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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-исправка, 

108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон 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 30. новембра 2016.године, донела  

ОДЛУКУ 

О ТРЕЋЕМ 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, 9/2016) 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 1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, износ од 

„1,053,776,816.00“ динара замењује се износом од „1,031,776,816.00“ динара. 

1.1.Текући приходи износ од „1,052,096,816.00“ динара замењује се износом од 

„1,030,096,816.00“ динара и Донације и трансфери износ од „55,220,000.00“ 

динара замењује се износом од „33,220,000.00“ динара. 

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 

„1,293,559,000.00“ динара замењује се износом од „1,271,559,000.00“ динара. 

2.1.Текући расходи износ од „1,043,049,000.00“ динара замењује се износом од 

„1,043,490,878.67“ динара и Текући буџетски расходи износ од „1,007,240,000.00“ 

динара замењује се износом од „1,007,681,878.67“ динара. 

2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине износ од „250,510,000.00“ динара 

замењује се износом од „228,068,121.33“ динара, Текући буџетски издаци износ од 

„201,700,000.00“ динара замењује се износом од „201,258,121.33“ динара, Донације 

и трансфери износ од „47,000,000.00“ динара замењује се износом од 

„25,000,000.00“ динара. 

Члан 2. 

              Члан 2. став 1. мења се и гласи: 

           „Буџет општине Бајина Башта састоји се од укупних прихода и примања који 

се заједно са осталим изворима новчаних средстава утврђују у износу од 

1,298,259,000.00 динара, а састоји се из:  

            - Усупљених и изворних прихода и примања буџета општине Бајина Башта у 

износу од 785,143,816.00 динара; 



            - Ненаменских и наменских трансфера из буџета Републике Србије у износу 

од 163,014,000.00 динара; 

           - Донација и добровољних трансфера физичких и правних лица у износу од 

21,000,000.00 динара; 

           - Прихода и примања из осталих извора финансирања индиректних 

корисника буџетских средстава у износу од 62,619,000.00 динара; 

           - Пренетих средстава у износу од 16,482,184.00 динара; 

           - Примања од задуживања у износу од 250,000,000.00 динара; 

             Укупних расхода и издатака из свих извора финасирања у износу од 

1,298,259,000.00 динара.“ 

Члан 3. 

            Члан 4. став 1. мења се и гласи : 

           „Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 4,534,000.00 

динара. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси 

Општинско веће у складу са чланом 69.Закона о буџетском систему.“ 

Члан 4. 

              У члану 5. Приходи и примања буџета општине Бајина Башта по врстама 

односно економским класификацијама, врше се следеће измене и допуне : 

              На економској класификацији 733251-Капитални наменски трансфери од 

Републике у корист нивоа општина – средства из осталих извора финансирања 

буџетских корисника, износ од „47,000,000.00“ динара замењује се износом од 

„25,000,000.00“ динара. 

Члан 5. 

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

измене и допуне: 

 

             На економској класификацији 413–Накнаде у натури, износ од 

„295,000.00“ динара замењује се износом од „272,934.67“ динара и укупно износ од 

„305,000.00“ динара замењује се износом од „282,934.67“ динара; 

           На економској класификацији 414–Социјална давања запосленима, износ од 

„3,785,000.00“ динара замењује се износом од „3,613,672.00“ динара и укупно 

износ од „4,105,000.00“ динара замењује се износом од „3,933,672.00“ динара; 

            На економској класификацији 416–Награде запосленима и остали посебни 

расходи, износ од „610,000.00“ динара замењује се износом од „560,000.00“ динара 

и укупно износ од „610,000.00“ динара замењује се износом од „560,000.00“ 

динара;  

             На економској класификацији 421–Стални трошкови, износ од 

„90,802,525.00“ динара замењује се износом од „90,344,580.00“ динара и укупно 

износ од „92,407,525.00“ динара замењује се износом од „91,949,580.00“ динара; 



             На економској класификацији 422–Трошкови путовања, износ од 

„2,060,000.00“ динара замењује се износом од „1,890,000.00“ динара и укупно 

износ од „2,440,000.00“ динара замењује се износом од „2,270,000.00“ динара;  

             На економској класификацији 423–Услуге по уговору, износ од 

„92,275,000.00“ динара замењује се износом од „92,125,000.00“ динара и укупно 

износ од „95,765,000.00“ динара замењује се износом од „95,615,000.00“ динара; 

             На економској класификацији 424–Специјализоване услуге, износ од 

„35,872,475.00“ динара замењује се износом од „35,830,675.00“ динара и укупно 

износ од „36,172,475.00“ динара замењује се износом од „36,130,675.00“ динара; 

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

„48,770,000.00“ динара замењује се износом од „42,770,000.00“ динара и укупно 

износ од „50,870,000.00“ динара замењује се износом од „44,870,000.00“ динара; 

            На економској класификацији 426–Материјал, износ од „20,945,000.00“ 

динара, замењује се износом од „21,345,000.00“ динара и укупно износ од 

„25,610,000.00“ динара, замењује се износом од „26,010,000.00“ динара; 

              На економској класификацији 472–Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, износ од „15,980,000.00“ динара замењује се износом од „16,980,000.00“ 

динара и укупно износ од „15,980,000.00“ динара замењује се износом од 

„16,980,000.00“ динара; 

               На економској класификацији 482–Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали, износ од „670,000.00“ динара замењује се износом од „325,017.00“ динара 

и укупно износ од „840,000.00“ динара замењује се износом од „495,017.00“ 

динара; 

               На економској класификацији 483–Новчане казне и пенали по решењу 

суда, износ од „2,291,000.00“ динара замењује се износом од „1,891,000.00“ динара 

и укупно износ од „2,291,000.00“ динара замењује се износом од „1,891,000.00“ 

динара; 

               На економској класификацији 484–Накнада штете за повреде или 

штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, 

износ од „152,380,000.00“ динара замењује се износом од „159,230,000.00“ динара и 

укупно износ од „152,380,000.00“ динара замењује се износом од „159,230,000.00“ 

динара; 

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

„161,390,000.00“ динара замењује се износом од „162,448,478.91“ динара и укупно 

износ од „208,390,000.00“ динара замењује се износом од „187,448,478.91“ динара; 



              На економској класификацији 513-Остале некретнине и опрема, износ од 

„600,000.00“ динара замењује се износом од „162,000.00“ динара и укупно износ од 

„600,000.00“ динара замењује се износом од „162,000.00“ динара; 

             На економској класификацији 541-Земљиште, износ од „30,500,000.00“ 

динара замењује се износом од „29,437,642.42“ динара и укупно износ од 

„30,500,000.00“ динара замењује се износом од „29,437,642.42“ динара; 

Члан 6. 

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

и допуне: 

               На функционалној класификацији 040-Породица и деца, износ од 

„12,100,000.00“ динара замењује се износом од „13,100,000.00“ динара и укупно 

износ од „12,100,000.00“ динара замењује се износом „13,100,000.00“ динара; 

               На функционалној класификацији 130-Опште јавне услуге, износ од 

„109,190,000.00“ динара замењује се износом од „110,727,018.99“ динара и укупно 

износ од „109,190,000.00“ динара замењује се износом „110,727,018.99“ динара; 

                На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, износ од 

„182,600,000.00“ динара замењује се износом од „188,158,478.91“ динара и укупно 

износ од „229,600,000.00“ динара замењује се износом „213,158,478.91“ динара; 

                 На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, износ од 

„453,050,000.00“ динара замењује се износом од „452,954,502.10“ динара и укупно 

износ од „453,550,000.00“ динара замењује се износом „ 453,454,502.10“ динара; 

                 На функционалној класификацији 630-Водоснабдевање, износ од 

„12,150,000.00“ динара замењује се износом од „4,150,000.00“ динара и укупно 

износ од „12,150,000.00“ динара замењује се износом „4,150,000.00“ динара; 

Члан 7. 

                 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, износ од 

„203,050,000.00“ динара замењује се износом од „202,954,502.10“ динара и укупно 

износ од „203,550,000.00“ динара замењује се износом „203,454,502.10“ динара, а 

на програмској активности 1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко 

планирање износ од „203,050,000.00“ динара замењује се износом од 

„202,954,502.10“ динара и укупно износ од „203,550,000.00“ динара замењује се 

износом „203,454,502.10“ динара; 



                  На Програму 2. Комунална делатност, износ од „394,150,000.00“ 

динара замењује се износом од „386,150,000.00“ динара и укупно износ од 

„394,150,000.00“ динара замењује се износом „386,150,000.00“ динара, а на 

програмској активности 0601-0001 Водоснабдевање, износ од „12,150,000.00“ 

динара замењује се износом од „4,150,000.00“ динара и укупно износ од 

„12,150,000.00“ динара замењује се износом „4,150,000.00“ динара; 

                 На Програму 7. Путна инфраструктура, износ од „137,800,000.00“ 

динара замењује се износом од „143,358,478.91“ динара и укупно износ од 

„184,800,000.00“ динара замењује се износом „168,358,478.91“ динара, а на 

програмској активности 0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром, 

износ од „57,300,000.00“ динара замењује се износом од „68,858,478.91“ динара и 

укупно износ од „104,300,000.00“ динара замењује се износом „93,858,478.91“ 

динара и на програмској активности 0701-0002 Одржавање путева, износ од 

„28,200,000.00“ динара замењује се износом од „22,200,000.00“ динара и укупно 

износ од „28,200,000.00“ динара замењује се износом „22,200,000.00“ динара; 

                    На Програму 11. Социјална и дечја заштита, износ од „49,960,000.00“ 

динара замењује се износом од „50,960,000.00“ динара и укупно износ од 

„49,960,000.00“ динара замењује се износом „50,960,000.00“ динара, а на 

програмској активности 0901-0006 Дечја заштита износ од „12,100,000.00“ 

динара замењује се износом од „13,100,000.00“ динара и укупно износ од 

„12,100,000.00“ динара замењује се износом „13,100,000.00“ динара; 

                    На Програму 15. Локална самоуправа, износ од „171,552,000.00“ 

динара замењује се износом од „173,089,018.99“ динара и укупно износ од 

„171,552,000.00“ динара замењује се износом „173,089,018.99“ динара, а на 

програмској активности 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина износ од „128,652,000.00“ динара замењује се износом од 

„130,189,018.99“ динара и укупно износ од „128,652,000.00“ динара замењује се 

износом „130,189,018.99“ динара. 

Члан 8. 

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

издатака буџета: 

                 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 и 

градских општина,  

             - апропријација 21. економске класификације 411 - Плате, додаци и 

накнаде запослених, износ од „34,820,000.00“ динара, замењује се износом од 

„35,835,007.83“ динара; 



                - апропријација 22. економске класификације 412 - Социјални доприноси 

на терет послодавца, износ од „6,230,000.00“ динара, замењује се износом од 

„6,412,726.37“ динара; 

                - апропријација 23. економске класификације 465 - Остале текуће 

дотације и трансфери, износ од „4,240,000.00“ динара, замењује се износом од 

„4,395,041.58“ динара; 

              - апропријација 27. економске класификације 421 - Стални трошкови, 

износ од „7,000,000.00“ динара, замењује се износом од „7,359,594.16“ динара; 

              - апропријација 28. економске класификације 422 - Трошкови путовања, 

износ од „800,000.00“ динара, замењује се износом од „853,339.40“ динара; 

              - апропријација 29. економске класификације 423 - Услуге по уговору, 

износ од „2,900,000.00“ динара, замењује се износом од „3,671,309.65“ динара и 

             - апропријација 43. економске класификације 541 - Природна имовина, 

износ од „28,500,000.00“ динара, замењује се износом од „27,500,000.00“ динара; 

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

620 – Развој заједнице, додаје се Програм 1. Локални развој и просторно 

планирање, и уводи програмска активност 1101-0001 Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање и додају нове апропријације: 

             - апропријација 232. економске класификације 424 - Специјализоване 

услуге и износи „604,500.00“ динара; 

              - апропријација 233. економске класификације 425 - Текуће поправке и 

одржавање и износи „171,342.47“ динара;  

              - апропријација 234. економске класификације 426 - Материјал и износи 

„747,671.00“ динара;  

             - апропријација 235. економске класификације 482 - Порези, обавезне 

таксе, казне и пенали и износи „46,270.00“ динара;  

             - апропријација 236. економске класификације 483 - Новчане казне и 

пенали по решењу суда и износи „100,000.00“ динара;  

            - апропријација 237. економске класификације 484 - Накнаде штете за 

повреде или штету насаталу услед елементарних непогода и износи 

„6,850,000.00“ динара;  

            - апропријација 238. економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти и износи „465,635.16“ динара и  



              - апропријација 239. економске класификације 512 - Машине и опрема и 

износи „185,801.00“ динара; 

               У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01. Општинска управа, додаје се 

нова функција 630 - Водоснабдевање, у оквиру Програма 2. Комунална 

делатност, уводи се нова програмска активност 0601-0001 Водоснабдевање и 

додају нове апропријације:  

             - апропријација 240. економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти (водоводна инфраструктура) и износи „3,000.000.00“ динара и  

              - апропријација 241. економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти (канализациона мрежа) и износи „1,150.000.00“ динара;  

              У разделу 2. Општинска управа, глава 2.01. Општинска управа, додаје се 

функција 640 - Јавна расвета, у оквиру Програма 2. Комунална делатност, на 

програмској активности 0601-0010 Јавна расвета, додају се нове апропријације:  

            - апропријација 242. економске класификације 421 - Стални трошкови и 

износи „3,928,894.20“динара; 

            - апропријација 243. економске класификације 425 - Текуће поправке и 

одржавање и износи „5,540.00“ динара и  

            - апропријација 244. економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти и износи „3,780,674.00“ динара; 

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

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

инфраструктура, додаје се нова програмска активност 0701-0001 Управљање 

саобраћајном инфраструктуром и уводи –нова апропријација: 

               - апропријација 245. економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти и износи „11,558,478.91“ динара; 

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

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

инфраструктура, додаје се нова програмска активност 0701-0002 Одржавање 

путева и уводи нова апропријација:  

             -апропријација 246. економске класификације 425 - Текуће поправке и 

одржавање и износи „7,759,489.90“ динара; 

 



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

функцији 040 – Дечја заштита, у оквиру Програма 11.Социјална и дечја 

заштита, на програмској активности 0901-0006 Дечја заштита, 

                - апропријација 75. економске класификације 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета износ од „2,800,000.00“ динара, замењује се износом од 

„3,550,000.00“ динара и 

               - апропријација 76. економске класификације 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета износ од „2,400,000.00“ динара, замењује се износом од 

„2,650,000.00“ 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 врше се следеће 

измене: 

              - апропријација 94. економске класификације 411 - Плате, додаци и 

накнаде запослених, износ од „12,240,000.00“ динара, замењује се износом од 

„11,224,992.17“ динара и укупно износ од „12,240,000.00“динара замењује се 

износом од „11,224,992.17“ динара; 

              - апропријација 95. економске класификације 412 - Социјални доприноси 

на терет послодавца износ од „2,192,000.00“ динара замењује се износом од 

„2,009,273.63“ динара и укупно износ од „2,192,000.00“ динара замењује се 

износом од „2,009,273.63“ динара; 

              - апропријација 96. економске класификације 465 - Остале текуће 

дотације и трансфери, износ од „1,603,000.00“ динара, замењује се износом од 

„1,447,958.42“ динара и укупно износ од „1,603,000.00“динара замењује се износом 

од „1,447,958.42“ динара; 

              - апропријација 97. економске класификације 413 - Накнаде у натури 

износ од „115,000.00“ динара замењује се износом од „92,934.67“ динара и укупно 

износ од „115,000.00“ динара замењује се износом од „92,934.67“ динара;  

              - апропријација 98. економске класификације 414 - Социјална давања 

запосленима износ од „200,000.00“ динара замењује се износом од „28,672.00“ 

динара и укупно износ од „200,000.00“ динара замењује се износом од „28,672.00“ 

динара;  

             - апропријација 99. економске класификације 416 - Награде запосленима и 

остали посебни расходи износ од „50,000.00“ динара замењује се износом од 

„0.00“ динара и укупно износ од „50,000.00“ динара замењује се износом од „0.00“ 

динара; 



         - апропријација 100. економске класификације 421 - Стални трошкови износ 

од „3,700,000.00“ динара замењује се износом од „2,882,460.84“ динара и укупно 

износ од „3,700,000.00“ динара замењује се износом од „2,882,460.84“ динара;  

         - апропријација 101. економске класификације 422 - Трошкови путовања 

износ од „400,000.00“ динара замењује се износом од „176,660.60“ динара и укупно 

износ од „400,000.00“ динара замењује се износом од „176,660.60“ динара; 

         - апропријација 102. економске класификације 423 - Услуге по уговору износ 

од „5,400,000.00“ динара замењује се износом од „4,478,690.35“ динара и укупно 

износ од „5,900,000.00“ динара замењује се износом од „4,978,690.35“ динара; 

         - апропријација 103. економске класификације 424 - Специјализоване услуге 

износ од „2,700,000.00“ динара замењује се износом од „2,053,700.00“ динара и 

укупно износ од „2,700,000.00“ динара замењује се износом од „2,053,700.00“ 

динара;  

           - апропријација 104. економске класификације 425 - Текуће поправке и 

одржавање износ од „7,500,000.00“ динара замењује се износом од „7,328,657.53“ 

динара и укупно износ од „7,500,000.00“ динара замењује се износом од 

„7,328,657.53“ динара;  

           - апропријација 105. економске класификације 426 - Материјал износ од 

„4,200,000.00“ динара замењује се износом од „3,852,329.00“ динара и укупно 

износ од „4,200,000.00“ динара замењује се износом од „3,852,329.00“ динара; 

           - апропријација 107. економске класификације 482 - Порези, обевезне таксе, 

казне и пенали износ од „500,000.00“ динара замењује се износом од „108,747.00“ 

динара и укупно износ од „500,000.00“ динара замењује се износом од „108,747.00“ 

динара; 

           - апропријација 108. економске класификације 483 - Новчане казне и пенали 

по решењу суда износ од „500,000.00“ динара замењује се износом од „0.00“ динара 

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

           - апропријацијa 110. економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти износ од „5,500,000.00“ динара замењује се износом од „2,534,364.84“ 

динара и укупно износ од „5,500,000.00“ динара замењује се износом од 

„2,534,364.84“ динара; 

          - апропријација 111. економске класификације 512 - Машине и опрема износ 

од „600,000.00“ динара замењује се износом од „414,199.00“ динара и укупно износ 

од „600,000.00“ динара замењује се износом од „414,199.00“ динара;  



             - апропријација 112. економске класификације 513 - Остале некретнине и 

опрема износ од „600,000.00“ динара замењује се износом од „162,000.00“ динара и 

укупно износ од „600,000.00“ динара замењује се износом од „162,000.00“ динара и  

             - апропријација 113. економске класификације 541 – Природна имовина-

земљиште износ од „2,000,000.00“ динара замењује се износом од „1,937,642.42“ 

динара и укупно износ од „2,000,000.00“ динара замењује се износом од 

„1,937,642.42“ 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,  

            -апропријација 114. економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти износ од „5,000,000.00“ динара замењује се износом од „0.00“ динара и 

укупно износ од „5,000,000.00“ динара замењује се износом од „0.00“ динара и  

              - апропријација 115. економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти износ од „7,150,000.00“ динара замењује се износом од „0.00“ динара и 

укупно износ од „7,150,000.00“ динара замењује се износом од „0.00“ 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, 

              - апропријација 116. економске класификације 421 - Стални трошкови 

износ од „18,000,000.00“ динара замењује се износом од „14,071,105.80“ динара и 

укупно износ од „18,000,000.00“ динара замењује се износом од „14,071,105.80“ 

динара;  

              - апропријација 117. економске класификације 425 - Текуће поправке и 

одржавање износ од „2,000,000.00“ динара замењује се износом од „1,994,460.00“ 

динара и укупно износ од „2,000,000.00“ динара замењује се износом од 

„1,994,460.00“ динара и  

              - апропријација 118. економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти износ од „11,000,000.00“ динара замењује се износом од „7,219,326.00“ 

динара и укупно износ од „11,000,000.00“ динара замењује се износом од 

„7,219,326.00“ 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, 



          -апропријација 119. економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти износ од „57,300,000.00“ динара остаје непромењен из извора 01 - приходи 

из буџета, а средства из осталих извора финансирања буџетских корисника, извор 

07-трансфери од других нивоа власти, износ од „47,000,000.00“ динара замењује се 

износом од „25,000,000.00“ динара и укупно износ од „104,300,000.00“ динара 

замењује се износом од „ 82,300,000.00“ 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, 

           -апропријација 120. економске класификације 425 - Текуће поправке и 

одржавање, износ од „28,200,000.00“ динара замењује се износом од 

„14,440,510.10“ динара и укупно износ од „28,200,000.00“ динара замењује се 

износом од „14,440,510.10“ динара. 

Члан 9. 

           Предвиђеним изменама утврђеним у члану 5, 6, 7 и 8 ове Одлуке, извршиће 

се одговарајуће измене збирова у приходима и примањима, расходима и издацима 

буџета по наменама, функцијама, програмима и програмским активностима, 

главама и разделима буџета.  

Члан 10. 

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

доставити Министарству финансија Републике Србије и објавити у „Службеном 

листу општине Бајина Башта“. 

Члан 11. 

              Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Бајина Башта“. 

 

01 Број: 06 - 39 /2016.године 

Бајина Башта, дана 30. новембра 2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНE ОПШТИНЕ  

                                                                  Весна Ђурић,с.р. 

 

 

 



 

               На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07 и 83/0114-др. закон), члана 79. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 39. тачка 9. Статута 

општине Бајина Башта (''Службени лист општине Бајина Башта'' број 6/2008 и 

7/2011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. новембра 

2016. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности на Одлуку  

Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу „Бајина Башта“  

Бајина Башта о приступању реорганизацији предузећа 

 

I 

                    СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука Скупштине општине Бајина Башта 

о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за 

изградњу „Бајина Башта“ Бајина Башта о приступању реорганизацији предузећа 

(''Службени лист општине Бајина Башта'', бр.9/2016). 

 

II 

                    Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу 

општине Бајина Башта''. 

 

III 

                    Одлуку доставити: Општинској управи и архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-39/2016 

Бајина Башта, дана 30. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                        Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07 и 83/0114-др. закон), члана 5. став 3. и члана 8. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 1. став 1. и 

члана 17. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, број 103/2015) и члана 39. тачка 9. Статута општине Бајина Башта 

(''Службени лист општине Бајина Башта'' број 6/2008 и 7/2011), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. новембра 2016. године, 

донела је 

 

Одлуку 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 

 

               1. Овом одлуком уређује се престанак рада и постојања Јавног предузећа 

Дирекција за изградњу ''Бајина Башта'' Бајина Башта, (у даљем тексту:Дирекција), 

његово брисање из регистра привредних субјеката и преузимање права, обавеза и 

послова Дирекције на општину Бајина Башта, оснивача тог јавног предузећа.  

              2. Закључно са 30. новембром 2016. године престаје са радом и постојањем 

Јавно предузеће Дирекција за изградњу ''Бајина Башта'' Бајина Башта, основана 

Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за 

изградњу “Бајина Башта“ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима 

(„Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 1/2013 и 5/2013), са седиштем у 

Бајиној Башти, у Улици Кнеза Милана Обреновића број 34/2, уписана у регистар 

Агенције за привредне регистре са матичним бројем 17221809 и чији је и порески 

идентификациони број 101001150. 

             3. Права, обавезе и послови Дирекције, настали у име и за рачун Дирекције 

закључно са 30. новембром 2016. године, од 01. децембра 2016. године у целини 

прелазе на општину Бајина Башта, оснивача Дирекције.  

                Општина Бајина Башта даном престанка рада и постојања Дирекције, од 

01. децембра 2016. године, ступа на место Дирекције у свим затеченим 

облигационим и  другим односима. 

               4. Права оснивача остварује орган општине Бајина Башта - Скупштина 

општине Бајина Башта. 

               5. Обавезује се Општинска управа општине Бајина Башта да: 

                 1) изврши послове везане за престанак рада и постојања Дирекције у 

правном поретку Републике Србије, 

                 2) попише и преузме од Дирекције непокретне и покретне ствари, 

предмете и архиву, 

                 3) преузме од Дирекције потраживања по основу доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, по основу накнаде на име закупа грађевинског земљишта 

и друга потраживања. 

                 6. Обавезе из тачке 3. ове Одлуке од 01. децембра 2016. године 

измириваће се из средстава буџета општине Бајина Башта - са раздела 2-Општинска 

управа, Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2016. годину.  



                7. Послове Дирекције, одређене одлукама Скупштине општине Бајина 

Башта - административне, стручне и извршне, на одржавању, уређењу и изградњи 

комуналне инфраструктуре и друге послове Дирекције, од 01. децембра 2016. 

године вршиће општина Бајина Башта, њен орган - Општинска управа. 

               8. Програм уређивања грађевинског земљишта, одржавања и изградње 

комуналне инфраструктуре, од 01. децембра 2016. доноси  се у складу са законом и 

општим актима општине Бајина Башта.. 

                 Извор финансирања програма из става 1. ове тачке је раздео 2- 

Општинска управа, Одлуке о буџету општине Бајина Башта. 

                9. Уговоре на терет буџета општине Бајина Башта, које је до сада 

закључивала Дирекција, у извршењу програма пословања, од 01. децембра 2016. 

године закључује Председник општине Бајина Башта, на основу претходне 

сагласности Општинског већа општине Бајина Башта. 

                Извор финансирања уговора става 1. ове тачке је раздео 2-Општинска 

управа, Одлуке о буџету општине Бајина Башта.  

                10. На дан 30. новембра 2016. године запосленима у Дирекцији на 

неодређено и на одређено време, престаје радни однос у Дирекцији. 

                      На дан 30. новембра 2016. године  лицима ангажованим по другим 

законским основима радног ангажовања, престаје рад у Дирекцији.                        

                11. На дан 01. децембра 2016. године, запослени из тачке 10. став 1. ове 

Одлуке преузимају се у радни однос у Општинску управу општине Бајина Башта 

са: 

                  1) статусом нераспоређеног запосленог лица;  

                  2)платом чији износ не може бити већи од износа плате коју има 

запослени у Општинској управи са истом стручном спремом и одговарајућим 

звањем. 

                  12. На дан 30. новембра 2016. године престаје да важи Одлука о 

усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу “Бајина 

Башта“ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине 

Бајина Башта“ бр. 1/2013 и 5/2013). 

                    На дан 30. новембра 2016. године Дирекција ће се брисати из регистра 

привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре. 

                  13.Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу 

општине Бајина Башта''. 

 

01 Број:06-39/2016 

Бајина Башта, дана 30. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                        Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 



На основу члана 30 став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( „Сл 

гласник РС“ број 129/2007 и 832014-др.закон),   члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени лист  РС“ 

број 68/2015) 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 30. новембра 2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У 

ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА ЗА 2015.ГОДИНУ 

1. Овом одлуком мења се тачка 2. Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у општини Бајина Башта за 2015.годину („Сл.лист 

општине Бајина Башта“ број 5/2015, 8/2016), тако да сада гласи 

 „Максималан број запослених на неодређено време, за организационе 

облике у систему локалне самоуправе за општину Бајина Башта, је :  

1. Општинска управа општине Бајина Башта 69 

2. Општинско правобранилаштво 1 

3. Јавно комунално предузеће „12.септембар“ 101 

4. Јавно предузеће „ББ Терм“ 21 

5. Установа Спортско-туристички центар „Бајина Башта“ 15 

6.  Установа „Култура“ 5 

7. Народна библиотека „Милош Требињац“ 8 

8. Предшколска установа „Невен“ 59 

 

 2. Ова Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у општини Бајина Башта ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бајина Башта“. 

 

01 број 06-39/2016 

Бајина Башта, дана 30.  новембар 2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Весна Ђурић, с.р. 



 
На основу члана 5. став 3., члана 6. 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 5. Закона о комуналним 
делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011), члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр.ј 6/2008 и 7/2011) и члана 
6. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Бајина Башта (“Сл.лист 
општине Бајина Башта” бр. 11/2012 и 5/2013), Скупштина општине Бајина Башта, на 
седници одржаној  дана 30. новембра 2016. године, донела je  
 

ОДЛУКУ 
о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 

 “12. септембар “ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

  Овом Одлуком врши се усклађивање  оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа “12. септембар “ Бајина Башта са одредбама Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ бр. 15/2016). 
 

Члан 2. 
Утврђује  се да је Јавно комунално предузеће “12. септембар “ Бајина Башта (у  

даљем тексту: Предузеће) основано Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа 
“Комуналац “ Бајина Башта 01 Број:06-16/2005 од 14. октобра 2005. године („Сл. лист 
општине Бајина Башта“ бр. 8/2005), да је Одлуком Скупштине општине Бајина Башта 
01 Број:06-19/2005 од 30. децембра 2005. године („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 
10/2005) Предузеће променило пословно име и седиште у Јавно комунално предузеће 
“12. септембар “ Бајина Башта, Ул. Светосавска бр. 6 и да је регистровано код Агенције 
за привредне регистре Решењем број БД. 99024/2005 од 02. децембра 2005. године, 
матични број: 20104376. 

Предузећу је, статусном променом спајања преузимањем, припојено Друштвено 
комунално предузеће “12. септембар “ Бајина Башта, Решењем Агенције за привредне 
регистре број БД. 120742/2006 од 30. маја 2006. године. 
 Решењем Агенције за привредне регистре БД 109913/2013 од 15.102.013.године 
Предузећеј е регистровало усклађивање оснивачког акта са Законом о јавним 
предузећима („Сл.гласник РС“ број 119/2012, 116/2013-аутентучно тумачење и 
44/2014-др. закон). 

Предузеће је основано за обављање комуналних делатности, као делатности од 
општег интереса, а ради обезбеђивања њиховог трајног обављања и уредног 
задовољавања потреба корисника услуга, развоја и унапређивања обављања тих 
делатности, стицања добити и остваривања других законом утврђених интереса, у ком 
циљу наставља да ради и на основу ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Овом oдлуком уређује се: назив, седиште и матични број оснивача, пословно 

име и седиште Предузећа, претежна делатност и друге делатности Предузећа, права, 
обавезе и одговорности oснивача према Предузећу и Предузећа према oснивачу, 
услови и начин утврђивања и распоређивања добити, начин покрића губитка и 
сношење ризика, услови и начин задуживања Предузећа, заступање, износ основног 
капитала, као и опис, врста и вредности неновчаног капитала, органи Предузећа и 
њихова надлежност, имовина која се не може отуђити, располагање (отуђење и 



прибављање) стварима у јавној својини пренетим  у својину Предузећа у складу са 
законом, заштита животне средине, општи акти Предузећа, друга питања од значаја за 
несметано обављање делатности за које је Предузеће основано. 

 
 
II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 4. 
Оснивач Предузећа је општина Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, 

Бајина Башта, матични број 07158017 (у  даљем тексту: оснивач). 
 Права оснивача врши Скупштина општине Бајина Башта. 
 

Члан 5. 
            Предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно комунално 
предузеће “12. септембар” Бајина Башта.  
           Скраћено пословно име је ЈКП “12. септембар” Бајина Башта. 
            О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност 
оснивача. 

 
Члан 6. 

           Седиште Предузећа је у Бајиној Башти, улица Светосавска број 6. 
            О промени седишта одлучује Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност 
оснивача. 
 

Члан 7. 
Предузеће има свој печат и штамбиљ, са исписаним текстом на српском језику и 

ћириличним писмом. 
            Изглед печата и штамбиља уређује се Статутом Предузећа.  
 

Члан 8. 
 

 Предузеће се оснива на неодређено време. 
 

Члан 9. 
 Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним законом.  

Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 
своје име и за свој рачун. 
  

Члан 10. 
Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
Оснивач не одговара за обавезе Предузећа, осим у случајевима прописаним 

законом. 
 

Члан. 11. 
Предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене 

овом одлуком уписује у регистар у складу са заком којим се уређује правни положај 
привредних друштава и поступак регистрације привредних друштава. 

 
Члан 12. 

Предузеће послује као јединствена радна целина. 



Актом директора Предузећа уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова. 

 
 

III ДЕЛАТНОСТ  
 

Члан 13. 
Претежна делатност Предузећа је: 

          -3600-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 
Поред претежне делатности из става један овог члана, Предузеће обавља и 

следеће комуналне делатности: 
           -пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
           -управљање комуналним отпадом, 
           -управљање гробљима и погребне услуге, 
           -управљање пијацама, 
           -одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
           -одржавање јавних зелених површина, 
           -делатност зоохигијене, 
 -управљање јавним паркиралиштвима-стварање и одржавање услова за 
коришћење јавних саобраћајних површина и псебних простора одређених за 
паркирање моторних возила. Као и уклањање и премештање паркираних возила и 
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа 
           -пружање услуга које не спадају у комуналне, али су од локалног интереса: код 
извршења решења о рушењу бесправно подигнутих објеката и исељења бесправно 
усељених лица.    
        

Члан 14. 
Поред делатности из претходног члана ове Одлуке, Предузеће може обављати 

и друге делатности, које се утврђују Статутом Предузећа, за које испуњава законске 
услове за њихово обављање, укључујући и послове спољнотрговинског промета и 
вршење услуга у спољнотрговинском промету, у оквиру делатности Предузећа. 
  

Члан 15. 
О промени делатности Предузећа, као и обављању других делатности које 

служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача, у складу са законом. 

 
 
    IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА 
 
 

Члан 16. 
Основни капитал Предузећа чине: 

         а.) 
         -уписани новчани капитал  од 250.788,09 РСД, 
         -уписани неновчани капитал од 320.731.387,45 РСД, 
         б.) 
         -уплаћени новчани капитал  од 250.788,09 РСД, на дан 14.децембра 2005. године 
         -унети неновчани капитал од 320.731.387,45 РСД, на дан 14. децембра 2005. 
године. 



Основни капитал из става 1. Овог члана је удео оснивача, као јединог члана са 
100% учешћа у основном капиталу Предузећа. 
 Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом. 
  

Члан 17. 
О повећању или смањењу основног капитала Предузећа одлучује Скупштина 

општине, као оснивач  у складу са законом. 
 

Члан 18. 
Предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом и 

овом Одлуком. 
Члан 19. 

Имовину Предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, 
новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у 
својину Предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у 
јавној својини.  

Члан 20. 
Оснивач може, у складу са законом, улагати средства у јавној својини у капитал 

Предузећа, по ком основу стиче уделе у Предузећу и законска права  по основу тих 
удела. 

Предузеће може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво 
капитала за обављање делатности од општег интереса из члана 13. ове Одлуке, као и 
друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса, у 
складу са Законом о привредним друштвима. 
 Предузеће може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз 
претходну сагласност оснивача.   

На одлуку Надзорног одбора из става 2. и 3. овог члана сагласност даје 
Скупштина општине. 
 

Члан 21.              
Предузеће је овлашћено да управља комуналним објектима у јавној својини 

општине, које му је оснивач поверио и предао ради обезбеђивања услова за обављање 
комуналних делатности из члана 13. ове Одлуке, што подразумева њихово одржавање, 
обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и других обавеза у вези са 
њима, све у функцији обављања својих делатности, без права располагања. 

Располагање у смислу става један овог члана је размена, отуђење, давање у 
закуп, односно коришћење и стављање под хипотеку, односно залогу објеката. 

У случају статусних промена, својинске трансформације, приватизације или 
гашења Предузећа, све сходно закону, комунални објекти, поверени и предати 
Предузећу на коришћење и управљање, у смислу става један овог члана, имају се 
вратити оснивачу, као његова имовина. 
  

Члан 22. 
  Предузеће не може без сагласности оснивача располагати (прибављање и 
отуђење) објектима и другим  непокретностима веће вредности које је по основу 
закона којим се уређује јавна својина из режима државне својине стекло у својину 
Предузећа, а која су у непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса, као ни објектима, другим непокретностима, постројењима и уређајима које 
оно стекне својим радом и пословањем, а који су у функцији обављања делатности  од 
општег интереса. 
 



 
V  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ 
    И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ 
 

Члан 23. 
Права, обавезе и одговорности оснивача према Предузећу и Предузећа према 

оснивачу уређују се одлукама оснивача, односно давањем сагласности оснивача на 
одлуке органа Предузећа, у складу са законом, Статутом Предузећа и овом Одлуком, а 
у циљу обезбеђивања и заштите општег интереса и остваривања циљева због којих је 
Предузеће основано. 
 

Члан 24. 
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у делатностима за које је 

Предузеће основано оснивач, преко својих органа, даје сагласност на:  
            -Статут Предузећа, 
            -Давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за 
послове који нису из оквира делатности од општег интереса, 
           -Одлуку о ценама комуналних производа и комуналних услуга, осим ако другим 
законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији обављања 
делатности од општег интереса 
 -акт о општим условима за испоруку производа и услуга 
 - улагања капитала; 
 -одлуку о расподели добити и начину покрића губитка 
 -статусне промене; 
 -акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као 
и на програм и одлуку о својинској трансформацији и 
 -општи акт којим се утврђује број и структура запослених 
 -друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у 
складу са законом и овом Одлуком. 
 

Члан 25. 
Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану и развоја, који доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност 
оснивача 

Плановима и програмом рада из става 1. овог члана, утврђују се пословна 
политика и развој Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и 
мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Предузећа морају се заснивати на законима којима се 
уређују одређени односи у делатностима којима се бави Предузеће. 
 

Члан 26. 
Предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја. 
 За сваку календарску годину Предузеће доноси годишњи програм пословања и 
доставља га оснивачу ради давања сагласности, у року прописаном законом. 

Изезетно, уместо годишњег, Предузеће може да донесе трогодишњи програм 
пословања, који се ревидира сваке календарске године и доставља у року прописаном 
законом. 
            Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач. 



            Усвојени програми морају садржати све елементе прописане законом. 
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се 

вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене 
околности у којима Предузеће послује. 
 Ако Надзорни одбор Предузећа до почетка календарске године не донесе 
годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде 
запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним 
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину. 
 

Члан 27. 
Уколико Предузеће користи или ће користити средства из буџета (субвенције, 

гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм, 
који садржи намену и динамику коришћења средстава и који се сматра донетим када 
на њега сагласност да оснивач. 

 
Члан 28. 

 Предузеће је дужно да Општинском већу доставља тромесечне извештаје о 
реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. 
 Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека 
тромесечја. 
 

Члан 29. 
           На основу извештаја из члана 28. ове одлуке, Општинска управа општине 
Бајина Башта  сачињава и доставља надлежном министарству информацију о степену 
усклађености планираних и реализованих активности, а једном годишње анализу 
пословања Предузећа, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању 
Предузећа. 
          Анализа из става 1. овог члана доставља се у року од 60 дана од завршетака 
календарске године. 
 

Члан 30. 
 Предузеће мора имати извршену ревизију од стране овлашћеног ревизора. 
 Финансијски извештај са извештајем овлашћеног ревизора Предузеће доставља 
Скупштине општине, ради информисања. 
 
  

Члан 31. 
            Предузеће је дужно да делатности од општег интереса за које је основано 
обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање   
услуга крајњим корисницима. 
 Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 
несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање 
своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређуу услови 
обављања делатности од општег интереса ззбог које је основано. 

Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса која је 
поверена на вршење Предузеће обавља у континуитету. 
 

Члан 32. 
           У случају поремећаја у пословању Предузећа, оснивач предузима мере којима 
ће обезбедити услове за несметано функционисање Предузећа у обављању делатности 
од општег интереса, и то: 



           -промену унутрашње организације Предузећа, 
           -разрешење органа Предузећа и именовање привремених органа, 
           -ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној 
својини, 
           -друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интреса. 
 
 
VI  ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, 
      ПОКРИЋЕ ГУБИТКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА И ЗАДУЖИВАЊЕ 
 

Члан 33. 
           Предузеће послује по тржишним условима ради стицања добити, у складу са 
законом. 

 
Члан 34. 

           Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем својих делатности. 
           Приходи Предузећа обезбеђују се и из следећих извора: 
           -продајом производа и услуга 
 -из кредита 
 -из донација и поклона 
 -из буџета оснивача 
 -из осталих извора у складу са законом 
 

Члан 35. 
            Пословни резултат Предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и 
по поступку утврђеним законом. 
            Добит Предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, овом Одлуком 
и Статутом Предузећа. 
            Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор Предузећа, уз 
сагласност оснивача. 

Предузеће дужно је да део остварене добити уплати у буџет општине, по 
завршном рачуну за претходну годину. 

Висину и рок за уплату добити из става 4 овог члана утврђује се законом, 
односно одлуком о буџету за наредну годину. 
 

Члан 36. 
Одлуку о начину покрића губитка  доноси Надзорни одбор Предузећа, уз 

сагласност оснивача. 
 

Члан 37. 
             Предузеће се може задуживати у складу са законом. 
 
VII  ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 38. 
            Предузеће у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета заступа и 
представља директор, без ограничења. 
            Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено 
пуномоћје за заступање Предузећа, у складу са законом. 



            Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и опозвати прокуру, у 
складу са законом. 
 
VIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 39. 
            Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор. 
 
           1. Надзорни одбор 

Члан 40. 
 

Надзорни одбор Предузећа има три члана од којих је један председник. 
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина 

општине, на период од четири године, с тим да се један члан именује из реда 
запослених. 

Представник запослених у Надзорном  одбору предлаже се на начин утврђен 
Статутом Предузећа. 
 

Члан 41. 
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава 

следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно, 

            2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2) овог члана; 
 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима Предузећа; 
 5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 
 6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
 7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: 
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 
 - обавезно лечење наркомана; 
 - обавезно лечење алкохоличара; 
 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно 
усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно 
стручно усавршавање који утврђује Влада. 
 

Члан  42. 
 Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 
41. Одлуке, као и додатна два услова: 
 1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа 
у последњих пет година и  
 2) да није члан политичке странке; 
 
 



Члан 43. 
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати 

представника запослених у надзорном одбору. 
 

Члан 44. 
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода 

на који су именовани, оставком или разрешењем. 
 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на 
који су именовани, уколико: 
 1) Предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у 
роковима прописаним законом; 
 2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним 
органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа 
делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин; 
 3) се утврди да делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на 
други начин; 
 4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну 
затвора. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да 
врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог 
председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 
 

Члан 45. 
          Надзорни одбор има следеће надлежности: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење;  

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са 
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог 
члана;  

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања;  

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности;  

5) усваја финансијске извештаје;  
6) надзире рад директора;  
7) доноси статут;  
8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и 

улагању капитала;  
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;  
10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се 

уређују радни односи;  
11) врши друге послове у складу са законом и статутом.  
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у Предузећу.  
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог члана Надзорни одбор доноси уз 

сагласност Скупштине општине  
Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну 

сагласност Скупштине општине. 
 
 

 



Члан 46. 
          Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду  
за рад у Надзорном одбору. 

Висину наканде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује 
Влада. 

 
           2. Директор 
 

Члан 47. 
         Директора Предузећа именује и разрешава Скупштина општине, на период од 
четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 
         Директор Предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се регулише 
област вршења јавних функција. 
        Директор је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачу. 
        Директор не може имати заменика. 
 

Члан 48. 
       За директора Предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно, 
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер  академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама, 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из претходне алинеје овог члана, 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима са пословима Предузећа, 

5) да познаје област корпоративног управљања, 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање 

у вршењу функције у органу политичке странке, 
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, 
9) да му нису изречене мере безбедности у скласду са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: 

               (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 
               (2) обавезно психиатријско лечење на слободи, 
               (3) обавезно лечење наркомана, 
               (4) обавезно лечење алкохоличара, 
               (5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
           Статутом могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би 
било именовано за директора Предузећа. 
 

Члан 49. 
        Директор Предузећа:    

1) представља и заступа Предузеће '; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Предузећа; 
 4) одговара за законитост рада предузећа,  



 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 
Предузећа и одговоран је за њихово спровођење; 
 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа и 
одговоран је за његово спровођење; 
 7) предлаже финансијске извештаје; 
 8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета 
општине (субвенције, гаранције или коришћење других средства); 
 9) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 10) бира извршне директоре; 
 11) бира представнике Предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини 
власник предузеће, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине; 
 12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом 
којим се уређују радни односи; 
 13) доноси акт о систематизацији; 
 14)предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације 
извршним директорима; 
 15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга 
директора; 
 16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених 
у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 
 17) доноси план набавки за текућу годину; 
 18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не 
примењује закон о јавним набавкама,  
 19)врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Предузећа. 
 
 2.1. Извршни директор 
 

Члан 50. 
Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених 

области од значаја за успешно функционисање Предузећа .  
 Извршни директор за свој рад одговара директору. 
 Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио 
директор, у складу са овом Одлуком и Статутом Предузећа. 
 Извршни директор не може имати заменика. 
 Извршни директор мора бити у радном односу у Предузећу. 
 

Члан 51. 
 За извршног директора Предузећа бира се лице које испуњава услове:   
 1) да је пунолетно и пословно способно; 
 2)да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 
 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2) овог члана; 
 4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
 5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
 6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: 
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 



 - обавезно лечење наркомана; 
 - обавезно лечење алкохоличара; 
 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора 
мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у 
Предузећу. 
 Предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом Предузећа. 
  

Члан 52. 
 

Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на 
стимулацију. 

Висину наканде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује 
Влада. 

Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси 
Надзорни одбор уз сагласност Општинског већа. 

Одлуку о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог 
директора. 
 
          2.2. Поступак за именовање директора 
 

Члан 53. 
          Директор Предузећа именује се по спроведеном јавном конкурсу. 
 

Члан 54. 
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора 

(у даљем тексту Комисија). 
Комисија има пет чланова, од којих ј један председник. 
Комисију образује Скупштина општине. 
Председник  и чланови Комисије не могу бити народни посланици,  посланици у 

скупштини аутономне покрајине, одборници, као ни постављена лица у органима 
државне управе, органима аутономне покрајине или органима општине. 

 
Члан 55. 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Предузећа доноси 
Скупштина општине, на предлог Општинског већа. 
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. Овог члана може покренути и 
Надзорни одбор Предузећа преко Општинског већа.  
 Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу. 
 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Предузећу, пословима, 
условима за именовање директора Предузећа, месту рада, стручној оспособљености, 
знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, 
року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о 
јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора Предузећа објављује се у 
"Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине Бајина Башта, у 
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији 
Републике Србије, као и на интернет страници општине Бајина Башта. 



Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у "Службеном гласнику 
Републике Србије" не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа. 
 Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у 
року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 56. 
 По истеку рока за подношење пријава изборни поступак спроводи се на начин 
прописан законом. 
 

Члан 57. 
Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим 

резултатом испунила мерила за избор директора Предузећа.  
Ранг листу из става 1. овог члана и записник о спроведеном изборном поступку 

Комисија доставља Општинском већу. 
Општинско веће припрема предлог акта о именовању првог кандидата са ранг 

листе и доставља га, ради усвајања Скупштини општине. 
 

Члан 58. 
Решење о именовању директора је коначано. 

 Решење о именовању директора Предузећа, са образложењем, објављује се у 
''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Бајина Башта и на интернет 
страници општине Бајина Башта. 
 

Члан 59. 
 Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана 
објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије". 
 Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се 
продужити за још осам дана. 
 Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време. 
 

Члан 60. 
Ако именовани кандидат не ступи на рад у роковима утврђеним чланом 59. овог 

закона, за директора Предузећа именује се следећи кандидат са ранг листе.  
Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у роковима из члана 59. 

овог закона, спроводи се нови јавни конкурс, на начин и по поступку прописаним овим 
законом.  

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се у року од 30 дана од дана 
истека рокова из члана 59. овог закона.  
 

Члан 61. 
Ако Комисија утврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном 

поступку не испуњава услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс на начин 
и по поступку прописаним овим законом.  

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се у року од 30 дана од дана 
када је Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава услове за именовање.  

 
 



2.3. Престанак мандата директора 
 

Члан 62. 
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и 

разрешењем. 
 Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода 
на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или 
разрешења. 
 

Члан 63. 
 

Оставка се подноси Скупштини општине, у писаној форми. 
 

Члан 64. 
 

Предлог за разрешење директора Предузећа подноси Општинско веће. 
         Предлог за разрешење директора Предузећа може поднети Надзорни одбор 
Предузећа, преко Општинског Већа. 

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним 
разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право 
да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење. 

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за 
разрешење и утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини 
општине доношење одговарајућег решења. 
 Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити 
управни спор. 
 

Члан 65. 
Скупштина општине разрешиће директора пре истека периода на који је 

именован: 
1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора 

Предузећа из члана 48. Ове Одлуке;  
2) предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у 

роковима прописаним чланом 59. Закона;  
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 

поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и 
извршавању одлука и организовању послова у Предузећу, дошло до знатног одступања 
од остваривања основног циља пословања Предузећа, односно од плана пословања 
Предузећа;  

4) се утврди да делује на штету Предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем или на други начин;  

5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде 
негативан;  

6) у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или 
безусловну казну затвора;  

7) у другим случајевима прописаним законом.  
 

Члан 66. 
Скупштина општине може бити разрешити директора пре истека периода на 

који је именован уколико:  



1) Предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63. 
Закона;  

2) Предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања;  

3) Предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене 
програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;  

4) Предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона;  

5) Предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. Закона;  
6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене 

стандарде у припреми финансијских извештаја;  
7) Предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;  
8) не извршава одлуке надзорног одбора;  
9) у другим случајевима прописаним законом.  
 

 
 2.4. Суспензија 
 

Члан 67. 
 

Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, 
Скупштина општине доноси решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 
На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу 

са рада, прописане законом којим се уређује област рада. 
 
2.5. Вршилац дужности 
 

Члан 68. 
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора, у следећим 

случајевима: 
 -до именовања директора Предузећа по спроведеном јавном конкурсу 
           -уколико буде донето решење о суспензији директора. 
           Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од једне 
године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати услов за именовање директора 
Предузећа 

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора. 
 

 
IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 69. 
Предузеће је дужно да примењује све законске и друге прописе којима се 

уређује заштита животне средине. 
Предузеће је дужно да у обављању делатности обезбеђује потребне услове за 

заштиту и унапређивање животне средине и да спречава узроке и отклања штетене 
последице које угрожавају животну средину. 



Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана, утврђује Предузеће, у 
зависности од утицаја делатности које обавља на животну средину. 
 
X ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 
 

Члан 70. 
Право на штрајк запослени у Предузећу остварују у складу са законом којим се 

уређују услови за организовање штрајка, колективним уговором и одлуком оснивача о 
минимуму процеса рада. 
           У случају штрајка у Предузећу, рад на пружању комуналних услуга испоруке 
топлотне енергије  не сме се прекидати. 
 

Члан 71. 
У случају да се у Предузећу не обезбеде услови за остваривање редовног 

процеса рада услед више силе, Општинско веће, ако оцени да могу наступити штетне 
последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или 
друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 
 
 
XI ЈАВНОСТ У РАДУ 
 

Члан 72. 
 

 Предузеће је дужно да на својој интернет сраници објави: 
1) Радну биографију ланова надзорног одбора, директора и извршних 

директора 
2) Организациону структуру 
3) Годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измен 

и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има 
конкуренсију на тржишту 

4) Тромесечне извештаје о реализацији годишђњег, односно трогодишњег 
програма пословања 

5) Годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора 
6) Друге информације од значаја за јавност 
Доступност информација од јавног значаја Предузеће врши у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног 
значаја. 
 
XII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Члан 73. 
Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти, утврђени законом. 
Статут је основни општи акт Предузећа. 
Други општи акти Предузећа морају бити у сагласности са Статутом. 
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Предузећу, 

морају бити у складу са општим актима Предузећа. 
 
 
 
 
 



XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 74. 
           Предузеће је дужно да Статут Предузећа и друге опште акте усклади са 
Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и са овом Одлуком у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 75. 
        Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног 
комуналног предузећа “12. септембар “ Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“ 
бр. 1/2013 и5/2013). 
 

Члан 76. 
        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. лист општине 
Бајина Башта“. 
 

01 Број: 06-39/2016 
Бајина Башта, дана 30. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
                                                                   Весна Ђурић, с.р. 

 
 

 

 

 

 
               На основу члана 5. став 3, члана 6. и члана 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 83/014-др. закон), члана 5. 
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011), члана 39. став 1. 
тачка 9. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 6/2008 и 
7/2011) и члана 6. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Бајина 
Башта (“Сл.лист општине Бајина Башта” бр. 11/2012 и 5/2013), Скупштина општине 
Бајина Башта, на седници одржаној  дана 30. новембра 2016. године, донела je  
 

О Д Л У К У 
о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу и  

испоруку топлотне енергије “ББ ТЕРМ “ Бајина Башта са 
Законом о јавним предузећима 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
            Овом Одлуком врши се усклађивање  оснивачког акта Јавног предузећа за 
производњу и испоруку топлотне енергије “ББ ТЕРМ “ Бајина Башта са одредбама 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016). 



 
Члан 2. 

            Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије “ББ ТЕРМ “ 
Бајина Башта (у  даљем тексту: Предузеће) основано је Одлуком о оснивању Јавног 
предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије “ББ ТЕРМ “ Бајина Башта 01 
Број:06-21/2010 од 10. септембра 2010. године („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 
3/2010) и регистровано код Агенције за привредне регистре Решењем број БД. 
118415/2010 од 22. октобра 2010. године, матични број: 20685107. 
           Решењем Агенције за привредне регистре број БД 103209/2013 од 26. 
септембра 2013. године регистровано је усклађивање оснивачког акта Предузећа са 

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/012, 116/013-аутентично 

тумачење и 44/014-др. закон). 
           Предузеће је основано за обављање комуналне делатности производње и 
испоруке топлотне енергије, као делатности од општег интереса, а ради обезбеђивања 
њеног трајног обављања и уредног задовољавања потреба корисника услуга, развоја и 
унапређивања обављања те делатности, стицања добити и остваривања других 
законом утврђених интереса, у ком циљу наставља да ради и на основу ове oдлуке. 
 

Члан 3. 
           Овом oдлуком уређује се: назив, седиште и матични број оснивача, пословно 
име и седиште Предузећа, претежна делатност Предузећа, права, обавезе и 
одговорности oснивача према Предузећу и Предузећа према oснивачу, услови и начин 
утврђивања и распоређивања добити, начин покрића губитка и сношење ризика, 
услови и начин задуживања Предузећа, заступање, износ основног капитала, органи 
Предузећа и њихова надлежност, имовина која се не може отуђити, располагање 
стварима у јавној својини, пренетим  у својину Предузећа у складу са законом, заштита 
животне средине, општи акти Предузећа, друга питања од значаја за несметано 
обављање делатности за које је Предузеће основано. 
 
 
 
II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 4. 
            Оснивач Предузећа је општина Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, 
Бајина Башта, матични број: 07158017 (у  даљем тексту: оснивач).  
            Права оснивача врши Скупштина општине Бајина Башта. 
 

Члан 5. 
            Предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно предузеће за 
производњу и испоруку топлотне енергије “ББ ТЕРМ” Бајина Башта.  
            Скраћено пословно име је ЈП “ББ ТЕРМ” Бајина Башта. 
            О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност 
оснивача. 

Члан 6. 
           Седиште Предузећа је у Бајиној Башти, Ул.Кнеза Милана Обреновића  бр. 44. 
           О промени седишта одлучује Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност 
оснивача. 

Члан 7. 
            Предузеће има свој печат и штамбиљ. 



            Изглед печата и штамбиља уређује се Статутом  Предузећа. 
 

Члан 8. 
            Предузеће се оснива на неодређено време. 
            Предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене 
овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај 
привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 
            Предузеће послује као јединствена радна целина. 
            Актом директора Предузећа уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова. 

Члан 9. 
            Предузеће има својство правног лица, са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом. 
            Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 
своје име и за свој рачун. 

Члан 10. 
            Предузеће за своје обавезе одговара целокупном имовином. 
            Оснивач не одговара за обавезе Предузећа, осим у случајевима прописаним 
законом. 
 
III ДЕЛАТНОСТ  

Члан 11. 
           Претежна делатност Предузећа: 
          -35.30-снабдевање паром и климатизација 
 

Члан 12. 
           Поред претежне делатности из претходног члана ове Одлуке, Предузеће може 
обављати и друге делатности, које се утврђују Статутом Предузећа, за које испуњава 
законске услове за њихово обављање, укључујући и послове спољнотрговинског 
промета и вршење услуга у спољнотрговинском промету, у оквиру делатности 
Предузећа. 
 

Члан 13. 
            О промени делатности Предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача, у складу са законом.       
 
    IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА 

 

Члан 14. 
        Основни капитал Предузећа-оснивачки улог чини новчани капитал, и то: 
         -уписани новчани капитал  од 500 еура, 
         -уплаћени новчани капитал  у динарској противвредности од 52.740,65 РСД, на 
дан 16. септембра 2010. године. 
         Основни капитал из става 1. овог члана је удео оснивача, као јединог члана, са 
100% учешћа у основном капиталу Предузећа. 
          Усклађивање основног капитала Прeдузећа врши се у складу са законом. 
          О повећању или смањењу основног капитала Предузећа одлучује Скупштина 
општине, у складу са законом. 

Члан 15. 
          Предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом и 
овом oдлуком. 



Члан 16. 
          Имовину Предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, 
новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у 
својину Предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у 
јавној својини.  

Члан 17. 
          Оснивач може, у складу са законом, улагати средства у јавној својини  у капитал 
Предузећа, по ком  основу стиче уделе у Предузећу и законска права  по основу тих 
удела. 
          Предузеће може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво капитала 
за обављање  делатности од општег интереса и друштво капитала за обављање 
делатности  која није делатност од општег интереса. 
           Предузеће може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз 
претходну сагласност оснивача. 
            На одлуку Надзорног одбора из става 2. и 3. овог члана сагласност даје 
Скупштина општине. 

Члан 18. 
          Ради обезбеђивања услова за почетак рада и за обављање комуналне 
делатности производње и испоруке топлотне енергије оснивач је, приликом оснивања,  
Предузећу поверио и предао на коришћење и управљање следеће изграђене и 
опремљене комуналне објекте у  јавној својини општине: 
         а.) Градска топлана:  
             -котларница и димњак, изграђени на кат. парцели број 834/1 КО Бајина 
Башта, са опремом: 3 котла, градски топловод, 30 подстаница и једна дизалица ББ 800, 
             -складиште за мазут са 2 цистерне од по 100 тона, на кат. парцели број 751/6 
КО Бајина Башта, 
             -складиште за мазут са једном цистерном од 500 тона, на кат. парцели број 
751/6 КО Бајина Башта, 
             -контејнер за котао, постављен на кат. парцели број 834/1 КО Бајина Башта, 
са једним котлом; 
 
 
          б.) Школска топлана: 
             -котларница и димњак, изграђени на кат. парцели број 1589/5 КО Бајина 
Башта, са опремом:3 котла и школски топловод; 
          в.) Топлана Костојевићи: 
              -котларница са складиштем за мазут, изграђена на кат. парцели број 1418 КО 
Костојевићи, са опремом: 2 котла и топловод. 
          Предузеће је овлашћено да управља повереним комуналним објектима из става 
1. овог члана, што подразумева њихово одржавање, обнављање и унапређивање, као 
и извршавање законских и других обавеза у вези са њима, све у функцији обављања 
својих делатности, без права располагања. 
          Располагање у смислу става  2. овог члана је размена, отуђење, давање у закуп, 
односно коришћење и стављање под хипотеку, односно залогу објеката. 
          У случају статусних промена, својинске трансформације, приватизације или 
гашења Предузећа, све сходно закону, изграђени и опремљени комунални објекти, 
поверени и предати Предузећу на коришћење и управљање сходно члану 18. ове 
Одлуке, имају се вратити оснивачу, као његова имовина. 
  

Члан 19. 



             Оснивач овом одлуком даје Предузећу на коришћење пословни  простор у 
Бајиној Башти, у Ул. Кнеза Милана Обреновића бр.44, укупне површине 99 м2,  који се 
налази у пословно-стамбеној згради изграђеној на кат. парцели број 780/1 КО Бајина 
Башта -објекат број 2, посебан део број 22-сутерен, уписан у листу непокретности број 
2082 КО Бајина Башта, у којем ће се налазити седиште Предузећа. 
          Предузеће је овлашћено да пословним простором из става 1. овог члана 
управља, да га користи и одржава и да извршава све законске и друге обавезе које 
произилазе из његовог коришћења, без права располагања њиме.  
           У  случају статусних промена, приватизације или гашења Предузећа, све сходно 
закону, пословни простор из става 1. овог члана има се вратити оснивачу, као његова 
имовина. 

Члан 20. 
          Предузеће не може без сагласности оснивача располагати (прибављање и 
отуђење) објектима и другим  непокретностима  веће вредности које је по  основу 
закона којим се уређује јавна својина  из режима државне својине стекло у својину 
Предузећа, а која су у непосредној функцији обављања делатности од општег интреса, 
као ни објектима, другим непокретностима, постројењима и уређајима које оно стекне 
својим радом и пословањем, а који су у функцији обављања делатности  од општег 
интереса. 
 
V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ 

   И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

Члан 21. 
            Права, обавезе и одговорности оснивача према Предузећу и Предузећа према 
оснивачу уређују се одлукама оснивача, односно давањем сагласности оснивача на 
одлуке органа Предузећа, у складу са законом, Статутом Предузећа и овом oдлуком, а 
у циљу обезбеђивања и заштите општег интереса и остваривања циљева због којих је 
Предузеће основано. 

Члан 22. 
            Ради обезбеђивања заштите општег интереса у делатности за коју је 
Предузеће основано оснивач, преко својих органа, даје сагласност на:  
            -Статут Предузећа, 
            -Давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за 
послове који нису из оквира делатности од општег интереса, 
           -Одлуку о ценама комуналних производа и комуналних услуга, осим ако другим 
законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган,  
           -располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији  
обављања делатности од општег интереса,       
           -Улагање капитала, 
           -Одлуку о расподели добити и начину покрића губитка, 
           -Статусне промене, 
           -Акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у 
акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији, 
           -Акт о општим условима за испоруку производа и услуга, 
           -Општи акт којим се утврђује број и структура запослених, 
           -Друге акте и радње, у складу са законом којим се уређује обављање 
делатности од општег интреса и овом oдлуком. 
 

Члан 23. 



            Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану пословне стратегије и развоја, које доноси Надзорни одбор 
Предузећа, уз сагласност оснивача.           
            За сваку календарску годину Надзорни одбор Предузећа доноси годишњи 
програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности, у року 
прописаном законом 
            Изузетно, Предузеће може, уместо годишњег, донети трогодишњи програм 
пословања, који се ревидира сваке календарске године и доставља оснивачу  ради 
давања сагласности, у року прописаном законом. 
            Програми се сматрају донетим када на њих сагласност да оснивач. 
            Усвојени програми морају садржати све елементе прописане законом. 
            Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања, могу 
се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно 
промене околности у којима Предузеће послује. 
 

Члан 24. 
            Уколико Предузеће користи или ће користити средства из буџета (субвенције, 
гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм, 
који садржи намену и динамику коришћења средстава и који се сматра донетим када 
на њега сагласност да оснивач. 

Члан 25. 
            Уколико у Предузећу до почетка календарске године није донет годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде се 
обрачунавају и исплаћују на начин и под условим утврђеним годишњим, односно 
трогодишњим програмом пословања за претходну годину. 
            До усвајања ревидираног трогодишњег програма пословања, примењује се 
усвојен трогодишњи програм пословања, у делу који није предмет ревидирања. 
 

Члан 26. 
            Предузеће је дужно да Општинском већу доставља тромесечне извештаје о 
реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. 
            Извештаји из става 1. овог члана достављаjу се у року од 30 дана од дана 
истека тромесечја. 
 
 

Члан 27. 
           На основу извештаја из члана 26. ове одлуке, Општинска управа општине 
Бајина Башта  сачињава и доставља надлежном министарству информацију о степену 
усклађености планираних и реализованих активности, а једном годишње анализу 
пословања Предузећа, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању 
Предузећа. 
          Анализа из става 1. овог члана доставља се у року од 60 дана од завршетака 
календарске године. 

Члан 28. 
            Предузеће мора имати извршену  ревизију финансијских извештаја од стране 
овлашћеног ревизора. 
            Финансијски извештај са извештајем овлашћеног ревизора Предузеће 
доставља Скупштини општине, ради информисања. 
 

Члан 29. 
            Предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано 



обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање   
услуга крајњим корисницима. 
            Предузеће је дужно да предузима  мере и активности за редовно одржавање и 
несметано функционисање постројења и других објеката  неопходних за обављање 
своје делатности, у складу са законом и другим прописима којима се уређују услови 
обављања делатности од општег интереса, због које је основано. 
            Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса, утврђена 
овом одлуком, обавља у континуитету. 
 

Члан 30. 
           У случају поремећаја у пословању Предузећа, оснивач може предузети  мере 
којима ће обезбедити услове за несметано функционисање Предузећа у обављању 
делатности од општег интереса, и то: 
           -промену унутрашње организације Предузећа, 
           -разрешење органа Предузећа и именовање привремених органа, 
           -ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној 
својини, 
           -друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интреса. 
 
VI ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, 

     ПОКРИЋЕ ГУБИТКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА И ЗАДУЖИВАЊЕ 

 

Члан 31. 
           Предузеће послује по тржишним условима, ради стицања добити, у складу са 
законом. 

Члан 32. 
           Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем својих делатности. 
           Приходи Предузећа обезбеђују се и из следећих извора: 
           -продајом производа и услуга,  
           -из кредита,  
           -из донација и поклона, 
           -из буџета оснивача, 
           -из осталих извора, у складу са законом. 
 

Члан 33. 
            Пословни резултат Предузећа утврђује се у временским периодима, на 
начин и по поступку утврђеним законом. 
             Добит Предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, овом 
одлуком и Статутом Предузећа. 
             Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност 
оснивача.              
            Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет општине, по 
завршном рачуну за претходну годину. 
            Висина и рок за уплату добити  из става 4. овог члана утврђује се законом, 
односно одлуком о буџету  за наредну годину. 
 

Члан 34. 
             Одлуку о начину покрића губитка  доноси Надзорни одбор Предузећа, уз 
сагласност оснивача. 

Члан 35. 



             Предузеће се може задуживати у складу са законом. 
 
             VII ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 36. 
            Предузеће у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета заступа и 
представља директор, без ограничења. 
            Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено 
пуномоћје за заступање Предузећа, у складу са законом. 
            Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и опозвати прокуру, у 
складу са законом. 
 
VIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 37. 
            Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор. 
 
           1. Надзорни одбор 

Члан 38. 
          Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих је један председник. 
          Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина 
општине, на период од четири године, с тим што се један члан именује из реда 
запослених. 
          Представник запослених у Надзорном  одбору  предлаже се на начин утврђен 
Статутом Предузећа. 

Члан 39. 
          За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава 
следеће услове: 
          1) да је пунолетно и пословно способно, 
          2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер  академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама, 
          3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из претходне алинеје овог члана, 
          4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима са пословима Предузећа, 
          5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија, 
          6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, 
          7) да му нису изречене мере безбедности у скласду са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: 
               (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 
               (2) обавезно психиатријско лечење на слободи, 
               (3) обавезно лечење наркомана, 
               (4) обавезно лечење алкохоличара, 
               (5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
         Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно 
усавршавају у области корпоративног управљања, по програму који утврђује Влада. 
 

Члан 40. 



          Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 
39. ове одлуке, као и два додатна услова, и то: 
          1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја  Предузећа 
у последњих пет година и 
          2) да није члан политичке странке. 
          Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати 
представника запослених у Надзорном одбору. 
 

Члан 41. 
          Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода  
на који су именовани, оставком или разрешењем. 
          Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на 
који су именовани, уколико: 
           1) Предузеће не достави оснивачу на сагласност годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом, 
           2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним 
органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Предузећа делује на 
штету Предузећа, несавесним понашањем и на други начин, 
           3) се утврди да делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на 
други начин, 
           4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну 
затвора. 
            Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су 
да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања 
новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 
 

Члан 42. 
          Надзорни одбор има следеће надлежности: 
          1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење, 
          2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са 
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја, 
          3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања, 
          4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности, 
          5) усваја финансијске извештаје, 
          6) надзире рад директора, 
          7) доноси Статут, 
          8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и 
улагању капитала, 
          9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, 
        10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују 
радни односи, 
        11) врши друге послове у складу са законом и Статутом Предузећа. 
           Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 
надлежности  на директора или друго лице у Предузећу. 
           Одлуке из става 1. тачке 1, 2, 7 и 9. овог члана  Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Скупштине општине. 
           Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну 
сагласност Скупштине општине. 



Члан 43. 
          Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду  
за рад у Надзорном одбору, чију висину, односно критеријуме и мерила за њено 
утврђивање, одређује Влада.  
 
           2. Д и р е к т о р 

Члан 44. 
         Директора Предузећа именује и разрешава Скупштина општине, на период од 
четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 
         Директор Предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се регулише 
област вршења јавних функција. 
        Директор је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачу. 
        Директор не може имати заменика. 
 

Члан 45. 
       За директора Предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове: 
          1) да је пунолетно и пословно способно, 
          2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер  академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама, 
          3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из претходне алинеје овог члана, 
          4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима са пословима Предузећа, 
          5) да познаје област корпоративног управљања, 
          6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, 
          7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање 
у вршењу функције у органу политичке странке, 
          8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, 
          9) да му нису изречене мере безбедности у скласду са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: 
               (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 
               (2) обавезно психиатријско лечење на слободи, 
               (3) обавезно лечење наркомана, 
               (4) обавезно лечење алкохоличара, 
               (5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
           Статутом могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би 
било именовано за директора Предузећа. 
 

Члан 46. 
        Директор Предузећа: 
       1) представља и заступа Предузеће, 
       2) организује и руководи процесом рада, 
       3) води пословање Предузећа, 
       4) одговара за законитост рада Предузећа, 
       5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење, 



       6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за 
његово спровођење, 
       7) предлаже финансијске извештаје, 
       8) извршава одлуке Надзорног одбора, 
       9) бира извршне директоре, 
     10) бира представнике Предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини 
власник Предузеће, 
     11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим 
се уређују радни односи, 
     12) доноси акт о систематизацији, 
     13) врши друге послове одређене законом, овом oдлуком и Статутом Предузећа. 
 
      Извршни директор 

Члан 47. 
            Директор може бирати извршне директоре  за вођење послова из одређених 
области од значаја за успешно функционисање Предузећа. 
            Извршни директор за свој рад одговара директору. 
            Извршни директор обавља послове  у оквиру овлашћења које му одређује  
директор, у складу са овом одлуком и Статутом Предузећа. 
            Извршни директор не може имати заменика. 
            Извршни директор мора бити у радном односу у Предузећу. 
 

Члан 48. 
            За извршног директора Предузећа бира се лице  које испуњава услове из 
члана 45.  тачке 1,  2, 3, 6, 8 и 9. ове одлуке. 
            Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора 
мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у 
Предузећу. 
            Предузеће не може имати више од седам извршних директора, а њихов број се 
утврђује Статутом Предузећа. 

Члан 49. 
         Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на 
стимулацију. 
         Влада посебним актом одређује услове и критеријуме за утврђивање и висину 
стимулације из става 1. овог члана. 
         Одлуку о исплати стимулације директору и извршном директору доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
         Сагласност из става 3. овог члана даје Општинско веће. 
         Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог 
директора. 
       
          2.1. Поступак за именовање директора 
 

Члан 50. 
          Директор Предузећа именује се након  спроведеног јавног конкурса. 
          Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора (у 
даљем тексту: Комисија). 
          Комисију за именовања образује Скупштина општине. 
 

Члан 51. 
          Комисија има пет чланова, од којих је један председник. 



          Председник  и чланови Комисије не могу бити народни посланици,  посланици у 
скупштини аутономне покрајине, одборници, као ни постављена лица у органима 
државне управе, органима аутономне покрајине или органима општине. 
  

Члан 52. 
           Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Предузећа доноси 
Скупштина општине, на предлог Општинског већа. 
           Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може покренути и 
Надзорни одбор Предузећа, преко Општинског већа. 
           Општинска управа припрема и доставља Општинском већу текст огласа о 
јавном конкурсу за избор директора Предузећа. 
           Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Предузећу, пословима, 
условима за именовање директора Предузећа, месту рада, стручној оспособљености, 
знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, 
року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о 
јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву. 
        Оглас о јавном  конкурсу за избор директора Предузећа објављује се  у 
"Службеном гласнику Републике Србије", у "Службеном листу општине Бајина Башта",  
у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији  
Републике Србије, као и на интернет страници општине Бајина Башта. 
        Рок за објављивање огласа из става 5. овог члана у "Службеном гласнику 
Републике Србије" не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора Предузећа. 
       Пријаве на јавни конкурс за избор директора Предузећа подносе се у року од 30 
дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". 
       Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 53. 
        По истеку рока за подношење пријава, изборни поступак спроводи се на начин 
прописан законом. 

Члан 54. 
       Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим 
резултатом  испунила мерила за избор директора Предузећа. 
      Ранг листу из става 1. овог члана и записник о спроведеном изборном поступку, 
Комисија доставља Општинском већу, ради припреме предлога акта о именовању 
првог кандидата са ранг листе. 
      Предлог акта о именовању директора Општинско веће доставља Скупштини 
општине, ради усвајања. 

Члан 55. 
       Решење о именовању директора је коначно. 
       Решење о именовању директора Предузећа, са образложењем, објављује се у 
"Службеном гласнику Републике Србије", у "Службеном листу општине Бајина Башта" и 
на интернет страници општине Бајина Башта. 

 
Члан 56. 

       Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана 
објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије". 
       Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити 
за још осам дана. 



       Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време. 
 

Члан 57. 
        Ако именовани кандидат не ступи на рад  у роковима утврђеним чланом 56. ове 
одлуке, за директора Предузећа именује се следећи кандидат са ранг листе. 
        Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у роковима из члана 56. ове 
одлуке, спроводи се нови јавни конкурс, на начин и по поступку прописаним законом и 
овом одлуком. 
        Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се у року од 30 дана од дана 
истека рока из члана 56. ове одлуке.   
 

Члан 58. 
        Ако Комисија утврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку 
не испуњава услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по 
поступку прописаним законом и овом одлуком. 
       Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се у року од 30 дана од дана када 
је Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава услове за именовање. 
 
2.2. Престанак мандата директора 

Члан 59. 
         Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и 
разрешењем. 
         Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода 
на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или 
разрешења. 

Члан 60. 
         Оставка се подноси Скупштини општине, у писаној форми. 
 

Члан 61. 
        Предлог за разрешење директора Предузећа подноси Општинско  веће. 
        Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор, преко 
Општинског већа. 
        Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима 
због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у 
року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење. 
        Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење 
и утврди потребне чињенице, Општинско веће предлаже Скупштини општине 
доношење одговарајућег решења. 
        Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни 
спор. 

Члан 62. 
        Скупштина општине разрешиће директора пре истека периода на који је 
именован уколико: 
              1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора, 
прописане законом, овом  одлуком и статутом Предузећа, 
              2) Предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања 
у роковима прописаним законом, 
              3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 
поступања супротно пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању 
одлука и организовању послова у Предузећу, дошло до знатног одступања од 



остваривања основног циља пословања Предузећа, односно од плана пословања 
Предузећа, 
             4) се утврди да делује на штету Предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем или на други начин, 
             5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде 
негативан, 
             6) у току трајања  мандата буде правноснажно осуђен на условну или 
безусловну казну затвора, 
            7) у другим случајевима прописаним законом. 
 

Члан 63. 
          Скупштина општине може разрешити директора пре истека периода на који је 
именован уколико: 
              1) Предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном законом, 
              2)Предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно 
тромесечног програма пословања, 
              3) Предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене 
програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања, 
              4) не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у 
делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о јавним 
предузећима, 
              5) Предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. Закона о 
јавним предузећима, 
              6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени 
рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја, 
              7) Предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора, 
              8) не извршава одлуке Надзорног одбора, 
              9) у другим случајевима прописаним законом. 
 
 2.3. С у с п е н з и ј а 

Члан 64. 
               Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена 
оптужница, Скупштина општине доноси решење о суспензији. 
               Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 
               На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о 
удаљењу са рада, прописане законом којим се уређује област рада. 
 
2.4. Вршилац дужности 

Члан 65. 
          Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до 
именовања директора Предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају 
суспензије директора.  
          Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од 
једне године. 
          Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 
          Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора 
Предузећа. 
          Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа. 
 



IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 66. 
          Предузеће је дужно да примењује све законске и друге прописе којима се 
уређује заштита животне средине. 
          Предузеће је дужно да у обављању делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређивање животне средине и да спречава узроке и отклања последице 
које угрожавају животну средину. 
         Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана, утврђује Предузеће, у 
зависности од утицаја делатности које обавља на животну средину. 
 
X   ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 

 

Члан 67. 
           Право на штрајк запослени у Предузећу остварују у складу са законом којим се 
уређују услови за организовање штрајка, колективним уговором и одлуком оснивача о 
минимуму процеса рада. 
           У случају штрајка у Предузећу, рад на пружању комуналних услуга испоруке 
топлотне енергије  не сме се прекидати. 
 

Члан 68. 
           У случају да се у Предузећу не обезбеде услови за остваривање редовног 
процеса рада услед више силе, Општинско веће, ако оцени да могу наступити штетне 
последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или 
друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 
 

XI ЈАВНОСТ У РАДУ 

Члан 69. 
           Предузеће је дужно да на својој интернет страници објави: 

1) радне биографије чланова Надзорног одбора, 
2) организациону структуру, 
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове 

измене и допуне, односно извод из тог програма ако Предузеће има 
конкуренцију на тржишту, 

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања, 

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора, 
6) друге информације од значаја за јавност. 
Доступност информација од јавног значаја Предузеће врши у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног 
значаја. 
 
XII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

Члан 70. 
          Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти, утврђени законом. 
          Статут је основни општи акт Предузећа. 
          Други општи акти Предузећа морају бити у сагласности са Статутом. 
          Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Предузећу, 
морају бити у складу са општим актима Предузећа. 
 
 



XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 71. 
           Предузеће је дужно да Статут Предузећа и друге опште акте усклади са 
Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и са овом одлуком у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 72. 
        Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије “ББ 
ТЕРМ “ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине Бајина 
Башта“ бр. 1/2013 и 3/2013). 
 

Члан 73. 
        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Бајина Башта“. 
 
 

01 Број: 06-39/2016 

Бајина Башта, дана 30. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                                Весна Ђурић, с. р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју («Сл.гласник РС», бр.10/13,142/14 и 103/015), члана 39. Статута 

општине Бајина Башта ( «Сл. лист општине Бајина Башта», бр. 6/08 и 7/011) и 

члана 34. став 1. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2016. годину («Сл. лист 

општине Бајина Башта» бр. 5/015, 8/016), а на основу Сагласности Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-10580/2015-09 од дана 

16.11.2016. године, Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 

30. новембра 2016.године, донела  је 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗМЕНЕ  ПРОГРАМА    ПОДРШКЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА  ЗА  2016. 

ГОДИНУ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У оквиру  поглавља – Табеларни приказ планираних мера и 

финансијских средстава, у Табели 2. Мере руралног развоја, под редним бројем 

1. , назив мере – Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, 

шифра мере – 101, мења се планирани буџет за меру,  износ 10.000.000,00 динара 

мења се износом   15.000.000,00 динара. 

 

 У  Табели 2. Мере руралног развоја,  брише се мера под редним бројем 3. 

Назив мере – Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних и рибарских 

призвода, шифра мере 103., а  средства у износу  5.000.000,00 динара се пребацују 

на меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, шифра мере 

– 101. 

 

Поглавље 5.1. Назив и шифра мере: Инвестиције за прераду и 

маркетинг пољопривредних и рибарских производа, шифра мере  103, са 

тачкама 5.1.1.,  5.1.2.,  5.1.3.,  5.1.4.,  5.1.5.,  5.1.6.,  5.1.7.,  5.1.8.,  5.1.9.,  5.1.10., 

5.1.11. и 5.1.12.  брише се.  

 
 

Ова измена Програма ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у 

«Сл. листу општине Бајина Башта». 

 

 

 
01 Број: 06-39/016 

Бајина Башта,  дана 30. новембра 2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” 

бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 

– УС, 132/14 и 145/14) и чл. 39. став 1. тачка 5. Статута општине Бајина Башта („Сл. 

лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, 

на седници одржаној дана 30. новембра 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  БАЈИНЕ БАШТЕ 

Члан 1. 

Приступа се изради треће измене и допуне Плана генералне регулације 

Бајине Баште („Сл. лист општине Б. Башта“, бр. 4/2011, 4-1/2011, 6/2014, 9/2016), (у 

даљем тексту: Измене и допуне Плана). 

Члан 2. 

Измене и допуне Плана обухватају катастарске парцеле: 1292/1, 770, 773/1, 

780/1 КО Бајина Башта, 3/1, 3/2, 3/5, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, део 2643 у КО 

Вишесава, 1091/1, 1092/2, 951/3 КО Луг, 1973, 43/3 КО Рача. 

Члан 3. 

Предмет Измена и допуна Плана је промена намене на кат. парцелама 3/1, 

3/2, 3/5, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, део 2643 у КО Вишесава, ради успостављања 

потенцијалне локације за изградњу визиторског центра на уласку у рад, 

преиспитивање могућности изградње бициклистичке стазе обалом реке Дрине и 

тротоара на делу кат. парцела бр. 1091/1, 1092/2 КО Луг и 1973 КО Рача; 

дефинисање јавног земљишта на ушћу реке Раче у Дрину, израда графичког 

прилога јавног и осталог земљишта, преиспитивање паркинг простора у обухвату 

Плана, преиспитивање, трасе ул. Војислава Илића, као и планираних намена на 

осталим кат. парцелама из члана 2. ове Одлуке. 

Предмет измена и допуна Плана могу да буду и други делови у обухвату 

Плана, на основу образложених предлога стручних служби Општинске управе 

Бајина Башта, када су они засновани на новим чињеницама и када су од значаја за 

квалитетније дефинисање планских решења. 

 

Члан 4. 

 Средства за израду Измена и допуна плана обезбеђују се у буџету општине 

Бајина Башта 

Члан 5. 

Рок за израду Измена и допуна Плана је шест месеци од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 

 

 



Члан 6. 

За Измене и допуне Плана не постоји потреба израде Стратешке процене 

утицаја на животну средину, на основу Решења Службе за заштиту животне 

средине Одељења за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, 

инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта, 

03 бр. 501-сл./2016 од 23.11.2016. године.  

 

Члан 7. 

Нацрт Измена и допуна Плана биће изложен на јавни увид у просторијама 

Скупштине општине Бајина Башта, Душана Вишића 28. 

Излагање Нацрта измена и допуна Плана на јавни увид вршиће се после 

извршене стручне контроле, у трајању од 30 дана. 

Подаци о времену и начину излагања Измена и допуна Плана на јавни увид 

биће објављени путем средстава јавног информисања, у складу са Законом. 

 

Члан 8. 

             Измене и допуне Плана биће израђене у три примерка у аналогном и четири  

у дигиталном облику. 

Члан 9. 

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

листу општине Бајина Башта“. 

 
01 бр.06-39/2016 

Дана 30. новембра 2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

            ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Весна Ђурић, с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 

72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 

132/14 и 145/14) и чл. 39. став 1. тачка 5 Статута општине Бајина Башта („Сл. лист 

општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на 

седници одржаној дана 30.новембра 2016. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОДРУЧЈА КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ НА ТАРИ 
 

Члан 1. 

Приступа се изради измене и допуне Плана генералне регулације подручја 

Калуђерске Баре на Тари („Сл. лист општине Бајина Башта“ број 2/07), (у даљем 

тексту: Измене и допуне Плана). 

Члан 2. 

 

Предмет Измена и допуна Плана су катастарске парцеле 1760/8, 1771 и 1773/3 

КО Мала Река, ради прецизнијих дефинисања урбанистичких параметара за изградњу 

трга на Калуђерским Барама, као и преиспитивање траса саобраћајница С9-9 и  С9а-9а. 

 Предмет Измена и допуна Плана могу да буду и други делови у обухвату 

Плана, на основу образложених предлога стручних служби Општинске управе 

Бајина Башта, када су они засновани на новим чињеницама и када су од значаја за 

квалитетније дефинисање планских решења. 
Члан 3. 

Циљ доношења Измена и допуна Плана је унапређење његове применљивости, 

првенствено у делу намене простора и саобраћајне инфраструктуре, али и других 

намена у циљу његове боље спроводљивости. 

Члан 4. 

 Средства за израду Измена и допуна плана обезбеђују се у буџету општине 

Бајина Башта. 

Члан 5. 

Рок за израду Измена и допуна Плана је дванаест месеци од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 

Члан 6. 

 Носилац израде Измена и допуна Плана је Општинска управа Бајина Башта - 

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, инспекцијске и 

комуналне делатности. 

Члан 7. 

За измене и допуне Плана не постоји потреба израде Стратешке процене 

утицаја на животну средину, на основу Решења Службе за заштиту животне 

средине Одељења за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, 

инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта, 

03 бр. 501-сл./2016 од 23.11.2016. године.  

 



 
Члан 8. 

Нацрт Измена и допуна Плана биће изложен на јавни увид у просторијама 

Скупштине општине Бајина Башта, Душана Вишића 28. 

Излагање Нацрта Измена и допуна Плана на јавни увид вршиће се после 

извршене стручне контроле, у трајању од 30 дана. 

Подаци о времену и начину излагања Измена и допуна Плана на јавни увид 

биће објављени путем средстава јавног информисања, у складу са Законом. 

 

Члан 9. 

             Измене и допуне Плана биће израђене у три примерка у аналогном и четири у 

дигиталном облику. 

Члан 10. 

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

листу општине Бајина Башта“. 

 

01 бр.06-39/2016 

Дана 30. новембра 2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Весна Ђурић, с. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” 

бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – 

УС, 132/14 и 145/14) и члана 39. став 1. тачка 5. Статута општине Бајина Башта 

(„Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине 

Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. новембра 2016. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОДРУЧЈА СОКОЛИНА НА ТАРИ 
 

Члан 1. 

Приступа се изради измене и допуне Плана генералне регулације подручја 

Соколина на Тари („Сл. лист општине Бајина Башта“ број 2/07), (у даљем тексту: 

Измене и допуне Плана). 

Члан 2. 

Циљ доношења Измена и допуна Плана је унапређење његове 

применљивости, првенствено у делу урбанистичких параметара за дефинисане 

намене, али и других параметара у циљу његове боље спроводљивости. 

 

Члан 3. 

Предмет Измена и допуна Плана могу да буду и делови у обухвату Плана, 

на основу образложених предлога стручних служби Општинске управе Бајина 

Башта, када су они засновани на новим чињеницама и када су од значаја за 

квалитетније дефинисање планских решења. 

 
Члан 4. 

 Средства за израду Измена и допуна Плана обезбеђују се у буџету општине 

Бајина Башта. 

Члан 5. 

Рок за израду Измена и допуна Плана је дванаест месеци од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 

Члан 6. 

 Носилац израде Измена и допуна Плана је Општинска управа Бајина Башта -

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, инспекцијске и 

комуналне делатности. 

Члан 7. 

За Измене и допуне Плана не постоји потреба израде Стратешке процене 

утицаја на животну средину, на основу Решења Службе за заштиту животне 

средине Одељења за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, 

инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта, 

03 бр. 501-сл./2016 од 23.11.2016. године.  

 



 

Члан 8. 

Нацрт Измена и допуна Плана биће изложен на јавни увид у просторијама 

Скупштине општине Бајина Башта, Душана Вишића 28. 

Излагање Нацрта измена и допуна Плана на јавни увид вршиће се после 

извршене стручне контроле, у трајању од 30 дана. 

Подаци о времену и начину излагања Измена и допуна Плана на јавни увид 

биће објављени путем средстава јавног информисања, у складу са Законом. 

 

Члан 9. 

             Измене и допуне Плана биће израђене у три примерка у аналогном и четири у 

дигиталном облику. 

 

Члан 10. 

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

листу општине Бајина Башта“. 

 

01 бр.06-39/2016 

Дана 30. новембра 2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Весна Ђурић, с. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (*Сл. 

гласник РС* бр. 129/07 и 83/014-др. закон) и члана 108. Статута општине Бајина 

Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине 

Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. новембра 2016. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о успостављању сарадње између општине Бајина Башта (Република Србија) и 

општине Херцег Нови (Црна Гора) 

 

Члан 1. 

         Овом одлуком успоставља се сарадња између општине Бајина Башта у 

Републици Србији и општине Херцег Нови у  Црној Гори. 

 

Члан 2. 

         Сарадња из члана 1. ове одлуке успоставља се у области туризма, културе, 

економије, трговине, спорта и у другим областима, где за то постоје могућности и 

обострани интереси. 

Члан 3. 

          Овлашћује се Председник општине Бајина Башта  да потпише споразум о 

сарадњи између општине Бајина Башта и општине Херцег Нови, о чему ће 

информисати  Скупштину општине. 

 

Члан 4. 

          За реализацију ове одлуке обезбеђују се средства у буџету општине Бајина 

Башта. 

Члан 5. 

          Ову одлуку доставити на сагласност Влади Републике Србије. 

 

Члан 6. 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у *Сл.листу 

општине Бајина Башта*, а објавиће се, заједно са потписаним споразумом о 

сарадњи, по добијању сагласности Владе Републике Србије. 

    

 

 

01 Број:06-39/016 

Бајина Башта, дана  30. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                                                     Весна Ђурић, с. р. 

 



 

 

 

На основу члана 26. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 

РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 

50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 39. тачка 5. Статута 

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

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. новембра 2016. 

године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

              I. Исправља се техничка грешка у Плану генералне регулације подручја 

Калуђерске Баре на Тари („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 2/07), тако што 

се у графичке прилоге Плана уписује кат. парцела бр. 4140/85 KO Солотуша, 

пашњак 5. класе, површине 280 м², уписана у препису листа непокретности бр. 

856 KO Солотуша, у оном облику каква је у евиденцији Службе за катастар 

непокретности Бајина Башта, а која грешком није унета у тај План. 

 

               II. Саставни део овог Закључка чини копија плана кат. парцеле бр. 

4140/85 KO Солотуша, издата од стране Републичког геодетског завода, Службе 

за катастар непокретности Бајина Башта, број  953-1/2016-186 од 06. јуна 2016. 

године. 

 

              III.Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Сл. листу општине Бајина Башта“. 

 

                     IV.Закључак доставити: Општинској управи општине Бајина Башта,  

       Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и архиви 

Скупштине. 

 

 

 

01 Бр.06-39/2016 

Дана 30. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

            ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Весна Ђурић, с. р. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false


 

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

РС* бр. 129/07 и 83/014-др. закон), члана 39. тачка 30. Статута општине Бајина 

Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011) и сходно члану 78. 

Пословника Скупштине општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* 

бр, 7/08, 4/09 и 3/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној 

дана 30. новембра  2016. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 

            КОНСТАТУЈЕ СЕ да Милоју Савићу престаје функција члана Општинског 

већа општине  Бајина Башта, на коју је изабран Решењем Скупштине општине 

Бајина Башта 01 Број: 06-18/016 од 26. маја 2016. године, а по основу писане 

оставке на ту функцију, коју је поднео дана 04. новембра 2016. године. 

 

II 

 

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

општине Бајина Башта*. 

 

III 

 

          Решење доставити: Милоју Савићу и архиви Скупштине. 

 

 

 

01 Број: 06-39/016 

Бајина Башта, дана  30. новембра 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                Весна Ђурић, с. р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na osnovu ~lana 32. ta~ka 12. i ~lana 45. stav 1. i 3. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (“Sl. glasnik RS” br. 129/07 i 83/014-dr. zakon) i ~lana 39. ta~ka 13. i ~lana 
61. stav 4.  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. новембра 2016. 
godine, donela je 
 
 
 

R  E  [  E  W  E 
 

O IZBORU   ^LANA OP[TINSKOG VE]A  OP[TINE  
BAJINA BA[TA 

 
I 
 

БИРА СЕ  Стаменић Драган, дипломирани економиста из Бајине 

Баште, зa ~lanа Op{tinskog ve}a op{tine Bajina Ba{ta. 
 

 
II 

 
  Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u “Sl. listu 
op{tine Bajina Ba{ta”. 
 

III 
 

  Re{ewe dostaviti: Стаменић Драгану i arhivi Skup{tine. 
 
 
 

01 Broj: 06-39/016 
Bajina Ba{ta, dana 30. новембра 2016. godine 

SKUP[TINA OP[TINE BAJINA BA[TA 
 
 

 
PREDSEDNIЦА  SKUP[TINE 

 
                                                                                              Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



         На основу члана  6. ст. 5. до 7. и члана 7а. став 2.Закона о порезима на 

имовину ("Сл.гласник РС, бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 

78/11, 57/12-УС и 47/13,68/14-др.закон),  и члана 63. Статута општине Бајина Башта 

("Службени лист општине Бајина Башта", бр. 6/08 и 7/11), Општинско веће 

општине Бајина Башта, на седници одржаној  дана 29. новембра 2016. године, 

донело је  

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. 

ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији 

општине Бајина Башта. 

Члан 2. 

Констатује се да је на територији општине Бајина Башта одређено три  зоне за 

утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености 

јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине 

Бајина Башта, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: 

ПРВА зона, ДРУГА зона и ТРЕЋА зона  и да је ПРВА зона утврђена за 

најопремљенију зону. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности (у динарима)  за утврђивање 

пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Бајина Башта износе: 

Врсте  непокретности Зона 

прва друга трећа 

1. Грађевинско земљиште 396 396 396 

2. Пољопривредно земљиште 475 475 37 

3. Шумско земљиште   62 

4. Станови 53.517,00     53.517,00 39.000,00 

5. Куће за становање 29.222,00 29.222,00       16.547,00 



6. Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који 

служе за обављање делатности 

 

38.406,00 

 

38.406,00 

 

18.450,00 

7. Гараже и гаражна места   4.600,00 

 

Члан 3. 

 Ова  Одлука ће бити  објављена у «Службеном листу општине Бајина 

Башта» и на интернет страни www.bajinabasta.rs  

 

  .                                                         Члан 4. 

               Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а примењиваће се од  

01. јануара 2017. године. 

 

 

01 Број:06-40/016 

Бајина Башта, 29. новембар 2016.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                        Радомир Филиповић, с.р. 

                                                                                                       

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bajinabasta.rs/


               На основу члана  7a  и члана 38б Закона о порезима на имовину 

("Сл.гласник РС, бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 

57/12-УС и 47/13,68/14), и члана 63. Статута општине Бајина Башта ("Службени 

лист општине Бајина Башта", бр. 6/08 и 7/11), Општинско веће општине Бајина 

Башта на седници одржаној  дана 29. новембра 2016.године, донело је  

 

ОДЛУКУ 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ СА 

ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

2016.ГОДИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђују се коефицијенти по појединим зонама рачунајући и 

најопремљенију зону а који ће служити за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге (у даљем тексту: 

коефицијенти),које се налазе на територији општине Бајина Башта. 

Члан 2. 

 Констатује се да  Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне за 

утврђивање пореза на имовину, територију општине Бајина Башта чине: прва зона, 

друга зона и трећа зона, као и да је прва зона-најопремљенија зона. 

 Коефицијенти на територији општине Бајина Башта износе: 

1) за прву зону   1  

2) за другу зону   0,8 

3) за трећу зону   0,4 

 

Члан 3. 

 Утврђују се цене непокретности које су у најопремљенијој зони на 

територији општине Бајина Башта  служиле као просечне цене на основу којих је у 

текућој 2016. години утврђивана основица пореза на имовину за непокретности 

обвезника који не води пословне књиге и то : 

гараже                                      ............................... 21.752 ,03 дин 

шумско земљиште                  ...............................  123,00 дин 

 



Члан 4. 

 Ова  Одлука ће бити  објављена у «Службеном листу општине Бајина 

Башта» и на интернет страни www.bajinabasta.rs 

 

 

 

 

  .                                                          

Члан 5. 

 

               Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од  

01. јануара 2017. године. 

 

 

    01 Број:06-40/016 

Бајина Башта, 29. новембар 2016. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                     Радомир Филиповић, с.р.    

 

                                                                     

                                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bajinabasta.rs/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.   
 
 
 


