2. Општинска управа, глава 2.02. ЈП Дирекција за изградњу 

„Бајина Башта“ Бајина Башта, на функцији 451 – Друмски саобраћај  у оквиру 

Програма 7. Путна инфраструктура, на програмској активности 0701-0001 

Управљање саобраћајном инфраструктуром, на апропријацији 119. економске 

класификације 511 – Зграде и грађевински објекти износ од „77,300,000.00“ динара 

замењује се износом од „57,300,000.00“ динара  и укупно износ од  

„124,300,000.00“ динара  замењује се износом од  „104,300,000.00“ динара; 



               У разделу 2. Општинска управа, глава 2.02. ЈП Дирекција за изградњу 

„Бајина Башта“ Бајина Башта, на функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру 

Програма 7. Путна инфраструктура, на програмској активности 0701-0002 

Одржавање путева, на апропријацији 120. економске класификације 425 – Текуће 

поправке и одржавање, износ од „39,200,000.00“ динара  замењује се износом од 

„28,200,000.00“ динара  и укупно износ од  „39,200,000.00“ динара  замењује се 

износом од  „28,200,000.00“ динара; 

              У разделу 2. Општинска управа, глава 2.07. Народна библиотека „Милош 

Требињац“  Бајина Башта, на функцији 820 - Услуге културе,  у оквиру Програма 

13. Развој културе, на програмској активности 1201-0001 Функционисање локалних 

установа културе, на апропријацији 150. економске класификације  423 – Услуге по 

уговору, износ од „700,000.00“ динара замењује се износом од „840,000.00“ динара 

и укупно износ од „700,000.00“ динара замењује се износом од „840,000.00“ 

динара. 

                                                                     Члан 7.         

                         

              Предвиђеним изменама утврђеним у члану 4., 5. и 6. ове Одлуке, извршиће 

се одговарајуће измене збирова у приходима и расходима буџета по функцијама, 

програмима  и  програмским активностима, главама и разделима буџета.  

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                     Члан 8. 

 

              Одлуку о другом ребалансу буџета општине Бајина Башта за 2016.годину 

доставити Министарству финансија Републике Србије и објавити у „Службеном 

листу општине Бајина Башта“.                                                                                                                                                     

                                                                       Члан 9. 

 

              Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Бајина Башта“. 

 

                                                         01 Број: 06 - 34/2016 

                                            Бајина Башта, дана 03. новембра  2016.године 

                                           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНE ОПШТИНЕ  

                                                                                             Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 
 

 



              На основу члана 33. став 1. и члана 36. Закона о јавном дугу («Службени гласник 

РС» број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), члана 32. став 1. тачка 15. Закона о 
локалној самоуправи («Сл.гласник РС»број 129/2007 и 83/2014),  члана 39. став 1. тачка 16.   

Статута општине Бајина Башта  (« Службени лист општине Бајина Башта» бр.6/2008 и 

7/2011 ), члана 23. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2016.годину („Службени лист 

општине Бајина Башта“ бр. 5/2015, 8/2016) и на основу мишљења  Министарства 
финансија Републике Србије – Управа за јавни дуг, број: 401-503/2016-001 од 22.марта 

2016. године,  на предлог  Општинског већа,  Скупштина општине Бајина Башта је дана 03. 

новембра 2016. године донела: 
 

                          ОДЛУКУ О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

                 О ДУГОРОЧНОМ   ЗАДУЖИВАЊУ  ОПШТИНЕ  БАЈИНА БАШТА  
                                  

                                                                    Члан 1. 

                 У Одлуци о дугорочном задуживању општине Бајина Башта („Службени лист 

општине Бајина Башта“ бр. 8/2016), врше се следеће измене и допуне: 
                Члан 2. мења се и гласи:       

               „Средства  из члана 1. ове Одлуке намењена су за финансирање капиталних 

инвестиционих расхода распоређених  Одлуком о другом  ребалансу  буџета општине 
Бајина Башта за 2016. годину  код  Општинске управе у оквиру  Програма  2. Комунална 

делатност,  Програмска активност 0601-0004  Даљинско грејање“.  

 
                                                                    Члан 2. 

                  Члан 6.мења се и гласи: 

                  „Све послове око инвестиционих улагања за инвестицију  наведену у члану 1. 

ове Одлуке финансираће општина Бајина Башта, односно путем капиталне субвенције 
пренети   ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, а све у складу са Посебним програмом коришћења 

субвенција ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта.  

                  Овлашћено правно лице из става 1. овог члана дужно је да спроведе поступак 
јавнe набавкe за избор извођача радова и да обавља послове везане за реализацију 

инвестиције. 

                 Повлачење средстава из кредитног задужења вршиће се на основу захтева  

корисника буџетских средстава одређеног Одлуком о другом ребалансу буџета општине 
Бајина Башта за 2016. годину за реализацију капиталног пројекта уз одговарајућу 

документaцију неопходну за реализацију пројекта ( уговор, ситуација, спецификација 

радова, техничка документација и друга одговарајућа документација)“. 
 

                                                                     Члан 3. 

                   Одлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања у «Службеном листу 
општине Бајина Башта». 

                                                                     Члан 4.                   

                   Одлуку доставити Председнику општине, служби буџета и архиви Скупштине 

општине Бајина Башта. 
                                                          01 Број: 06 – 34 /2016 

                                          Бајина Башта, дана 03. новембра 2016 . године 

                                        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

                                                                               ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                                                    Весна Ђурић,с.р. 

 



На основу члана 15. став 1. тачка 1. Закона о ванредним ситуацијама 
(''Службени гласник РС'' број 111/09, 92/011 и 93/012), члана 20. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 83/014 – др. закон ) и 
члана 39. став 1. тачке 7. и 30. Статута општине Бајина Башта (''Службени лист 
општине Бајина Башта'' број 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на 

седници одржаној дана 03. новембра 2016. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

Члан 1. 

  У Одлуци о организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији општине Бајина Башта (''Службени лист општине Бајина Башта'' број 
8/011), члан 10. мења се и гласи: 

            ''За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање 
почетних активности у случају појаве опасности по људе и материјална средства 
постављају се повереници цивилне заштите и њихови заменици у следећим 

насељеним местима: 
1. у Месној заједници Бајина Башта - 1 повереник; 
2. у Месној заједници Вишесава - 1 повереник; 

3. у Месној заједници Рача - 1 повереник;  
4. у Месној заједници Јеловик - 1 повереник;  
5. у Месној заједници Луг I - 1 повереник;   

6. у Месној заједници Луг II - 1 повереник;  
7. у Месној заједници Перућац - 1 повереник;  
8. у Месној заједници Рогачица - 1 повереник;   

9. у Месној заједници Заглавак - 1 повереник;  
10.  у Месној заједници Солотуша - 1 повереник;   

11.  у Месној заједници Гвоздац - 1 повереник;   
12.  у Месној заједници Заовине - 1 повереник; 
13.  у Месној заједници Овчиња - 1 повереник;  

14.  у Месној заједници Црвица - 1 повереник;  
15.  у Месној заједници Сијерач - 1 повереник;  
16.  у Месној заједници Добротин - 1 повереник;  

17.  у Месној заједници Растиште - 1 повереник;  
18.  у Месној заједници Обајгора - 1 повереник; 
19.  у Месној заједници Бачевци - 1 повереник;  

20.  у Месној заједници Пилица - 1 повереник;  
21.  у Месној заједници Јакаљ - 1 повереник;   
22.  у Месној заједници Јагоштица - 1 повереник;   

23.  у Месној заједници Љештанско - 1 повереник;  
24.  у Месној заједници Бесеровина - 1 повереник;  



25.  у Месној заједници Дуб - 1 повереник;  
26.  у Месној заједници Зарожје - 1 повереник;  

27.  у Месној заједници Оклетац - 1 повереник;  
28.  у Месној заједници Пашина Раван - 1 повереник; 
29.  у Месној заједници Злодол - 1 повереник;  

30.  у Месној заједници Костојевићи - 1 повереник;  
31. у Месној заједници Мала Река - 1 повереник; 
32. у Месној заједници Бушинско поље - 1 повереник;  

  Повереницима цивилне заштите у месним заједницама из става 1. овог 
члана поставиће се најмање по један заменик. 

    Повереници цивилне заштите у месним заједницама су председници 
савета месних заједница, а заменике повереника цивилне заштите предложиће 
савети месних заједница. 

            Постављење повереника и заменика повереника извршиће Општински 
штаб за ванредне ситуације. 
  Повереници и заменици повереника у насељима предузимају 

непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне 
заштите и личне, узајамне и колективне заштите и руководе јединицима 
цивилне заштите опште намене. 

            Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да 
поступају у складу са упутствима повереника, односно заменика повереника.'' 

 

Члан 2. 
            Члан 12. мења се и гласи: 
            ''Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за 

извршавање обимних и мање сложених задатака из области заштите и 
спасавања као што су локализовање и гашење почетних и мањих пожара и 
шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, за 

одржавање реда, затим учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ 
у асанацији терена и друге активности по процени Штаба за ванредне 

ситуације. 
  У општини Бајина Башта формира се јединица цивилне заштите опште 
намене са укупно 75 обвезника цивилне заштите. 

  Попуну, опремање и обуку јединица врши Општинска управа. 
  Координацију послова из става 3. овог члана врши Општинско веће.''  

 

Члан 3. 
        После члана 18. додаје се члан 18а, који гласи: 

         ''Постављење повереника и заменика повереника цивилне заштите 

извршиће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, у складу 
са чланом 10. ове одлуке.''  
 

 
 



Члан 4. 
  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном листу општине Бајина Башта''. 
 

01 Број: 06-34/016 

Бајина Башта, дана 03. новембра 2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 
 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Весна Ђурић, с. р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС, 50/13-одлука УС,  98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 2. став 2. 

и 23. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/014-

др. закон) и члана 39. став 1. тачка 5. Статута општине Бајина Башта („Службени 

лист општине Бајина Башта“, број 6/08 и 7/011), на предлог Општинског већа 

општине Бајина Башта, Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној 

дана 03. новембра 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком доносe се измене и допуне Просторног плана општине Бајина 

Башта (*Сл. лист општине Бајина Башта* бр.10/012) (у даљем тексту: измене и 

допуне Плана), израђене од стране Југословенског института за урбанизам и 

становање ДОО „ЈУГИНУС“, Ул. Андрићев венац бр. 2, Београд. 

 

Члан 2. 

Изменама и допуна Плана мења се смерница за спровођење Просторног 

плана општине Бајина Башта, на начин да се за изградњу малих хидроелектрана 

снаге до 1 MW предвиђа израда урбанистичког пројекта, уместо Плана детаљне 

регулације, све у складу са дописом Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре (број: 350-01-01405/2015-11 од 18.01.2016. године), као и 

усклађивање са важећом законском регулативом. 

 

Члан 3. 

Средства за израду Измена и допуна Просторног плана обезбедила je 

oпштина Бајина Башта.  

 

Члан 4. 

Измене и допуне Плана урађене су у три (3) истоветна примерка у 

аналогном облику и четири (4) истоветна примерка у дигиталним облику, оверене 

печатом Скупштине општине и потписом председника Скупштине општине. 

 

 

Члан 6. 

Саставни део измене и допуне Плана је и аналитичко-документациона 

основа, која се не објављује и налази се у архиви Општинске управе општине 

Бајина Башта.  

 

 

 



Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у “Службеном 

листу општине Бајина Башта”.  

 

01 бр.06-34/2016 

Дана 03. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Весна Ђурић, с.р. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС, 50/13-одлука УС,  98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 2. став 2. 

и 23. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/014-

др. закон) и члана 39. став 1. тачка 5. Статута општине Бајина Башта („Службени 

лист општине Бајина Башта“, број 6/08 и 7/11), на предлог Општинског већа 

општине Бајина Башта, Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној 

дана 03. новембра 2016. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  БАЈИНЕ БАШТЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком доноси се друга измена и допуна Плана генералне регулације 

Бајине Баште (*Сл.лист општине Бајина Башта бр.4/011, 4-1/011 и 6/011), (у даљем 

тексту: Друга измена и допуна Плана), израђена од стране Југословенског 

института за урбанизам и становање ДОО „ЈУГИНУС“, Ул. Андрићев венац бр. 2. 

Београд. 

Члан 2. 

Другом изменом и допуном Плана мења се траса саобраћајнице П160-160, 

врши промена зоне и претежне намене на кат. парцели бр. 751/6 КО Бајина Башта, 

промена намене на кат. парцелама бр. 751/15, 752/1, 1589/5, 831/3, 953, 791/1, 840/2, 

840/4 и 1515 све у КО Бајина Башта, као и усклађивање правила грађења и уређења 

са новодефинисаним претежним наменама и важећом законском регулативом. 

Члан 3. 

Средства за израду Друге измене и допуне Плана обезбедила је општина 

Бајина Башта.  

Члан 4. 

Друга измена и допуна Плана урађена је у три (3) истоветна примерка у 

аналогном облику и четири (4) истоветна примерка у дигиталним облику, оверена 

печатом Скупштине општине и потписом председника Скупштине општине. 

 

Члан 6. 

Саставни део Друге измене и допуне Плана је и аналитичко-документациона 

основа, која се  не објављује и налази се у архиви Општинске управе општине 

Бајина Башта.  

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у “Службеном 

листу општине Бајина Башта”.  

01 бр.06-34/2016 

Дана 03. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

            ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Весна Ђурић, с.р. 



 
             На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС, 50/13-одлука УС,  98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 2. став 2. 

и 23. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/014-

др. закон) и члана 39. став 1. тачка 5. Статута општине Бајина Башта („Службени 

лист општине Бајина Башта“, број 6/08 и 7/11), на предлог Општинског већа 

општине Бајина Башта, Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној 

дана 03. новембра 2016. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„МХЕ РОГАЧИЦА“ 

Члан 1. 

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације „МХЕ РОГАЧИЦА“ (у 

даљем тексту: План детаљне регулације), израђен од стране Центра за 

урбанистичко и просторно планирање и заштиту животне средине „ЕКО УРБО 

ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ, Ул. Николе Пашића 38б-IV, Ужице. 

Члан 2. 

Циљ доношења Плана детаљне регулације је стварање законског и планског 

основа за изградњу „МХЕ Рогачица“ на реци Рогачици, општина Бајина Башта.  

Планом детаљне регулације предвиђа се изградња машинске зграде на делу 

кат. парцеле бр. 2069 КО Својдруг, цевовод непосредно уз реку Рогачицу и 

водозахват на деловима кат. парцела бр. 2871 КО Љештанско и 583 КО Сијерач. 

Члан 3. 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедио је инвеститор, 

предузеће „GREEN WATTS“ d.o.o. (Магистратски трг 3, локал 27, Земун, Београд).  

Члан 4. 

План детаљне регулације је саставни део ове одлуке и садржи: 
 

А. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 Решење о регистрацији предузећа 

 Решење о одређивању одговорног урбанисте бр. 11/14-02 

од 05. 09. 2014. год. 

 Лиценца одговорног урбанисте 

 

Б. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 

1.1   Општи део 
1.2   Анализа и оцена постојећег стања 

1.3   Циљеви и општа концепција развоја, уређења, изградње и основни 

  програмски елементи 

2. ИЗВОД ИЗ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 

 

В. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

ТЕКСТ ПЛАНА 

 



УВОД 

 Циљ израде плана 
 Правни и плански основ за израду плана 

 Опис граница плана 

 Обавезе, услови и смернице из планских докумената 

вишег нивоа и других развојних докумената 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

1.1.  Концепција уређења и типологија карактеристичних грађевинских зона и целина 

1.2.  Просторна организација и подела на целине и зоне 
1.3.  Намена земљишта са билансом површина 

1.4.     Површине за јавне и остале намене 

1.5.     Правила парцелације 
1.6.     Урбанистички и други услови за изградњу инфраструктуре 

1.6.1.  Саобраћајно решење 

1.6.2.  Прикључак на мрежу водовода и канализације 

1.6.3.  Електроенергетика 
1.6.4.  Телекомуникације 

1.7.     Остали услови за уређење простора 

1.7.1.  Инжењерско геолошки услови терена  и геотехничке препоруке 
1.7.2.  Услови заштите природних и културних добара 

     (градитељског наслеђа) 

1.7.3.  Зелене површине (заштита културног предела) 
1.7.4.  Услови заштите животне средине 

1.7.5.  Услови за евакуацију отпада 

1.7.6.  Услови заштите од елементарних непогода  и заштите 

                  од интереса за одбрану 
1.7.7.   Услови заштите од пожара 

1.7.8.   Услови за кретање лица са  инвалидитетом 

1.7.9.   Потреба за израдом Стратешке процене утицаја плана 
      на животну средину 

1.7.10. Мере енергетске ефикасности изградње 

 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
2.1.     Врста и намена објеката који се могу градити 

2.1.1.  Водозахват са таложницом и рибљом стазом 

2.1.2.  Деривација – цевовод и објекти на цевоводу 
2.1.3.  Машинска зграда 

2.2.     Регулација површина 

2.3.     Правила грађења за дефинисане намене и објекте у оквиру целина/зона 
 

3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА 

ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА 

 

4.  ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА 

 

 5.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
5.1.     Опште смернице 

5.2.     Захтеви за израду додатне документације 

5.3.     Израда урбанистичких пројеката 
5.4.     Услови за формирање грађевинских парцела 

5.5.     Издавање локацијских услова 



 

Г. ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 

1. Положај локације у окружењу    1:2500 
2. Сателитски снимак са положајем локације 

3. Извод из ППО-а Бајине Баште – намена простора 1:50000 

4. Извод из ППО-а Бајине Баште – мрежа насеља 
и инфраструктурни системи    1:50000 

5. Геодетска подлога са границом плана   1:2500 

6. Постојеће стање – Врста и начин коришћења 
земљишта према катастарској евиденцији  1:2500 

 

ПЛАНСКА РЕШЕЊА 

 
7. Просторна организација и подела на целине и зоне 1:2500 

8. План намене површина са површинама 

за јавне и остале намене    1:2500 
9. Ситуационо решење са положајем 

планираних објеката     1:2500 

9.1. План регулације и нивелације – машинска зграда 1:250 
9.2. План регулације и нивелације – водозахват  1:500 

9.3. План саобраћаја – машинска зграда   1:250 

9.4. План саобраћаја – водозахват    1:500 

10. План инфраструктуре     1:2500 

 

Члан 5. 

План детаљне регулације је урађен у три (3) истоветна примерка у 

аналогном облику и четири (4) истоветна примерка у дигиталним облику, оверен 

печатом Скупштине општине и потписом председника Скупштине општине. 

 

Члан 6. 

Саставни део Плана детаљне регулације је и аналитичко-документациона 

основа, која се не објављује и налази се у архиви Општинске управе општине 

Бајина Башта.  

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у “Службеном 

листу општине Бајина Башта”.  

 

01 бр.06-34/2016 

Дана 03. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Весна Ђурић, с. р. 

 



 

На основу члана 5. став 3. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“ бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 39. став 1. тачка 30 

Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр.ј 6/2008 и 

7/2011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 03. новембар 

2016. године, донела je  

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу „Бајина 

Башта“ Бајина Башта о приступању реорганизацији предузећа 

Члан 1. 

              Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу 

„Бајина Башта“ Бајина Башта, број 597/016 од 27.10.2016.године о приступању 

реорганизацији предузећа у складу са Законом о изменама и допунама Закона о 

буџетском систему („Сл гласник РС“ број 103/015), Законом о јавним предузећима 

(„Сл гласник РС“ број 15/016) и Законом о комуналним делатностима („Сл гласник 

РС“ број 88/011). 

Члан 2. 

                 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

листу општине Бајина Башта“. 

                                                                 Члан 3. 

                  Ову Одлуку доставити Надзорном одбору ЈП Дирекције за изградњу 

„Бајина Башта“ Бајина Башта и архиви Скупштине. 

 

01 број 06-34/2016 
Бајина Башта, дана 03. новембра 2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНE 
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. 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 24. став 2. Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању  Јавног предузећа Дирекција за изградњу “Бајина 

Башта “ Bajina Ba{ta са Законом о јавним предузећима (“Sl.list op{tine Bajina 
Ba{ta” br. 1/013 и 5/013), Skup{tina op{tine Bajina Ba{ta, na sednici odr`anoj dana  
03. новембра 2016. godine, donela je  
 
 

R  E  [  E  W  E 
 
I 

 

                           DAJE SE saglasnost на Измене Годишњег програма пословања  за 2016. 

годину Javnog  preduze}a Дирекција за изградњу “Бајина Башта“, које је усвојио 

Надзорни одбор тог јавног предузећа, одлуком број  567/1 od 12. октобра 2016. 

године. 
II 

                       Ovo re{ewe objaviti u “Sl.listu  op{tine Bajina Ba{ta”. 

III 

                  Решење доставити: JП Дирекција за изградњу “Бајина Башта” B. Ba{ta, 
архиви  Скупштине. 

 

 

 

01 Број:06-34/016 

Бајина Башта, дана 03. новембра 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. 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 24. став 2. Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању  Јавног предузећа за производњу и испоруку 

топлотне енергије “BB TERM “ Bajina Ba{ta са Законом о јавним предузећима 
(“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta” br. 1/013 и 3/013), Skup{tina op{tine Bajina Ba{ta, 
na sednici odr`anoj dana  03. новембра  2016. godine, donela je  
 
 

R  E  [  E  W  E 
 
I 

 

                           DAJE SE saglasnost на Измену Годишњег програма пословања  за 2016. 

годину Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије “BB TERM “ 
Bajina Ba{ta, које је усвојио Надзорни одбор тог јавног предузећа, одлуком број  
1161-1/2016 od 26. октобра 2016. године. 
 

II 

                       Ovo re{ewe objaviti u “Sl.listu  op{tine Bajina Ba{ta”. 

III 

                  Решење доставити: JП “ББ ТЕРМ” B. Ba{ta, архиви  Скупштине. 

 

 

 

01 Број:06-34/016 

Бајина Башта, дана 03. новембра 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 61. stав 3. 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 24. став 2. Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању  Јавног предузећа за производњу и испоруку 

топлотне енергије “BB TERM “ Bajina Ba{ta са Законом о јавним предузећима 
(“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta” br. 1/013 и 3/013), Skup{tina op{tine Bajina Ba{ta, 
na sednici odr`anoj dana  03. новембра  2016. godine, donela je  
 
 

R  E  [  E  W  E 
 
I 

 

                           DAJE SE saglasnost на Посебан програм о коришћењу средстава из 

буџета општине Бајина Башта за Јавно предузеће за производњу и испоруку 

топлотне енергије “BB TERM “ Bajina Ba{ta за 2016. годину, који је усвојио 

Надзорни одбор тог јавног предузећа, одлуком број  1161-2/2016 od 26. октобра 

2016. године. 
II 

                       Ovo re{ewe objaviti u “Sl.listu  op{tine Bajina Ba{ta”. 

III 

                  Решење доставити: JП “ББ ТЕРМ” B. Ba{ta, архиви  Скупштине. 

 

 

 

01 Број:06-34/016 

Бајина Башта, дана 03. новембра 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. 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 24. став 2. Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању  Јавног комуналног предузећа “12. септембар“ 
Bajina Ba{ta са Законом о јавним предузећима (“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta” br. 
1/013 и 5/013), Skup{tina op{tine Bajina Ba{ta, na sednici odr`anoj dana  03. 

новембра 2016. godine, donela je  
 
 

R  E  [  E  W  E 
 
I 

 

                           DAJE SE saglasnost на Измене и допуне Годишњег програма 

пословања  за 2016. годину Javnog  комуналног preduze}a “12. септембар“, које је 

усвојио Надзорни одбор тог јавног предузећа, одлуком број  1863 od 07. октобра 

2016. године. 
II 

                       Ovo re{ewe objaviti u “Sl.listu  op{tine Bajina Ba{ta”. 

III 

                  Решење доставити: JКП “12. септембар” B. Ba{ta, архиви  Скупштине. 

 

 

 

01 Број:06-34/016 

Бајина Башта, дана 03. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

PREDSEDNIЦА SKUP[TINE  

                                                                                    Весна Ђурић, с.р.  

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 



          На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 129/07 и 83/014-др. закон) и члана 39. Статута општине 

Бајина Башта («Службени лист општине Бајина Башта» број 6/2008 и 

7/2011/), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 03. 

новембра 2016. године, донела је 

  

OДЛУКУ 

              о усвајању Декларације - Ми не желимо ГМО на нашој  

                                                  територији 

 

 
I 
 

  УСВАЈА СЕ Декларација - Ми не желимо ГМО на нашој територији. 

 
II 

 

Саставни део ове Одлуке је текст Декларације - Ми не желимо ГМО на 
нашој територији. 

 
III 

 
 Одлуку објавити у „Службеном листу  општине Бајина Башта“. 
 

 
01 Број: 06-34/2016 

Бајина Башта, дана 03. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

                                                                Председница Скупштине општине  

                                                                                  Весна Ђурић, с.р.                                                                                                 

 
 
 
 
 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЈA - Ми не желимо ГМО на нашој територији 

 

1. Општина Бајина Башта се обавезује да ће доследно поштовати 

Закон о генетички модификованим организмима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 41/2009, у даљем тексту: Закон о ГМО), захтева 
његову доследну примену на територији Републике Србије и противи се 

његовој промени. 

2. Општина Бајина Башта се обавезује да ће предузети све 

одговарајуће мере, као што су стручна предавања и други програми 
образовања за пољопривреднике и друге учеснике у организовању 
производње, прераде и промета пољопривредно прехрамбених производа 

како се не би одлучили за нелегално узгајање и промет ГМО и производа од 
ГМО. 

3. Општина Бајина Башта захтева и очекује од свих државних 
органа и политичких странака и покрета да се залажу за доследну 

примену Закона о ГМО и одговарајућих подзаконских аката и да се 
онемогући недозвољено гајење и промет ГМО и могуће штетне последице 
ГМО и производа од ГМО на здравље становништва и загађивање природе у 

Републици Србији. 

4. Општина Бајина Башта очекује од РТС као медијског јавног 

сервиса грађана Србије и других средстава информисања да 
редовно и објективно информишу јавност о примени Закона о ГМО 
и о резултатима истраживања у свету о штетним последицама гајења и 

употребе ГМО и производа од ГМО. 

5. Општина Бајина Башта позива све општине и градове у Републици Србији 

да подрже и усвоје ову Декларацију. 

Оставимо земљу наших предака нашој деци без ГМО! 

 

                                                               Председница Скупштине општине  

                                                                                  Весна Ђурић, с.р.                                                                                             



                      На основу члана 32. тачка 20. Закона  о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07 и 83/014), члана 54. став 2. и став 11. тачка 3. и члана 55. 

став 3. тачке 4. и 5.  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 03. новембра 2016. године, донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу чланова Школског одбора 

Основне школе *Рајак Павићевић* Бајина Башта 

 

I 

 

            РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског одбора Основне школе 

„Рајак Павићевић“ Бајина Башта: 

            -Никола Стаменић, као представник  запослених, због наступања услова из 

члана 54. став 11. Закона  о основама система образовања и васпитања-преузимање 

послова помоћника директора, који су неспојиви са обављањем послова у органу 

управљања и 

             -Весна Нешковић, као представник  родитеља, због престанка основа по 

којем је именована. 

                                                                       II         

 

               Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу 

општине Бајина Башта“. 

III 

 

              Решење доставити: Основној школи *Рајак Павићевић* Бајина Башта, 

Стаменић Николи, Нашковић Весни  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-34/2016 

Бајина Башта, дана 03. новембра 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, 

35/015-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 03. новембра 2016. 

године, донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Школског одбора 

Основне школе *Рајак Павићевић* Бајина Башта 

 

I 

 

            ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Рајак 

Павићевић“ Бајина Башта: 

            -Снежана Тришић, као представник  запослених и 

            -Марија Селинић, као представник  родитеља. 

                                                                        

II 

 

             Мандат новоименованих чланова Школског одбора траје до истека мандата 

Школског одбора Основне школе *Рајак Павићевић* 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: Основној школи *Рајак Павићевић* Бајина Башта, 

Снежани Тришић, Марији Селинић и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-34/2016 

Бајина Башта, дана 03. новембра 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 и 83/014), члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона  о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/011, 

55/013, 35/015-аутентично тумачење и 68/015) 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 03. новембра 2016. 

године, донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу чланова Школског одбора 

Техничке школе  Бајина Башта 

 

I 

 

            РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Крњић Љубодраг и Бакић Влатко дужности чланова 

Школског одбора Техничке школе Бајина Башта, као представници  родитеља, због 

престанка основа по којем су именовани. 
 
                                                                       II         

 

               Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу 

општине Бајина Башта“. 

III 

 

              Решење доставити: Техничкој школи Бајина Башта, Крњић Љубодрагу, 

Бакић Влатку  и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-34/2016 

Бајина Башта, дана 03. новембра 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, 35/015-

аутентично тумачење и 68/015) 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 03. новембра 2016. године, донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Школског одбора 

Техничке школе Бајина Башта 

 

I 

 

            ИМЕНУЈУ СЕ  Радојичић Драгана и Бошковић Слободанка за чланове 

Школског одбора Техничке школе Бајина Башта, као представници родитеља.  

 

II 

 

             Мандат новоименованих чланова Школског одбора траје до истека мандата 

Школског одбора Техничке школе  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: Техничкој школи Бајина Башта, Радојичић Драгани, 

Бошковић Слободанки и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-34/2016 

Бајина Башта, дана 03. новембра 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 39. тачка 10.  Статута општине Бајина 

Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 6/08 и 7/011) и члана 6. Уговора о 

оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније *Дубоко*10 

Број: 352-55/2005, Скупштина општине Бајина Башта на седници одржаној дана  

03. новембра  2016. године, донела је 

 

           

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Управног одбора Јавног комуналног 

предузећа *Дубоко* Ужице 

 

I 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ Сузана Милинковић из Бајине Баште дужности члана 

Управног одбора Јавног комуналног предузећа *Дубоко* Ужице, на коју је 

именована Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-26/014 од 21. 

јула 2014. године. 

II 

 

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

Бајина Башта“. 

III 

 

 Решење доставити: ЈКП *Дубоко* Ужице, Сузани Милинковић и архиви 

Скупштине. 

 

01 Број:06-34/2016 

Бајина Башта, дана 03. новембра, с.р. 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 39. тачка 10.  Статута општине Бајина 

Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 6/08 и 7/011) и члана 6. Уговора о 

оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније *Дубоко*10 

Број: 352-55/2005, Скупштина општине Бајина Башта на седници одржаној дана  

03. новембра  2016. године, донела је 

 

           

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Управног одбора Јавног комуналног 

предузећа *Дубоко* Ужице 

 

I 

 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Јован Милић, дипл. инжењер пољопривреде из Бајине Баште, 

за члана Управног одбора Јавног комуналног предузећа *Дубоко* Ужице, као 

представник општине Бајина Башта. 

 

II 

 

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

Бајина Башта“. 

III 

 

 Решење доставити: ЈКП *Дубоко* Ужице, Јовану Милићу и архиви 

Скупштине. 

 

01 Број:06-34/2016 

Бајина Башта, дана 03. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                   Весна Ђурић, с. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
IZDAVA^: Op{tinska uprava Bajina Ba{ta - glavni i odgovorni 
urednik - sekretar Skup{tine Radina Rajakovi}, broj telefona: 865-
070, broj uplatnog ra~una:  840-742351843-94 - prihodi op{tinskih 
orana uprave, model 97, poziv na broj 77-007. Godi{wa pretplata za “Sl. 
list op{tine Bajina Ba{ta” za 2016. godinu je 7.000,00 dinara.   


