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УВОД 
Мотив за израду нове Стратегије пољопривреде и руралног развоја 
општине Бајина Башта 

Пољопривреда и рурална подручја на нивоу целе Републике суочени су са бројним 

променама и значајним изазовима, које ће свакако оставити трага на стање животне 

средине и пољопривредних ресурса, на безбедност хране, производне и економске ефекте 

пољопривредно-прехрамбеног сектора и, изнад свега, на положај пољопривредних 

произвођача, предузетника и руралног становништва. Свесни тих чињеница општина 

Бајина Башта се определила да пред ширу јавност, партнере и бројне друге актере у 

сектору пољопривреде и руралног развоја изађе са својим виђењем развојне перспективе 

садржане у Стратегији пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта која 

обухвата период од 2019-2024. године.   

 

Стратешки циљеви и приоритети садржани у овој Стратегији одређени су у складу са 



принципима одрживог развоја и улогом коју пољопривреда остварује у економији и 

друштву уопште. Поред тога, уважавајући принципе разноликости руралних подручја и 

пољопривредне производње, Стратегија пружа и решења за ефикаснију и квалитетнију 

расподелу буџетских средстава свим потенцијалним корисницима.  

 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта дефинише смернице и 

оквире за реформе подстицајне политике и институционалне реформе, као и смернице 

подстицајних мера подршке пољопривреди и руралним подручјима за наредних пет 

година. Предложене реформе пољопривредне политике треба да допринесу стварању 

поузадног и атрактивног пословног амбијента у пољопривредно-прехрамбеном сектору, 

обезбеде већу стабилност дохотка пољопривредних произвођача и благостање руралног 

становништва. 

 

Веома важан сегмент у процесу израде Стратегије који се узимао у разматрање приликом 

конципирања планираних мера подршке и дефинисања будућих реформи јесу започети 

преговори и процеси интеграција Републике Србије у Европску унију и Светску 

трговинску организацију. Са циљем креирања дугорочних и одрживих погодности за 

домаће пољопривредне произвођаче, Стратегија се уклапа и у европске моделе подршке, а 

да притом осигурава поштовање принципа на локалном и националном нивоу.  

 

У настојању да се што прецизније и јасније дефинише правац реформи пољопривредног 

сектора и да се предложеном политиком реагује на актуелне изазове, општина Бајина 

Башта је покренула израду овог стратешког документа, којим се тежи унапређење сектора 

пољопривреде и већем благостању руралних становника на дугорочном нивоу. У вези са 

тим  израда ове Стратегије је детерминисана следећим потребама: 

 Мање заостајање у технолошком развоју у односу на развијеније општине на 

територији Републике Србије 

 Унапређење конкурентности и ефикасности пољопривредне производње и других 

непољопривредних делатности које се обављају у руралним срединама 

 Повећање прихода за пољопривредне произвођаче и друге предузетнике 

 Успостављање пољопривредне производње усклађене са захтевима очувања и 

заштите животне средине 

 Успостављање пољопривредне производње усклађене са економским, социјалним и 

еколошким захтевима одрживог развоја 

 

Израдом ове Стратегије, практично су испуњене законске и политичке претпоставке 

усклађене са националним програмима развоја пољопривреде и руралних подручја, 

усвојеним од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Поред 

наведеног, јако важна чињеница јесте да је овим документом обезбеђена платформа за 

предстојеће активности у вези са ИПАРД програмом. 

Методологија израде Стратегије 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја припремљена је у складу са савременим 

принципима управљања јавним политикама, који се темељи на циклусу јавне политике. 



Концепт циклуса јавне политике односи се на неколико фаза стратешког планирања, али се 

претежно своде на три кључна елемента:  

 

 креирање политике, односно мера подршке, 

 имплементацију и  

 евалуацију.  

 

Срж сваког стратешког документа, укључујући и овај представља буџет, односно 

расположива и планирана новчана средства у чијим оквирима треба да буду све 

активности у вези са остварењем дефинисаних стратешких циљева.
1
 

 
                                Илустрација 1. Принципи управљања јавним политикама 

 

Откривањем узрока који су довели до бројних проблема у сектору пољопривреде и који су 

утицали на недовољну развијеност руралних подручја, могуће је поставити и дефинисати 

алтернативна решења за отклањање тих проблема. Стратегијом ће се та алтернативна 

решења превести у конкретне активности којима се тежи успешној реализацији унапред 

дефинисаних свих циљева.  

 

Имплементација подстицајне политике и мера подршке, у надлежности је локалне 

самоуправе и захтева дефинисање начина спровођења, односно дефинисање одговорности 

појединих институција, њихово повезивање, одређивање транспарентних финансијских 

извора за реализацију предвиђених решења. Недовољно транспарентна и лоша 

                                                 
1
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комуникација и координација између институција неминовно води ка негативним 

последицама на ефикасност и ефективност примењене политике. 

 

На крају, након спровођења свих планираних активности, стартегија подлеже евалуацији, 

односно контроли и вредновању. Другим речима врши се поређење планираних са 

оствареним активностима, мерење ефикасности спроведене политике и на самом крају 

преузимање корективних активности, уколико је дошло до значајнијих одступања у 

реализацији активности. Позитиван одговор указује да су мере политике постављене како 

треба и да их у догледном периоду треба спроводити. 

Фазе рада, учесници и активности у процесу израде Стратегије 

Процес формулисања Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја општине 

Бајина Башта за период од 2019-2024. године детерминисан је структуром проблема 

заступљених у руралном сектору, кључним учесницима у том сектору, као и разноликошћу 

тих учесника у поступку доношења одлука које су од значаја за пољопривредно-

прехрамбени сектор и рурална подручја.  

 

Спроведене активности у поступку израде Стратегије реализовале су се у неколико фаза. 

 

1. Прва фаза – подразумевала је припремање детаљног концепта свих активности у 

процесу израде Стратегије. То је подразумевало активности на изради детаљног 

плана активности са јасно прецизираним описом послова, рокова, циљева, 

резултата; одређивање потреба за ангажовањем одређених институција и осталих 

кључних актера у области пољопривреде и руралног развоја који ће дати допринос 

у процесу израде овог стартешког документа; припрему базе података и остале 

пратеће документације.  

2. Друга фаза – у овој фази спроведене су радионице, индивидуални и групни 

састанци са члановима радне групе и кључним актерима сектора пољопривреде и 

рурала, у циљу даље разраде дефинисаних стратешких циљева и конкретних 

активности које ће бити спроведене у циљу њиховог остварења. Радионице и 

састанци су одржавани по углавном истом моделу како би се постигао потребан 

степен усаглашености и униформности процеса.  

3. Трећа фаза – се односила на усаглашавање ставова и израду иницијалне верзије 

Стратегије, са акцентом на усаглашавање и верификацију специфичних циљева и 

предлога мера и активности. Обим, структура буџета, и његово рашчлањење по 

стубовима подршке, као и буџетски планови за предстојећи период, представљају 

предметне активности у овој фази израде Стратегије. 

4. Четврта фаза – на бази активности спроведених у претходној фази, припремљен 

је Нацрт предлога Стратегије, који се у овој фази презентује носиоцима читавог 

процеса у локалној самоуправи, као и кључним актерима у сектору пољопривреде и 

руралног развоја. Предлози, сугестије, коментари, добијени од свих 

заинтересованих страна узети су у разматрање и инкорпорирани у финалну верзију 



Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта за период од 

2019-2024. године.  

 

У циљу успешне израде Стратегије, кроз дефинисање одрживих мера руралне политике, 

имплементацију активности усмерену на испуњење дефинисаних стратешких циљева и на 

крају евалуацију, ангажоване су одговарајуће радне групе и појединци са следећим 

надлежностима и задужењима: 

 

Радна група општине Бајина Башта - надлежна за административно-техничку подршку 

на припреми стратешког документа, спроводи процедуре на изради Стратегије, прати 

имплементацију активности и ангажовање кључних сарадника, прати напредак на изради 

документа и спроводи процедуре усвајања финалне верзије Стратегије. 

 

Екстерни експертски тим - чине представници Регионалне развојне агенције „Златибор“ 

д.о.о. који имају задужење над методологијом рада и имплементацијом дефинисаних 

активности, учествују у изради предлога структуре документа; дефинишу техничка 

упутства за рад радних група; припрема предлог нацрта документа, врши усаглашавање 

документа са предлозима и сугестијама општинског радног тима, припрема финални 

документ. Екстерни експретски тим сноси административну, логистичку, организациону и 

стручну подршку; има задужење за организацију састанака, радионица, комуникацијски 

процес; развој и процесуирање база података и информација. 

 

Чланови секторских радних група - активно учествују у раду и својим знањем доприносе 

бољем квалитету финалних докумената, пружају информације од значаја у свакој фази 

рада неопходне осталим члановима тима ангажованим у процесу израде Стратегије; 

сарађују са другим члановима тима на међусобном усаглашавању стартешких циљева и 

мера политике подршке пољопривреде и руралног развоја; учествују у консултативном 

процесу за одговарајуће тематске области. Чланове секторских радних група чине 

представници појединих подсектора, познаваоци одговарајућих специфичних проблема из 

области воћарства, сточарства, агроиндустрије, затим у области руралног развоја, руралног 

туризма... 

 

Целокупни процес на изради Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Бајина 

Башта базиран је на принципима узајамне партиципације, транспарентности спроведених 

активности, на поштовању основних начела одрживог развоја и очувања животне средине, 

друштвено одговорном понашању свих чланова радних тела. Носилац процеса израде 

Стратегије је општина Бајина Башта, чиме је обезбеђено власништво над овим 

документом. Учешће стручне јавности и других заинтересованих страна у процесу 

припреме Стратегије, обезбеђено је кроз формирање секторских радних група.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Илустрација 2. Стратешки циклус 
 

 

ПРВИ ДЕО 

1. Национални ниво развоја пољопривреде и руралног развоја 

На нивоу Републике постоји велики потенцијал у сектору пољопривредне производње 

захваљујући повољним климатским условима, добрим природним карактеристикама 

земљишта и расположивим водним ресурсима, с тим да је и поред свега наведеног тај 

потенцијал у великој мери неискоришћен. 

 

У Републици Србији рурална подручја покривају 85% територије земље са више од 

половине од укупног броја становника (55%), и по основним развојним показатељима 

значајно заостају за урбаним срединама. Кључни проблеми са којима се суочавају скоро 

све руралне области како на републичком нивоу тако и областима западне Србије па и у 
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Пољопривреда и рурални развој 
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општини Бајина Башта, су смањење броја пољопривредника и миграције руралног 

становништва у градске средине. Ови проблеми су условљени неприхватањем младих 

наследника, односно, немогућности управљања газдинствима својих родитеља за њиховог 

живота, те су млади из сиромашнијих слојева приморани да потраже посао ван 

пољопривреде. Поред тога, неприступачности информација, медија, образовања, како 

формалног тако и неформалног, смањени културни садржаји, смањена покретљивост 

младих, негативан утицај породице и вршњака, стварају апатију младе популације на селу 

те је жеља за одласком у град израженија, што даље проузрокује један од највећих 

друштвених проблема а то је „старење села“.
2
 

 

На основу скорашњих анализа и статистичког пописа пољопривреде дошло се до података 

на нивоу Србије а на основу анализа о полној структури чланова домаћинстава у руралним 

областима, 48% чине жене, а 52% чине мушкарци. Негде се процењује да у руралним 

подручјима од укупног броја жена свега 13% води домаћинство, од чега је највећи 

проценат у Војводини (24%). Уколико се посматра само пољопривредна производња која је 

тржишно оријентисана, онда је тај проценат значајно другачији у корист мушке 

популације пошто скоро 74% радне снаге чине мушкарци, а жене чине преосталих 26%. 

Економски положај жена је неповољан, а приступ услугама од значаја за јачање економске 

партиципације изузетно ограничен. У поређењу са сеоским мушкарцима, међу сеоским 

женама веће је учешће неактивних и незапослених (55% према 39% мушкараца), нешто 

мање учешће запослених у пољопривреди и значајно ниже учешће запослених у 

непољопривредним секторима (20% према 34% мушкараца). Међу запосленим женама чак 

56,6% је запослено у пољопривреди. Поред тога, запосленост у пољопривреди готово у 

потпуности се одвија у оквиру домаћинства (тек 2% ангажованих у пољопривреди не 

обавља тај рад у сопственом домаћинству), где велики број жена има статус помажућег 

члана домаћинства, са изузетно ретким учешћем у власништву над газдинством и 

неравноправним учешћем у одлучивању о производњи и расподели прихода.  

Рурална подручја су по својој природи углавном удаљена и слабо повезана са урбаним 

срединама. Овај проблем захтева инвестирање у путеве, електрику, водовод, канализацију, 

здравствене, културне и образовне институције што би иницијално довело до задржавања 

младих на селу. Поред тога, последњих година се у циљу остваривања конкурентне 

позиције на тржишту, прибегава све већој урбанизацији руралних предела у смислу 

повећања потражње за услужним пословима у руралним подручјима, смањења 

пољопривредних површина на рачун изградње индустријских и услужних капацитета. Из 

овога произилази да пољопривредно газдинство мења своју улогу, јер више није само 

субјект који производи храну, већ су му потребна све шира и већа знања и вештине о 

економији, маркетингу, менаџменту у пољопривреди и пратећим активностима.  

 

Приближавање наше земље чланству у ЕУ, који условљава постојање јединственог система 

регионалног и руралног развоја утемељених на децентрализацији, већем учешћу цивилног 

друштва у доношењу одлука ствара и могућност већег коришћења Еу и разних других 

фондова. На другој страни, приближавање наше земље Европској унији истовремено прате 

и бројни проблеми са којима се на том путу суочавамо. Значајан проблем, а посебно у 

руралним срединама, јесте недостатак правног система, дефинисање власништва, права и 
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обавеза и примена уговора.  

1.1. Законодавни и институционални оквир развоја пољопривреде и руралног 
развоја 

Поред чињеница да је пољопривреда у Србији одувек представљала веома важну грану 

привреде, пажња која се придавала овој грани ранијих година није била на 

задовољавајућем нивоу. Тек почетком 80-тих година прошлог века код нас крећу да се 

примењују фондови намењени унапређењу пољопривредне производње који до тада нису 

постојали. Финансијска средства су дистрибуирана преко државних предузећа и задруга. 

Затим деведесетих година прошлог века, у условима изражене сиве економије и 

монетарних поремећаја, као и услед ратних сукоба и дешавања у земљама из окружења, 

фондови и разни други подстицаји намењени пољопривреди и руралном развоју нису 

могли да дају видљиве резултате.  

 

Нови век доноси и бројне промене како на административно територијалном нивоу тако и 

у погледу развоја пољопривреде. 2005. године доноси први стартешки документ из 

области пољопривреде и руралног развоја, под називом Стратегија развоја пољопривреде 

Србије, и по први пут се јавно истичу значај и циљеви српске пољопривреде. 

Институционални оквир за развој пољопривреде и руралних области успостављен је 2009. 

године. У истој години је у Дому Народне Скупштине усвојен Закон о пољопривреди и 

руралном развоју који дефинише циљеве у развоју руралних подручја и мере које треба да 

доведу до развоја руралних подручја. Од тада до данас, долази до значајног интезивирања 

законодавне активности из области пољопривреде, којима се првенствено тежи 

усклађивању националних регулатива у области пољопривредне и руралног развоја са ЕУ 

регулативом. Поред горе наведеног, кровног Закона о пољопривреди и руралном развоју, 

доносе се бројни други закони, као што су Закон о водама, Закон о сточарству, Закон о 

биљној производњи, Закон о шумама, Закон о заштити биља и бројни други закони којима 

су покривени сви сегменти пољопривредне производње и руралног развоја.  

 

Поред закона, стратегија, веома важан документ који се редовно доноси на државном 

нивоу јесу Национални програми за пољопривреду и рурални развој. Национални програм 

за пољопривреду и рурални развој Републике Србије 2015-2020. године је инструмент за 

финансијску помоћ у области руралног развоја. Дефинише мере за подршку руралном 

развоју у складу са актуелним националним правним актима и потребама, као и 

 критеријуме и финансијске оквире подршке. Веома је значајно рећи и да је у процесу 

усвајања овог стратешког документа, консултована и Европска Комисија у Бриселу која је 

дала своје позитивно мишљење на оне делове програма који се односе на принципе 

заједничке аграрне политике ЕУ, пре свега у претприступном периоду. Управо је 

Национални програм руралног развоја основ за креирање тзв. IPARD програма који ће 

обезбедити коришћење средстава из пете компоненте IPA фондова након добијања статуса 

кандидата за чланство у ЕУ. Иако је Национални програм руралног развоја требао да буде 

јасан показатељ краткорочног развоја руралних подручја и звезда водиља пољопивредним 

произвођачима, његова примена је у великој мери ограничена пре свега због наглих 

промена у аграрној политици које не обезбеђују сигурност и могућност планских 

инвестиција.   

 



Поред националног нивоа, значајан напредак у погледу фондова и подстицаја, правних и 

институционалних оквира се остварује последњих пет година и на регионалном и 

локалном нивоу. Програми подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја из године у годину бележе све значајније резултате у свим локалним 

самоуправама на територији Златиборског округа. Значајна средства локалне самоуправе 

овим мерама усмеравају у све сегменте пољопривредне производње и пољопривредну 

механизацију а све у циљу унапређења  пољопривредне производње. 

 

Предуслов ефикасног и одрживог развоја руралних подручја представљају добро 

утемељене и одрживе институције, политике и правила којима се гарантује равноправан 

приступ капиталу, земљишту, води, шумама, технологијама, тржишту роба, финансијском 

тржишту и другим сервисима и који омогућавају руралном становништву партиципацију у 

одлучивању. Савремено руковођење и управљање локалним руралним развојем захтева 

промене и трансформације традиционалних организационо-управљачких структура и веза, 

и њихову модернизацију.  

 

Институције од значаја за политику руралног развоја на националном и регионалном 

нивоу су тела Владе РС као што су Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, и друга министарства која индиректно дотичу овај сегмент привреде, 

Националне агенције и институције, Фондови за развој и друге институције, Институти за 

агроекономију, Пољопривредни факултети, Институт за примену науке у пољопривреди, 

као и Привредна комора Србије, Задружни савез Србије, Туристичка организација Србије, 

Саветодавне пољопривредне и стручне службе и друга пољопривредна удружења. 

Утемељене, одрживе и функционалне институције остварују директан утицај на приступ 

руралног становништва физичком капиталу, финансијским и другим сервисима, 

технологијама и тржишту, чиме опредељује корист од производње која је настала 

коришћењем тог капитала и услуга. На тај начин јавне институције и њихова „правила 

игре” практично опредељују алокацију ресурса, дефинишу регулаторни оквир и 

имплементационе механизме, делујући на динамику и интензитет прилагођавања руралног 

становништва тржишној економији и одрживом развоју.  

1.2. Инструмент предприступне помоћи ЕУ - ИПА 

Инструмент предприступне помоћи ЕУ - ИПА Европски Савет је 2006. године усвојио 

Директиву број 1085/2006 којом је успостављен ИПА инструмент пред-приступне помоћи, 

а регулатива која се односе на ИПА инструмент усвојена је 12.06.2007. године под редним 

бројем 718/2007. ИПА представља интегрисани пред-приступни инструмент намењен 

земљама које су потенцијални кандидати за чланство у Европској Унији и земљама 

кандидатима за чланство у ЕУ.  

 

ИПА инструмент сачињен је од пет компоненти. Инструмент предприступне помоћи ЕУ за 

рурални развој је ИПАРД. ИПАРД је пета компонента ИПА инструмената намењена 

руралном развоју. Специфичност ИПАРД компоненте налази се и у структурама које се 

морају успоставити. За разлику од преосталих ИПА инструмената, Оперативне структуре 

у имплементацији ИПАРД-а су Управљачко тело и Платна агенција.  

 

Управљачко тело, успоставља се као тело које се налази у Министарству које је надлежно 



за послове пољопривреде и руралног развоја, а одговорно је за израду нацрта ИПАРД 

програма; усклађеност свих активности са критеријумима и механизмима који су 

применљиви у ИПАРД програму и уједно усклађени са националним прописима и 

прописима ЕУ; мониторинг ИПАРД програма и пружање помоћи ИПАРД мониторинг 

комитету у виду достављања неопходне документације за мониторинг квалитета 

спровођења ИПАРД програма; креирање годишњих и коначних извештаја о 

имплементацији програма, консултовање са ИПАРД агенцијом, који се након оглашавања 

са ИПАРД мониторинг комитетом, доставља Националном ИПА координатору и 

Националном службенику за одобравање.  

 

ИПАРД платна агенција успоставља се као тело или организациони део у оквиру 

надлежног Министарства за послове пољопривреде и руралног развоја чије су основне 

активности да расписује конкурсе за доделу подстицајних средстава заједно са условима за 

коришћење подстицајних средстава, врши селекцију у складу са критеријумима и 

механизмима дефинисаних ИПАРД програмима и проверава усклађеност са прописима 

ЕУ и националним прописима, проверава испуњеност услова за одобравање и исплату 

средстава по захтеву за остваривање права на подстицаје у складу са прописима и 

условима на конкурсу, и где је то потребно и по правилима јавних набавки, припрема 

уговор о коришћењу подстицаја између са корисницима средстава подстицаја укључујући 

и информације о потенцијалним санкцијама у случају непоштовања уговорних обавеза, 

одлучује о праву на подстицаје, врши исплату на основу оствареног права на подстицај и 

повраћај средстава у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране корисника, врши 

административну контролу и контролу на лицу места о испуњености уговорних обавеза и 

утврђује да су послови обављени или услуге извршене у складу са закљученим уговором. 

 

ИПАРД програмом је предвиђено учешће јавног сектора у трошковима инвестиције у 

максималном износу до 50%, док остатак инвестиције мора бити финансирано од стране 

приватног сектора, односно корисника подстицајних средстава. Међутим, постоје и 

одређени случајеви у којима финансирање јавног сектора може бити и веће од 50%. 

У оквиру регулативе Европске Комисије дефинисане су три приоритетне осе, као и мере 

које су доступне унутар тих оса, у оквиру спровођења пете компоненете предприступне 

помоћи ЕУ - ИПАРД, и то:  

 

1) Оса 1 - Унапређење тржишне ефикасности и увођење стандарда ЕУ:  

 

 Мера - Подстицаји за инвестиције у пољопривредна газдинства у циљу унапређења 

и достизања стандарда ЕУ 

 Мера - Подстицаји успостављању произвођачких група 

 Мера - Подстицаји за инвестиције у прерађивачке капацитете у циљу унапређења и 

достизања стандарда 

 

2) Оса 2 - Припремне активности за спровођење агроеколошких мера и локалних 

стратегија руралног развоја (LEADER):  

 



 Мера - Подстицаји за активности у циљу унапређења и заштите животне средине и 

пејзажа од негативног утицаја интензивне пољопривреде 

 Мера - Подстицаји за припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја 

 

3) Оса 3 - Развој руралне економије:  

 

 Мера - Подстицаји за инвестиције у унапређењу руралне инфраструктуре,  

 Мера - Подстицаји за диверсификацију и развој економских активности у руралним 

подручјима,  

 Мера - Подстицаји за унапређење тренинга 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГ И ДЕО 

2. Општина Бајина Башта-општи параметри 

Подаци из најстаријег познатог насеља са територије Бајине Баште потичу из периода 

Старчевачке културе раног неолита и показују да је тај део насељен већ 7.000 година. У 

периоду римске владавине овај крај се налазио у склопу провинције Илирије, а касније у 

склопу Далмације. Након освајања од стране Турака, улази у састав Соколске нахије која је 

1480. године прикључена Зворничком санџаку. После активног учествовања у оба српска 

устанка крај постаје познат по хајдучији која крајем XIX века престаје да делује у Србији. 

Године 1858. кнез Александар Карађорђевић издаје решење о оснивању Варошице Бајина 

Башта. Процес урбанизације свакодневног живота убрзава се у другој генерацији трговаца 

и занатлија који су се доселили из Ужица након 1878. године.
3
 

 

Бајина Башта простире се на десној обали Дрине, испод планине Таре, у Златиборском 

округу на западу Србије. Заузима површину од 670 м
2
 квадратних километара, централно 

истоимено насеље Општине је смештено на 257 метара надморске висине. Према 

подацима последњег пописа становништва, на територији целе Општине живи 26.022 

становника, највећим делом српске националности – 98,5%, у једном градском и 35 

сеоских насеља. Насељена места општине Бајина Башта: Бајина Башта, Бачевци, 

Бесеровина, Вишесава, Гвоздац, Добротин, Драксин, Дуб, Заглавак, Заовине, Горње 

Зарожје и Доње Зарожје, Зауглине, Злодол, Јагоштица, Јакаљ, Јеловик, Коњска Река, 

Костојевићи, Луг, Љештанско, Мала Река, Обајгора, Овчиња, Оклетац, Пепељ, Перућац, 

Пилица, Придоли, Растиште, Рача, Рогачица, Сијерач, Солотуша, Стрмово, Церје и 
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Црвица.
4
 

 

У складу са званичним статистичким подацима општина Бајина Башта се сврстава у 

недовољно развијене општине у Србији. Просечна нето зарада по запосленом у општини 

исплаћена у 2011. години износила је 31.839,00  динара. Позитивну чињеницу представља 

тренд раста овог показатеља у предстојећим анализираним годинама у односу на 2011. 

годину, па тако просечна нето зарада у 2014. години на територији општине износи 

36.356,00 динара, а у 2015. години достиже вредност од 36.283,00 што је представља 

повећање од скоро 14% у односу на прву анализирану годину.
5
  

 

Једна од водећих и доминантних привредних грана у општини Бајина Башта по 

оствареном друштвеном производу је  пољопривреда. Пољопривреда заузима посебно 

место у привредно-економском развоју општине, а који се огледа кроз учешће у 

друштвеном производу, остварене производне резултате посматране кроз физички обим 

пољопривредне производње, посебно у воћарској производњи. Велики допринос 

препознатљивости краја и развоју руралних подручја дају и традиционални производи 

међу којима се посебно истичу ракија клековача, пршута, као и домаћи сир и кајмак.  

 

Да би се остварили циљеви који се односе на унапређење руралне економије, неопходна је 

обнова путева, електричних водова, канализације и остале инфрастуктуре која је 

неопходна за нормално функционисање пољопривредне производње, која представља 

један од основних предуслова квалитетног пословног окружења. Значајан потенцијал ка 

унапређењу руралних подручја на територији Бајине Баште има и сектор туризма, 

традиционална занатска производња, производње здраве и органске хране... Најзначајнији 

печат развоју туризма дају река Дрина са својим притокама, као и планина Тара и 

Подрињско-ваљевске планине... 

 

Поред тога на територији општине Бајина Башта налази се Национални парк „Тара“ што 

омогућава повољне услове за развој еко-туризма. Међутим, са друге стране и поред свих 

наведених чињеница, рурални туризам је слабо развијен са свега неколико газдинстава која 

пружају туристичке услуге и представља сектор на коме би требало озбиљно радити у 

будућности јер има веома велике потенцијале. 

 

Природни ресурси општине погодују развоју туризма: рељеф, клима, хидролошке 

вредности и животињски свет. Допринос развоју туризма може допринети и производња 

традиционалне хране, односно локалних специјалитета по којима је овај крај 

препознатљив. Посебан акценат траба ставити на производњу органске хране у зони 

Националног парка у оквиру којег се већ кренуло са сертификациојом органске 

производње, и то органског меда.  

У вези са свим претходно наведеним, и поред веома повољних услова који погодују 

развоју пољопривреде, села, рурална економија општине Бајина Башта је на релативно 

слабом ступњу развоја.  
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Оно што се намеће као неминовност у савременим условима привређивања у оквиру 

руралних подручја, чиме ће се остварити позитиван утицај и на развијеност националне 

економије уопште, јесте тежња ка постизању додате вредности, кроз унапређење примарне 

пољопривреде, са акцентом на увођење сертификата у пољопривредну производњу, као и 

диверсификацијом производње увођењем виших степена прераде. Поред тога важан 

сегмет унапређења руралне економије јесте заједничко обављање пољопривредне 

производње, кроз формирање одређених правних форми као што су удружења 

пољопривредника или земљорадничке задруге, чиме се постиже боља тржишна 

позиционираност, преговарачка моћ, ширење постојећих тржишта, чиме се све може 

остварити позитиван утицај на руралну и националну економију. 

 

Због свега наведеног дефинисаним мерама у оквиру ове Стратегије настоји се да се ови 

проблеми ублаже  и да се расположиви пољопривредни ресурси на територији наше 

општине што боље искористе.   

2.1. Географске и административне карактеристике 

Општина Бајина Башта припада Златиборском округу, и смештена је у западном делу 

Републике. Према подацима Републичког геодетског завода простире се на територији од 

673 км
2
 и броји укупно 24 947 становника, са просечном густином насељености од 37 

становника по једном километру квадратном.
6
 Налази се на 43.57' северне географске 

ширине и 19.33' источне географске дужине, у Подрињу, јер река Дрина тече западном 

границом општине и представља граничну линију према суседној држави Босни и 

Херцеговини. 

 

Општина Бајина Башта се карактерише јако разноликим рељефом и обухвата географски 

простор од 200-1200 метара надморске висине. Територија општине Бајина Башта чине 

град Бајина Башта и 35 руралних подручја. Општина је подељена на 35 катастарских 

општина и на 32 меснe заједницe. Седиште општине се налази на 70 километара 

удаљености од града Ваљева, са којим је повезано преко превоја Дебело брдо, затим на 48 

километара удаљености од Љубовије, са којом је повезано  долином реке Дрине, од Шапца 

је удаљеност 172 километра, а преко превоја Кадињача општина Бајина Башта је повезана 

са градом Ужице, и то на удаљености од 36 километара. 

2.2. Демографске карактеристике и трендови 

Демографска кретања унутар општине Бајина Башта указују на све озбиљнији проблем 

депопулације становништва, како у насељеној градској зони, тако и у руралним 

подручјима. Посебно висок тренд депопулације становништва заступљен је у селима која 

се протежу у оквиру Националног парка Тара и вишим, брдско-планинским пределима 

општине.  

                                                    

Графикон 1. Тренд кретања броја становника 
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                                                 Извор: Републички завод за статистику, 2016.  

У односу на званичне податке о становништву који датирају из 2002. године на територији 

општине Бајина Башта укупан број становника је смањен са 29 154 на 26 022, што 

представља смањење од скоро 11%. Тренд кретања становништва у периоду од 2002-2015 

године приказан је на графикон 1.  

 

Према процени броја становника, коју води Републички завод за статистику ти подаци су 

последње три године још поражавајући. У 2013. години процењени укупни број 

становника на територији општине износи 25 491, а у 2015. години тај број је још нижи и 

износи 24 947. Уколико се упореде званични подаци о броју становника из 2002. године и 

процене броја становника из 2015. године, онда се добија податак да степен депопулације 

на посматраној општини износи око 14%. Управо ови подаци иду у прилог констатацији да 

је на територији општине Бајина Башта заступљен тренд интензивне депопулације, што се 

јасно види на графику 1. 

 

Од укупног броја становника, према званичним подацима последњег пописа чак 16 475 од 

укупног броја становника чини рурално становништво, што преведено у апсолутне 

вредности износи чак 65%. Као што је случај са укупни бројем становника, исто је и са 

руралним становништвом. Из године у годину забележен је тренд константног смањења 

броја становника. Према попису из 1971. године рурална насеља општине Бајина Башта је 

насељавало 26 168 становника, што је у односу на 2011. годину смањење у износу од чак 

37%. Изузетно висок степен депопулације је заступљен у селима у зони Националног 

парка Тара и брдско планинској зони.  

 

Графикон 2. Заступљеност руралног становништва 

                                      



 
Извор: Републички завод за статистику, 2016. 

 

Територија општине Бајина Башта захвата простор од 673 км
2
. Становништво је 

распоређено у 36 насеља. Густина насељености опада у свим сеоским насељима изузев 

приградским, а варијације међу њима условљене су природно – географским, 

демографским и економским чиниоцима. Према последњој процени о броју становника на 

територији општине Бајина Башта износи 37 становника по једном километру квадратном.  

 

Стопе наталитета у Србији и даље карактерише тенденција опадања. Негативне последице 

такве ситуације код нас се огледају у интензивнијем степену депопулације руралних 

подручја, посебно брдско-планинских сеоских подручја. На другој страни додатни 

проблем представља и чињеница да пражњење сеоских подручја има за последицу 

претерано гомилање становништва у градовима, нарочито у Београду.  

 

Када је у питању демографска слика у руралним подручјима општине Бајина Башта, који 

су  у складу са демографским кретањима на републичком нивоу, највећи проблем јесте 

депопулација, брзо смањивање сеоског становништва. То су села са старијим 

становништвом, у њима је наталитет мањи, смртност већа, природни прираштај нулти или 

негативан, те је депопулација резултат кумулативног деловања већег броја негативних 

чинилаца. У већини села на територији општине Бајина Башта становништво је претежно 

пољопривредно, то се депопулација села манифестује кроз старење и запуштање 

пољопривреде и свих сеоских подручја, без индустријских погона, комуналне и социјалне 

инфраструктуре и без развојне перспективе. 

2.2.1. Старпсна структура станпвништва 

Сеоско становништво у Србији некад су сачињавали скоро све сами сељаци. Данас то 

више није случај и то је једна од најважнијих друштвено-демографских промена у 

савременим селима. Данас се тај процес демографске транзиције манифестује читавим 

низом промена у структури, просторном распореду и обележјима становништва од којих је 

за сеоску популацију најзначајнији процес напуштања пољопривреде као главног 

занимања, а за насеља процес урбанизације.  

Индустријализација у другој половини прошлог века, довела је до великих миграција 

становништва из села у град, а такође и у друге градове, што је директно утицало на број 

становника који се баве пољопривредном производњом. Свему овоме је допринело и 



гашење земљорадничких задруга као главних носилаца пољопривредне производње. У 

складу са кретањима руралног становништва на нивоу државе, исти је случај и са 

кретањима на нивоу општине Бајина Башта.  

 

Негативна демографска слика на територији општине Бајина Башта, прати и неповољне 

трендове у вези са старосном структуром, како у урбаним тако и руралним деловима 

општине. Просечна старост становника у општини је 40,7 година и то 36,1 годину у 

урбаним срединама, док је у сеоским срединама 42,9 година. Како је већ истакнуто према 

званичним статистичким подацима, од укупног броја становника, чак 65% чини рурално 

становништво. Готово да постоји једнакост међу половима, мушку популацију чини 12 

990, што је у процентима 49,92, док се незнатно већа предност даје женској популацији и 

то за свега 0,17%.  

 

У укупном броју становника забележен је значајан пораст учешћа старије популације, 

претежно становништва изнад 60 година. У руралним подручјима најзаступљеније је 

учешће и то у износу од 43% популације старости од 25-60 година, с тим да је значајно и 

учешће популације старије од 60 година и то у износу од скоро 26%, што је значајно изнад 

републичког просека. 

Графикон 3. Старосна структура руралног становништва 

          

 
Извор: Републички завод за статистику, 2016. 

 

Учешће популације млађе од 15 година у оквиру урбаног становништва износи свега 

15,5%, док је тај проценат у руралном становништву још неповољнији и износи свега 

12,6%. С тим да је у оквиру ове популације доминантније учешће мушкараца и износи 

52,18% у руралним срединама, док је тај износ још више на страни мушкараца у урбаним 

срединама и износи 53,3%.  

2.2.2. Образпвна структура станпвништва 

Неповољни демографски трендови имају за последицу неповољну образовну стуктуру 

руралне радне снаге, која по својим перформансама не може да испуни захтеве тржишта 

рада. Скромна знања и непостојање додатних вештина руралне популације генерално, су 



карактеристика не само на територији општине Бајина Башта већ и на целом републичком 

нивоу. 

 

Слично демографским трендовима, старосној структури и популацији становништва, 

територију општине Бајина Башта карактерише и неповољна образовна структура 

становништва и у градској зони и у руралним подручјима. Према званичним подацима 

Републичког завода за статистику, за становништво старо 15 и више година, од укупно 

22474 становника без школске спреме је 1160 становника што чини нешто више од 5%. У 

овом проценту изузетно доминантно учешће чини женска популација, са скоро 92%. Веома 

значајан проценат чине и особе које имају започето а недовршено основно образовање и то 

у износу од 19%, с тим да и у овој групи доминирају припаднице женског пола. 

 

Становништво средњег стручног образовања заузима изузетно висок проценат и то са 

67%, док је проценат становништва са вишим и високим образовањем изузетно низак и 

износи свега 8% и у том проценту идентично је учешће и мушке и женске популације. 

Упоређујући званичне податке ранијих пописа, евидентно је да се број неписмених лица 

смањио, с тим да није ни остварен ни раст високо образованог становништва. Исто као и 

претходних година, највећи удео чини средњи стручни кадар. 

2.3. Рурална економија 

У слабије развијеним земљама, као што је наша, па и у слабије развијеним подручјима 

Округа, још увек је није присутна свест да се проблеми развоја подручја морају решавати 

на комплекснији начин од онога што нуди аграрна политика. Аграрна политика је 

оријентисана секторски, превасходно на примарну пољопривредну производњу, што 

подразумева да нема свеобухватних решења развоја руралних подручја. Поред тога важна 

чињеница која доводи до смањења значаја пољопривреде јесте интензивнији технолошки 

напредак, што је уједно довело и до значајнијих финансијских криза у сектору 

пољопривреде.  

 

Поред горе наведеног, интензивнија индустријализација током друге половине двадесетог 

века, довела је до значајних миграција становништва из руралних подручја, а посебно 

важна чињеница јесте прерано напуштање појединих руралних подручја што је за 

последицу имало демографску девастираност у појединим крајевима које се на другој 

страни одликују огромним природним потенцијалом и ресурсима. Пад броја становника у 

великој већини руралних подручја, као и неповољан тренд старосне структуре руралног 

становништва за резултат им астагнацију или пак негативан тренд пољопривредне 

производње. 

 

У овако комплексан систем разлога треба уврстити и веома важну чињеницу која је у вези 

са гашењем земљорадничких задруга, које су у периду после Другог светског рата биле 

значајан носилац развоја руралне кеономије.  

 

Остварење циљева за рурална подручја, која представља елемент руралне политике, 

обухвата широк дијапазон социоекономских активности. Руралном економијом на нивоу 

општине Бајина Башта доминирају пољопривреда и шумарство, која управо зависи од ове 

две гране. С тим да рурална економија никада не може да се везује само за пољопривреду, 



или за микс пољопривреду и шумасртво, већ представља комплексан систем структуре 

економских активности које прожимају рурална подручја. Поред тога рурална економија 

никада се не може везати само за рурална подручја, као ни за проблеме само 

пољопривреде или шумарства, већ је тесно повезана са националном економијом и од 

великог утицаја на њу јесу: путеви, комуникације, животна средина, продавнице, банке, 

поште...Према томе проблеми руралне економије су дугорочнији од проблема 

пољопривреде. Веза између две политике, руралне и националне, је у томе да постизање 

циљева у једној области у великој мери зависи од успеха у другој области. 

 

Приходи сеоских домаћинстава у руралним подручјим на територији општине Бајина 

Башта у највећој мери потичу из радног односа и учешћа пензија. Као и у осталим 

деловима централне Србије, велики део становништва на територији општине се бави 

пољопривредом као секундарном делатношћу, па у вези са тим ни посвећеност 

пољопривредној производњи не може бити на масксималном нивоу, а тиме ни приход који 

произилази бављењем пољопривредом.  

 

Сеоска подручја у значајној мери се суочавају са проблемима незапослености, у којем 

далеко веће проблеме због искључености са тржишта рада имају млади и припаднице 

женске популације. На територији општине Бајина Башта, према подацима Управе за 

трезор из 2016. године, укупно је регистровано 3935 газдинстава. Доминантна област 

пољопривредне производње јесте воћарство, а затим сточарство. Повртарство је 

заступљено у свим домаћинствима, али првенствено за сопствене потребе и није тржишно 

оријентисано. Акценат у области воћарства се даје производњи малине, с тим да је 

последњих година све заступљенија воћна врста на територији општине Бајина Башта 

боровница. На територији општине регистровано је једно удружење произвођача 

боровнице „ББ боровница“, које тренутно броји 16 чланова и које у свом поседу има 

укупно 10 ха под боровницом, од које је 4,4 ха сертификовано Глобал Гап стандардом. 

Удружење успешно послује од 2010. године, извозно је оријентисано и целокупну 

производњу боровнице пласира на тржишта западне Европе. Удружење произвођача 

боровнице има веома озбиљне намере када је проширивање броја чланова у питању, а 

посебно када се ради о додатним видовима зараде и освајању нових иностраних тржишта. 

 

Када је у питању пољопривредно земљиште, оно што се може констатовати на основу 

званичних података јесте уситњеност поседа што, заједно са самим рељефом, поскупљује 

пољопривредну производњу и доводи у питање њену конкурентност на тржишту. Поред 

тога рељеф али и веома стара механизација доста доприносе отежаној, неадекватној и 

неправилној обради пољопривредног земљишта, што се директно одражава на принос и 

остварује негативан утицај на конкурентност на тржишту.  Додатно, у циљу унапређења 

руралне економије била би неопходна и обнова путева, електричних водова, канализације 

и остале инфрастуктуре која је потребна за нормално функционисање пољопривредне 

производње, која представља један од основних предуслова квалитетног пословног 

окружења. 

 

Општина Бајина Башта може да се похвали и са намерама у циљу очувања старих заната, 

пошто на територији града постоји неколико мануфактура које се баве старим занатима: 

бојаџије, вуновлачари, воденичари, ковачи, плетиље и ткаље, као и столари који израђују 



дрвене предмете за покућство. Локалне манифестације које су заступљене су: Божићни 

концерт, Пливање за Богојављенски Крст, Сусрети села Бајине Баште, Сретењски сусрети 

села, Васкршњи дани, Одбојка на улици, Радничке спортске игре, ББ ОПЕН, Видовдански 

сусрети, Башта фест, Летње вечери, Ивањдански дани, Дринска регата, Дан Општине 

Бајина Башта, Меморијални турнир „Војислав Војо Гавриловић“, Илиндански дани, 

Обележавање на Боровом брду, Полицијска регата, Преображенски котлић, Дани Малине, 

Међународни фестивал фолклора „Лицидерско срце“, Регата туристичких радника, 

Ловачки сабор и храмовна слава, Сто посне хране, Дани Раче украј Дрине. Као посебна 

туристичка атракција планине Таре истичу се њени видиковци: Бањска стена, Биљешка 

стена, Козји рид и у новије време Капија подриња. 

2.4. Рурална инфраструктура 

Примарни вид транспорта на терирторији општине Бајина Башта представља друмски 

саобраћај. Водни саобраћај је углавном локалног карактера и од туристичког значаја и 

првенствено се обавља на реци Дрини и језеру Перућац. 

 

Територија општине Бајина Башта је веома разуђена када се ради о саобраћајној мрежи и 

мрежи општинских путева. Укупна дужина путева на територији општине износи 998,7 

км, с тим да је квалитет путне мреже на веома слабом нивоу. Мрежа општинских путева се 

одликује недовољном развијеношћу, па је потребно њено даље ширење и унапређивање у 

погледу квалитета. Када је реч о општинским путевима, веома важан податак јесте да чак 

22 % општинских путева није под савременим коловозом, већ је под земљаним застором, 

што представља јако негативну чињеницу, и говори довољно о недовољном квалитету 

путне инфраструктуре. 

 

Развијена рурална економија је у великој мери детерминисана и развијеном руралном 

инфраструктуром. У руралним подручјима општине Бајина Башта, путна мрежа је доста 

разуђена и густа, и има дужину од 853,13, од чега је чак 20 % под земљаним коловозом, а 

свега 30% чини савремени коловоз. Преостали део путне мреже у руралним подручјима је 

под туцаником. Све наведено указује да је на територији општине Бајина Башта неопходна 

обнова и унапређење постојеће, али и изградња нове саобраћајне мреже на местима где је 

то неопходно. И та постојећа, лоша, рурална инфраструктура када су у питању путеви је у 

великој мери оштећена у 2014. години када је ово подручје претрпело велике штете током 

мајских поплава.  

 

Снабдевање насеља водом за пиће на територији општине Бајина Башта још увек није на 

задовољавајућем нивоу. Развијенији локални водоводи једино су заступљени у насељима 

Рогачица и Костојевићи, док се у осталим руралним подручјима општине водоснабдевање 

ослања на локална мања изворишта подземних вода, тако да се за водоснабдевање користе 

извори, копани бунари, чесме и каптаже који најчешће гравитационим мини водоводима 

дистрибуирају воду до потрошача.  

 

Слична је ситуација и са системима јавне канализације, који је организован само на 

градској територији општине. Покривеност насеља канализационом мрежом је на јако 

незадовољавајућем нивоу. У руралним срединама општине Бајина Башта употребљене 

воде се изливају у примитивно изграђене упијајуће септичке јаме, блиске потоке, јаруге и 



земљиште, чиме се директно утиче на загађење подземних извора водоснабдевања. Систем 

за пречишћавање комуналних отпадних не постоји ни у једној територијалној јединици 

општине. У постојећем стању начин прикупљања и испуштања комуналних и 

индустријских вода не испуњава прописане услове и критеријуме. Систем je решаван 

парцијално са појединачним испустима употребљених вода директно у подземље без 

претходног пречишћавања. 

 

На другој страни електро мрежа општине је на јако добром нивоу, првенствено 

захваљујући хидроелектрани Бајина Башта, која је укључена у енергетски систем 

Републике Србије. Поред тога на територији општине разведена је електро мрежа високог 

напона, кабловског и надземног типа, у складу са савременим условима електро 

снабдевања. Нисконапонска мрежа изграђена је у највећем обиму надземно, а незнатан део 

је подземног типа. 

 

Покривеност мрежом фиксне телефоније на територији општине Бајина Башта је на веома 

задовољавајућем степену. Извршена дигитализација довела је до унапређења квалитета 

доступности сигнала. Неповољна структура терена и неприступачан рељеф у одређеној 

мери су условили и недовољну покривеност и слаб сигнал када је реч о мобилној 

телефоинији, као и са телевизијским сигналом на територији општине. Покривеност 

интернетом као и коришћење интернета у руралним срединама је на јако слабом нивоу, с 

тим да позитивну чињеницу представља све већи интерес и намера појединих оператера за 

инвестирањем у овај систем комуникација на територији општине Бајина Башта. 

 

Изградња пољопривредне инфраструктуре (пољски путеви, пољопривредне зоне, системи 

за наводњавање, пијаце...) јесу добра улагања и нису само потреба него и обавеза локалне 

самоуправе, нарочито уколико оне за крајњи циљ имају привлачење инвеститора или 

мотивисање пољопривредних произвођача за формирање разних видова удруживања, као и 

за даља улагања произвођача у прерадне капацитете. Зато је најбоље да се приликом 

изградње руралне инфраструктуре као и при реконструкцији постојеће, испита могућност 

заједничких улагања са приватним сектором или са разним донаторским или владиним 

фондовима. Апсолутни приоритет у коришћењу средстава општине треба да буде 

изградња руралне инфраструктуре.  

 

Нерално је очекивати било какав економски напредак или инвестиције као ни останак 

људи на селу уколико не постоје основни услови за живот као што су стабилно електрично 

напајање, доступна вода, изграђена пристојна путна мрежа, комуникације или решен 

пробем канализације. Ови трошкови су велики нарочито у оним забаченијим руралним 

пределима општине Бајина Башта, који броје свега неколико становника и који по правилу 

представљају теже приступачне терене, с тим да никада не треба поставити питање о 

дугорочној оправданости овог улагања. Потребе су велике и зато је јако важно изградити 

систем одлучивања о приоритетима за реконструкцију или изградњу заснованим на 

реалним потребама исказаним од самих становника и на транспарентним критеријумима. 

Улагање у инфраструктуру је велики издатак за општину и зато је потребно у што је већој 

могућој мери истражити могућност кофинасирања.  



2.5. Трансфер знања и информација 

Успостављање одрживих институција, правила и политика који гарантују равнопараван 

приступ капиталу пре свега земљишту, води, шумама, технологијама, тржишту роба, 

финансијском тржишту и другим сервисима и који допуштају руралном становништву 

партиципацију у одлучивању, предуслов су ефикасног и одрживог трансформисања 

руралних подручја. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја 

пољопривреде и прехрамбене индустрије, предлагање законских и подзаконских аката, 

анализу производње и тржишта пољопривредних производа, билансе пољопривредно-

прехрамбених производа и систем робних резерви основних пољопривредно-

прехрамбених производа, рурални развој, стручне пољопривредне службе, предлагање 

системских решења и мера заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених 

производа, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга 

Министарства који се финансирају из средстава пред-приступних фондова ЕУ, донација и 

других облика развојне помоћи, мере подстицаја за унапређење пољопривредне 

производње, управљање пољопривредним земљиштем у државној својини, 

функционисање тржишта, стратегију и политику развоја трговине, унутрашњу трговину, 

промет робе и услуга и друге послове унутар органа Управе за ветерину, Управе за 

заштиту биља, Републичке дирекције за воде и Управе за шуме који су у саставу 

Министарства. 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је 2007. године успоставило 

Мрежу за подршку руралном развоју у циљу уједначеног и убрзаног развоја руралних 

подручја у Србији, кроз ангажовање, изградњу и унапређење капацитета локалних 

заједица, као и обезбеђења двосмерног протока информација између централног и 

локалног нивоа. Основни циљеви Мреже за подршку руралном развоју су јачање 

постојећих и развој нових руралних потенцијала, организовање ефикасног и 

благовременог система прикупљања информација и података који су од кључног значаја за 

програмирање, мониторинг и евалуацију мера руралног развоја, унапређење вертикалне и 

хоризонталне размене информација, идентификовање локалних актера и стејкхолдера, као 

и подршка локалним и регионалним иницијативама усмереним ка руралном развоју, 

побољшање услова за развој руралних подручја у Србији, унапређење животног 

стандарда, као и успостављање адекватних услова за креирање нових радних места. Током 

свих година уназад, ове канцеларије пролазиле су различите обуке како би обезбедиле 

адекватне техничке, кадровске и стручне капацитете неопходне за спровођење LEADER 

пројекта ЕУ. Рад Мреже за подршку руралног развоја доминантно финансира 

Министарство надлежно за пољопривреду. 

 

Пренос знања, корисних информација и примера добре праксе на територији општине 

Бајина Башта је у надлежности Пољопривредне саветодавне и стручне службе Ужице 

(ПСС Ужице). Ова пољопривредна саветодавна служба, као део Министратсва 

пољопривреде, шумарства и водопривреде поред општине Бајина Башта покрива и све 

остале локалне самоуправе Златиборског округа, са изузетком Ариља које покрива 

саветодавна служба из Чачка. Суштински задатак ПСС-а јесте унапређење пољопривредне 

поризводње, кроз трансфер знања и модернизацију производње кроз увођење новог, 

модернијег сортимента, као и нових раса стоке који задовољавају потребе савременог 



тржишта. Сарадња са Пољопривредном службом из године у годину се унапређује. Иако је 

доста урађено у овом сегменту у протеклим годинама, ипак је неопходно обезбедити веће 

капацитете стручних пољопривредних служби, на принципима одрживости. У исто време 

је неопходно обезбедити и већи спектар и квалитет услуга који се пружа пољопривредним 

произвођачима како би саме службе на тржишту заузеле бољу позицију и на тај начин 

повећали приходе од рада у тржишним условима чиме ће се обезбедити већа одрживост 

самог пројекта. 

 

Поред ПСС Ужице подршку развоју пољопривреде на територији општине Бајина Башта 

пружа и канцеларија за пољопривреду при Општинској управи. У зимским месецима када 

су пољопривредни радови на мировању, представници ове локалне канцеларије у сарадњи 

са релевантним пољопривредним институцијама организују обуке, предавања, радионице 

на актуелне теме из области воћарства, сточарства и других области пољопривреде. 

Предавачи који држе обуке су из реномираних институција из области пољопривреде као 

што су Пољопривредни факултет Земун, Пољопривредни факултет Нови Сад, Институт за 

воћарсво Чачак, Институт за крмно биље из Крушевца и сл. Обуке и радионице које се 

организују на територији општине се раде у складу са потребама  као и у складу са 

интересовањем пољопривредних произвођача из овог подручја. 

 

Пољопривредно образовање у Републици Србији је на незавидном нивоу и поред шест 

факултета и низа специјализованих институција које се баве питањима из области 

пољопривреде. Сам трансфер знања од истраживача према пољопривредном произвођачу 

је генерално на ниском нивоу. Поменута проблематика захтева јачање и развијање 

пољопривредних стручних служби како би се на адекватан начин пољопривредници 

информисали о новим технологијама које је неопходно применити у процесу производње 

и прераде.  

 

Целокупни систем образовања у пољопривреди је под надлежношћу Министарства за 

просвету и науку које је одговорно за формулисање и спровођење програма образовања, с 

тим да се у протекле две деценије питање примене савремене технологије у пољопривреди 

запостављало. Поред шест факултета, постоје и две више школе као и низ средњих школа 

које се баве питањима пољопривреде. Наставне програме у средњим и високим школама 

треба усмерити на интердисциплинарни приступ који ће омогућити усвајање нових знања 

из области тржишта (управљање, планирање, комерцијално пословање, маркетинг), 

очувања сеоског подручја и његова интеграција у савремене друштвене токове 

(информатичка, еколошка, социолошка, хуманистичка знања). Врло је битно извршити 

одређене реформе како би се ниво знања у области пољопривреде подигао на виши ниво. 

 

Додатни вид подршке представљају и локалне радио станице и локална телевизија које 

прате спроведене активности и пружају информације и обавештења из области 

пољопривреде. 

2.6. Земљорадничке задруге и удружења у области пољопривреде и руралног 
развоја 

Задружни савези, привредне коморе, струковне организације по правилу би требало да 

буду, носиоци развоја пољопривреде и руралног развоја, с тим да због неусклађености 



пословања са савременим трендовима и неспремности за извршавање одређених, 

неопходних функционалних реформи, то нису и немају тај значајан допринос у 

унапређењу пољопривреде и руралног развоја. Удруживање пољопривредника је веома 

значајно за нашег пољопривредника, међутим, историјски посматрано, у комунистичком и 

социјалистичком периоду, држава је снажно подстицала формирање земљорадничких 

задруга које су биле основане на принципима државне имовине, затим период санкција и 

трансформације привредног и економског система који је довео до гашења многих таквих 

задруга, доводи нас до релативно скромног броја земљорадничких задруга које и даље 

функционишу на принципима друштвене својине, те су реформе у овом сегменту и те како 

потребне.  

 

Земљорадничке задруге са друштвеном својином имају велике проблеме у процесу 

добијања кредита за унапређивање пољопривредне производње, те је неопходна 

трансформација и решавање питања имовине. Глобални проблеми са којима се суочавају 

земљорадничке задруге у јесу: неадекватна законска регулатива, нерешено питање 

задружне имовине, непостојање мера фискалне политике и других видова подршке 

задругама као специфичном облику пословања, мали обртни капитал и немогућност 

аплицирања за кредитна средства, непознавање основних задружних начела, лоши 

капацитети управљања у задругама. Иако посматрамо модерно задругарство у Европи које 

подразумева форму акционарског друштва које је изузетно профитно оријентисано у циљу 

остваривања профита за своје задругаре, због својевременог краха, данас постоји бојазан 

свих пољопривредника да се на било који начин удружују. Међутим, без удруживања нема 

ни опстанка пољопривредника, те је то један од основних мотива којим се проактивни 

пољопривредници данас воде. Ипак, у Србији данас постоје и тзв. „модерне задруге“, 

међутим, основна препрека на том путу јесте неспособност државе да већ годинама у 

назад донесе Закон који би решио питање организовања земљорадничких задруга и решио 

питање задружне имовине што је предуслов њиховог развоја.  

 

На територији општине Бајина Башта последњих десет година је приметан интензивнији 

тренд оснивања различитих званичних, правних форми удруживања пољопривредних 

произвођача из различитих области. Од шест регистрованих удружења  из области 

пољопривреде на територији општине Бајина Башта, сви су активни по статусу и по 

делатности.  

 

Ту се убрајају: 

 Удружење произвођача јагодастог воћа „Малина ББ“ 

 Удружење произвођача млека 

 Удружење произвођача боровнице „ББ Боровница“ 

 Удружење пчелара „Полен“ 

 Удружење пчелара  „Оморика“ 

 Удружење пчелара „Тара“ 

 

Земљорадничке задруге добијају све више на значају посебно у текућој години 

првенствено захваљујући Мерама подршке Владе Републике Србије које су усмерене на 

оснаживање постојећих и формирање нових земљорадничких задруга а са цињем 



унапређења живота руралног становништва и оживљавање села, кроз враћање 

становништва из урбаних у руралне средине. 

2.7. Социјане мреже у руралним подручјима 

Сиромаштво и материјална депривација су високо заступљени у руралној Србији. С тим да 

је веома битно напоменути да се са финансијским сиромаштвом суочава се 38,4% 

становништва, а са материјалном депривацијом 35%. 35,7% становништва на селу суочава 

се са једном од посматраних димензија сиромаштва (са финансијским сиромаштвом или 

материјалном депривацијом или депривацијом у насељу), 21,3% са две, а 4,8% 

становништва суочава се са све три димензије сиромаштва.
7
 Сиромаштво у руралним 

областим на територији Србије се разликује од региона до региона, с тим да је 

заступљеност сиромаштва руралног становништва свакако најмања у региону Војводине, а 

највећа у Југоситочној Србији. 

 

Сиромаштво је значајно повезано са карактеристикама запослености сеоског 

становништва. Учешће сиромашних најниже је међу запосленима у непољопривредним 

делатностима а највише међу незапосленима (54%). Међу запосленима у пољопривреди 

половина живи у финансијски сиромашним домаћинствима. Поред тога, додатни проблем 

представљају и образовне карактеристике руралне популације које су и више него 

неповољне, а шансе за унапређење људских ресурса у овом аспекту ограничене низом 

препрека. Свакако једна од кључних препрека унапређењу образовне структуре руралног 

становништва представља и гашење основних школа по већини бајинобаштанских села, 

које је условљено девастацијом руралних подручја и све већом миграцијом руралног 

становништва у урбане средине.  

 

Већина пољопривредних газдинстава која су тржишно оријентисана а налазе се на 

територији општине Бајина Башта, суочавају се са озбиљним тешкоћама у приступу 

кључним тржиштима.  Финансијско тржиште није структуирано према потребама 

пољопривредних газдинстава и специфичностима пољопривреде – мала газдинства не 

могу да обезбеде кредитне гаранције и диверсификују своју активност или доходак. 

 

Сеоска популација обухваћена здравственим и пензијским осигурањем није на 

задовољавајућем нивоу. И поред све веће доступности информација од значаја које се тичу 

пољопривредне производње, значајан број домаћинстава се суочава са препрекама у 

приступу мерама подршке развоја пољопривреде, првенствено на републичком нивоу. 

Највећи удео регистрованих газдинстава представљају мала газдинства која су изузетно 

ретко корисници државне подршке пољопривреди. Узроке треба тражити у ригорозним 

предусловима за искоришћавање средстава аграрног буџета, али на другој страни то утиче 

на унапређење свести пољопривредних произвођача у погледу интезивирања производње. 
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ТРЕЋИ ДЕО 

3. СТАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ БАЈИНА 
БАШТА 

3.1. Стање ресурса и животне средине 

Састав земљишта, повољни природни и климатски услови на територији општине Бајина 

Башта поспешују развој пољопривреде. Равничарски региони погодни су за ратарску и 

повртарску производњу. Брдовити и брежуљкасти предели повољни су за развој воћарске и 

сточарске производње. Брдско-планинско подручје погодује развоју овчарства, говедарства и 

шумарства.  
Општина Бајина Башта се карактерише бројним очуваним природним лепотама, 

првенствено у погледу значајног  шумског богатства која се простиру у брдско планинским 

пределима општине, са донминантном заступљеношћу четинарских шума. За разлику од 

брдско планинских крајева, у долини реке Дрине, на плодним алувијалнима земљиштима, 

пољопривредна производња је на значајном ступњу развоја и земљиште је веома погодно 

за развој свих ратарско-повртарских култура. Воћарство је у највећој мери заступљено у 

Дринском побрђу, где су заступљена скелетоидна земљишта на шкриљцима, киселе pH 

вредности, осредње плодности и где јако мале мере поправке у погледу калцификације 

могу значајно унапредити физичко-хемијске карактеристике земљишта.  Доминантна 

област пољопривре на територији општине Бајина Башта јесте воћарство, са акцентом на 

узгој малине и разних других дрвенастих сорти воћа. Повртарство у највећој мери није 

тржишно оријентисано. Значајна пољопривредна делатност јесте сточарство, посебно у 

брдско планинским крајевима општине, где постоје бројна стада оваца и товна грла говеда.  

Традиционални и препознатљиви производи бајино-баштанског краја су ракија Клековача, 

пршута, домаћи сир и кајмак, мед са Таре.... Развој општине Бајина Башта, која се према 

званичној класификацији сврстава у недовољно развијене, у предстојећем периоду треба 

базирати на унапређењу туризма, пољопривреде са акцентом на развој здраве и органске 

хране, на унапређењу сарадње са прекограничним подручјима... Стални раст тражње за 

органским производима у свету указује на то да овај производни метод може бити веома 

профитабилан уколико се на прави начин користе природни ресурси, знање и производно 

искуство. Последњих десет година производња и прерада органских производа постаје све 

популарнија и економски значајнија. То је и разумљиво с обзиром да мере и поступци који 

се користе у конвенционалној производњи (интензивна обрада земљишта, гајење само 

једне врсте на већим површинама, примена минералних ђубрива, хемијска контрола 

корова, штеточина и болести и генетичка манипулација гајеним биљкама) имају за циљ 

повећање продуктивности.  

3.1.1. Шумски ресурси 

Шумама на територији Општине управља ЈП Национални парк Тара. На територији Парка 

највећи део површина (око 70%) заузимају шуме које су 87% у државном власништву. 

Шумом обрасла земљишта обухватају преко 45% територије Општине. На овом подручју 

најразвијенија је сложена мешовита шумска заједница. Реликтна стара мешовита шума 

обухвата: букву, јелу, смрчу, црни и бели бор и Панчићеву оморику. У овој шуми има и 



горског јавора млеча, планинског бреста, јасике, брезе, белог и црног јасена, граба, 

грабића, планинске иве, јаребике, мукиња и др., различите жбунасте врсте, гљиве и 

лековито биље, а на нижим висинама листопадне врсте међу којима доминирају храст 

(китњак и лужњак), цер и сл.
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Шумско богатство овог краја у подручју планине Таре и Подрињско-ваљевских планина на 

другој страни обезбеђује и богатсво у погледу биљног и животињског света. Ова подручја 

представљају станишта многобројних врста дивљачи, превасходно од сисара се срећу 

медвед, срна, дивокоза и др., птичји свет је веома разноврстан, као и свет водоземаца и 

гмизаваца.  

 

Експлоатација шума у овом обиму ставља општину Бајина Башта у водеће произвођаче 

дрвета у Округу. Удео општине у укупно посеченој дрвној маси округа је код лишћара 

20,85% док је то код четинара чак 35,13%. И у приватном сектору експлоатација шума у 

Зони националног парка и брдско планинској зони представља водећи извор прихода. 

Експлоатација лишћара се доминантно врши за потребе производње огревног дрвета, мада 

је учешће техниког дрвета у укупно посеченој маси лишћара веће од просека за округ, док 

се сечење четинарских шума врши у сврху производње техничког дрвета. 

3.1.2. Впдни ресурси 

Терен општине Бајина Башта у погледу хидрогеолошке структуре изграђују стенске масе 

које припадају и водонепропусним стенским масама које су распрострањене у средишњим 

деловима општине, као и водопропусним стенским масама (са пукотинском, кавернозном 

и интергрануларном порозношћу). 

 

Највећи део општине припада сливу Дрине око 92% а мањи део сливу Ђетиње, Лужнице и 

Скрапежа (слив Западне Мораве). Оба слива шире припадају сливу Црног мора. Сливу 

Западне Мораве припадају мањи јужни делови Таре (Добро и Љуто поље) и делови 

Поникве, Кадињаче и Јелове Горе као и слив Тушине у источном делу општине. Већи 

делови кречњачког терена Таре подземно се одливају у Дрину и Ђетињу те се прецизна 

граница сливова не може установити. Највеће притоке Дрине су Пилица и Рогачица које, 

уз Бели Рзав и вештачка језера ХЕ Бајина Башта и реверзибилно језеро - акумулација на 

Тари (Заовине - у долини Белог Рзава) представљу највеће хидрографске објекте на 

простору општине. Остали значајни токови су Рача и Дервента.
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Територија општине Бајина Башта се одликује великим ботаством у погледу језерских 

вода. На територији општине налази се 7 вештачких језера, од којих је највеће језеро 

Перућац на реци Дрини, са запремином од 340 милиона кубних метара, чија је основна 

намена производња електричне енергије.  На другом месту по величини са 180 милиона 

кубних метара налази се језеро Заовине, чије воде такође служе за производњу електричне 

енергије. Поред језера Заовине, за потребе Хидроелектране Бајина Башта изграђено је још 
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пет мањих језера - Спајићи, Липовица, Град, Осоје, док је језеро Крушчица изграђено за 

потребе водоснабдевања.  

3.1.3. Ппљппривреднп земљиште 

У општини Бајина Башта, према званичним подацима из пописа пољопривреде који је 

Републички  завод за статистику спровео 2012. године, 5.071 газдинство користи 

пољопривредно земљиште. Укупна површина расположивог земљишта на територији 

општине износи 50.088,15 ха од чега је 18.052,88 ха коришћено, а преосталих 5,7% 

односно у апсолутним вредностима 2.832,68 ха некоришћено пољопривредно земљиште. 

Скоро половина од укупно расположивог земљишта отпада на шумско земљиште. На 

остало земљиште отпада 8,5% у укупном расположивом земљишту од чега значајан удео 

са 2,2 ха припада рибњацима, што говори о значајним природним потенцијалима за узгој 

рибе, пре свега пастрмке и младице на територији општине Бајина Башта.  

 

Графикон 4. Коришћење расположивног земљишта 

                     

 
Извор: Попис пољопривреде, 2012. 

 

Од укупне количине коришћеног пољопривредног земљишта на 3166,99 ха се простиру 

оранице и баште, што је у броју газдинстава 3294. Земљиште које се налази око окћница 

заузима површину од свега 103,01 ха. Веома значајно учешће припада ливадама и 

пашњацима које обухватају површину од 11.887,92 ха. Воћњаци се простиру на 2887,57 ха 

и веома важан податак јесте да чак 4423 газдинстава има површине под воћњацима и 

бобичавим воћем. Занемарљив је удео винограда који је далеко испод 1%. Структура 

коришћеног пољопривредног земљишта приказана је на графикону 5. 

Графикон 5. Структура коришћеног пољопривредног земљишта 



       
Извор: Попис пољопривредe, 2012. 

 

Посматрајући само земљишне површине под ораницама и баштама у укупној површини од 

3166,99 ха на 3294 газдинстава, доминантна је заступљеност жита и то на чак 2199 

газдинстава, што у хектарима износи 1752,32 ха. Најдоминантнија врста житарица јесте 

кукурз 1005,22 ха и пшеница на 379,63 ха. Махунарке су заступљене у далеко мањем 

обиму и узгајају се на свега 48,13 ха у којем 91% чини пасуљ. У нешто већем обиму на 

територији општине Бајина Башта заступљена је производња кромпира и то на укупно 

459,46 ха. Кромпир је ретка повртарска култура узгајана на територији општине, и то на 

чак 2479 газдинстава, која је тржишно оријентисана ка локалним пијацама. Удео шећерне 

репе, украсног биља и цвећа не прелази појединачно удео од 1%. У нешто значајнијој мери 

је заступљен узгој индустријског биља, на око 4 ха, док се крмно биље узгаја на 809 ха, а 

поврће на 61 ха. Структура ораничних површина приказана је на графикону 6. 

                                        

Графикон 6. Структура ораничних површина 

                       
Извор: Попис пољопривреде, 2012. 

 

Од житарица, како је већ речено најдоминантнија култура је кукуруз, од махунарки далеко 

највећа заступљеност јесте пасуља, док су луцерка и детелина најдоминантније узгајане 

културе када је реч о крмном биљу. 



3.2. Стање и трендови пољопривреде и руралног развоја 

Као што је тренд и у осталим општинама Златиборског округа, али и у осталим крајевима 

централне Србије, територију општине Бајина Башта карактерише устињеност поседа, 

велики број власника и нерешен статус имовинско правних односа. Тренд смањења 

руралног становништва је заступљен и у овој општини, с тим да је тај пад интензивнији у 

брдско планинским подручјима општине.  

 

У оквиру пољопривредне поризводње на територији општине Бајина Башта 

најдоминантнија област која представља примарни извор прихода пољопривредних 

газдинстава јесте воћарство. Као и у осталим општинама Златиборског округа, акценат у 

области воћарства се стравља на узгој  малине и дрвенастих воћних врста, превасходно 

јабуке, шљиве и крушке. За разлику од воћарства које је готово у целости тржишно 

оријентиосано, што кроз смрзуту малину, што кроз више степене прераде и то у алкохолна 

пића, тачније воћне ракије, повртарство је у највећој мери оријентисано за задовољење 

сопствених потреба домаћинстава.  

 

Значајна пољопривредна делатност јесте сточарство, посебно у брдско планинским 

крајевима општине, где постоје бројна стада оваца и товна грла говеда. Традиционални и 

препознатљиви производи бајино-баштанског краја су ракија Клековача, пршута, домаћи 

сир и кајмак, мед, риба. Развој општине Бајина Башта, која се према званичној 

класификацији сврстава у недовољно развијене, у предстојећем периоду треба базирати на 

унапређењу туризма, пољопривреде са акцентом на развој здраве и органске хране, на 

унапређењу сарадње са прекограничним подручјима... 

3.2.1. Обим и структура ппљппривредне прпизвпдое 

Као што је већ речено, кључни проблеми заступљени у сектору пољопривреде на 

територији општине Бајина Башта, а који утичу на недовољну развијеност и заступљеност 

интензивне производње, се огледају у уситњености парцела као и у недовољној едукацији 

пољопривредних произвођача, која се првенствено манифестује кроз неадекватну примену 

агротехничких мера. Поред наведеног, опрема и пољопривредна механизација нису на 

задовољавајуће нивоу. У великом броју домаћинстава ради се о механизацији која је стара 

преко једне деценије и више, што доводи до проблема који се односе на лошију обраду 

земљишта а затим и до мањег приноса. 

 

Додата вредност пољопривредне производње кроз увођење виших степена прераде је на 

веом аслабом ступњу развоја и заступљена је првенствено у области воћарства кроз 

производњу воћних ракија и у области сточарства кроз производњу млечних прерађевина-

сира, кајмака, паприке и шампињона у павлаци.... 

 

Конфигурација  терена на територији општине условила је биљну производњу кукуруза, 

пшенице, јечма, луцерке и кромпира. Поред наведених, заступљене су и друге биљне врсте 

али на веома малим површинама које задовољавају сопствене потребе домаћинстава. 

Просечан принос по ха кукуруза је 5 тона; принос пшенице је око 3 тоне; просечан принос 

јечма по ха је 2,8 тоне; просечан принос луцерке по ха је 7 тона; и просечан принос 

кромпира је око 15 тона.  



 

Воћарство је најзаступљеније у узгоју шљиве, крушке, јабуке када је реч о дрвенастим 

сортама воћа. На територији општине налази се укупно 524197 стабла шљиве, 130151 

стабала јабуке, 20471 стабала крушке, 4231 стабала дуње, 230 стабала брескве, 1066 стабла 

кајсије, 19102 стабала ораха, 2156 стабла лешника. Дрвенасте воћне врсте првенствено су 

намењене узгоју у циљу производње воћних ракија. Потрошња у свежем стању није 

тржишно оријентиосана већ се ради о задовољењу сопствених потреба газдинстава. 

Последњих десет година значајан раст остварује производња јагодастог воћа, и то малина, 

купина и боровница. Приноси који се остварују у воћарској производњи су на нивоу 

републичких, па тако рецимо засади под шљивом дају просечан принос од око 10 тона по 

хектару, малина у просеку даје принос од 10 тона по хектару; купина у просеку даје 

принос од око 7 тона. 

 

Од сточарства најсаступљенији су говедарство, овчарство, пчеларство и рибарство. 

Говедарство је заступљено у планинским пределима, и број по домаћинство је око 1- 10 

грла, овчарство је заступљеније и број по фарми се креће од 10-100 грла просечно око 50 

грла.  

 

Непостојања тешке индустрије и богатство доброг простора за испашу пчела, даје све 

више на значају пчеларству, које има ограман потенцијал у погледу органске производње, с 

тим да још увек органска производња није заживела у адекватном обиму на овим 

просторима. Богатско водама и добре карактеристике водне мреже на територији општине 

Бајина Башта условиле су и интензивнији узгој рибе, првенствено пастрмке. Планинске 

реке и чиста незагађена вода су предуслов и предуслов ове територије да се из рибњака 

производи квалитетна риба.  

 

Изузетне природне лепоте и пространства условиле су и богатство лековитим биљем и 

шумским плодовима. У брдско планинским подручјим  општине налазе се станишта 

шумске јагоде, купине, малине, боровнице, печурака, који се прикупљају и обрађују 

спорадично и неорганизовано, без довољно обуке и контроле. 

3.2.2. Структура ппљппривредних газдинстава 

На територији општине Бајина Башта укупно има 5071 пољопривредно газдинство, од тога 

3563 су регистрована пољопривредна газдинства. Учешће газдинстава у укупном броју 

домаћинстава на подручју општине Бајина Башта је 63,64 %. Површина пољопривредног 

земљишта на територији општине Бајина Башта износи 28928,23 ха. Просечна величина 

пољопривредног газдинства је 2,8 ха. Као што се види на графикону 7 број регистрованих 

пољопривредних газдинстава до 5 ха износи 2303 или у релативним бројевима 64,63%. 

1232 регистрована газдинства су величине од 5 до 20 ха, што у процентима износи 34,57 

%, од 20 до 100 ха је свега њих 28 или 0,78 %. Газдинстава величине преко 100 ха на 

територији општине Бајина Башта нема. 

 

Графикон 7. Удео газдинстава према величини 



                          
Извор: Попис пољопривреде, 2012. 

 

Према величини коришћеног пољопривредног земљишта од 5071 газдинства без 

земљишта је 40 газдинстава, мање од 1 ха је 1299 газдинстава, између 1 и 2 ха је 924 

газдинства, од 2 -5 ха је 1774 и од 5-10 ха је 842 газдинства. Број условних грла газдинства 

је 11682 грла на 4082 газдинства, од тога мање од 4 УГ има 4309 газдинстава, од 5-9 УГ 

664, 10-14 УГ 79, од 15-19 УГ 6, од 20-49 УГ 12 газдинстава. 

3.2.3. Системи навпдоаваоа земљишта 

Наводњавање пољопривредног земљишта је на јако слабом степену развоја, бар када је реч 

о савременим системима наводњавања.  Од укупног броја газдинстава на територији 

општине Бајина Башта, наводњавање се примењује на њих 1066, што је у релативном 

износу 21,02%. Површински метод заливања заступљен је највећој мери и то на 949 

газдинстава што износи чак 89,02%, што говори да је у највећем обиму заступљен 

конвенционални метод бављења пољопривредном производњом. Систем кап по кап се 

примењује на 266 газдинстава што је свега 24,95% у укупном броју наводњаваних 

газдинстава, док је систем орошавања инсталиран на свега 92 пољопривредних 

газдинстава и у релативном износу тај удео је јако мали и износи свега 8,63%.  

 

Комбинација ових метода наводњавања се примењује на 138 газдинстава, што указује на 

мешетарење у наводњавању, и краткорочне методе. Главни извор наводњаваних површина 

јесу подземне воде и површинске воде ван газдинстава, на по око 770 газдинстава. 

Површинске воде са газдинстава се за наводњавање користе у далеко мањој мери, и то на 

свега 233 пољопривредна газдинства. У најмањем обиму и то на свега 49 газдинстава 

наводњавање се врши из водоводних система. 

 

Према подацима из Пописа пољопривреде у 2012. години се наводњавало укупно 524 ха 

пољопривредног земљишта, што је нешто мање од просечно наводњаване површине у 

претходне три године пре пописа, која је износила 586 ха. Од укупно наводњаване 

површине 235 ха је под ораницама и баштама, што у релативним бројевима износи 

44,85%. 28 ха је под ливадама и пашњацима, и то је свега 5,34%, а 261 ха наводњаване 

пољопривредне површине је под воћњацима, 49,81% у релативном износу. 

 



Графикон 8.  Удео наводњаване површине у биљној структури газдинства 

 
Извор: Попис пољопривреде, 2012. 

 

Посматрајући само наводњаване површине под ораницама и баштама, 65,67% чине 

житарице, махунарке се наводњавају у занемарљивом износу са свега 2,37%, кромпир се 

наводњава у износу од 14,55%, док се поврће и јагоде наводњавају у релативном износу од 

6,58% у укупној површини наводњаваних ораничних површина. Остали усеви на 

ораничним површинама су наводњавани у износу од 10,78% што је у апсолутним 

вредностима 25,32ха.  

 

Графикон 9. Удео наводњаваних ораничних површина 

 
Извор: Попис пољопривреде, 2012. 

Сви горе наведени подаци јасно указују да се пољопривредно земљиште на територији 

општине Бајина Башта у веома малој мери наводњавају и да се наводњавање усева на 

пољопривредним површинама обавља на конвенционалан начин. Шуме доминирају 

пределом у зони Националног парка Тара и брдско планинској зони, ливаде у долини 

Дрине низводно од Бајине Баште док се њиве и пашњаци смењују у брдском делу и 

долинaма притока Дрине.  

 

Већину површине општине Бајине Башта карактерише рељеф непогодан за интезивну 

пољопривредну производњу. Наиме из равних предела из долине Дрине и притока издиже 

се брдско планински појас стрмо увис, па се велики део површина налази под великим 

падом. То упућује на закључак да на пољопривреднихм површинама на подручју општине 

Бајина Башта преовлађује екстензивни начина коришћења. 



3.2.4. Вишегпдишои засади 

Територија општине Бајина Башта се карактерише веома повољним климатско рељефским 

особинама за развој воћарства, с тим да се и поред тога воћарство бајино-баштанског краја 

одликује значајном заступљеношћу екстензивне воћарске производње. Као и остале делове 

централне и западне Србије, и овај крај карактеришу мали, уситњени поседи, поседи са 

нерешеним имовинско-правним односима који се огледа у великом броју наследника, 

недовољна технологија производње, али и јако мала заступљеност виших система прераде, 

па све то резултира недостатку већих комерцијалних воћарских засада. Шта више може се 

рећи да је воћарство овог краја и поред великих потенцијала за унапређење на 

недовољном степену развоја. 

 

На територији општине Бајина Башта воћњаци су заступљени на чак 4423 пољопривредна 

газдинста, што у укупном броју газдинстава износи 87,22%. Преведено у јединице 

површине, воћњаци се простиру на чак 2887,6ха, од чега 1690,1ха чине екстензивни 

засади, а 1197,5ха интензивне воћарске плантаже. Овај податак иде у прилог горе 

наведеној чињеници да су и даље на територији општине присутни екстензивни засади, 

велике старости, под углавном аутохтоним сортама воћа, првенствено шљиве, крушке и 

јабуке. На другој страни, модерних воћњака, под савременим и тржишно оријентисаним 

сортама воћа, нема у великој мери. 

 

Од укупно 2887,6 ха под воћем, далеко најдоминантнија воћарска култура јесте шљива, 

која се узгаја на чак 1744,3 ха, од чега се скоро 77% стабала под шљивом узгаја на 

конвенционалан начин. После шљиве, на другом месту по заступљености у укупној 

воћарској производњи долази малина, која се узгаја на 694 ха  и то целокупна производња 

малине се одвија на савремени начин. Од осталог јагодичастог воћа значајан раст 

последњих година остварује купина и боровница. Купина се узгаја на 46 ха. А према 

подацима са терена боровница се у 2016 години узгаја на 10ха.  

                

 

 

Графикон 10. Заступљеност појединих воћарских култура 

 
Извор: Републички завод за статистику, 2016. 

 



Јабука се узгаја на 165.6 ха, од чега је у интензивној воћарској производњи 20,7 ха, а 

преосталих 144.9 ха, што у преведено у проценте износи 87.5%, се узгаја на 

конвенционални начин. Крушка је присутна у далеко мањем обиму, него што је случај са 

претходно наведеним воћним врстама и то на свега 68ха, од чега је готово 95% под 

конвенционалном производњом. Вишња се узгаја на 24 ха, од чега је 76% у екстензивном 

узгоју. Трешња на 34,7 ха, и као и вишња у највећој мери се узгаја на екстензиван начин. 

Бресква и кајсија се узгајају првенствено за сопствене потребе и то на 4ха, односно 3ха. 

Нешто значајнији удео заузимају орашасте воћне врсте. Орах се узгаја на 74,5 ха а лешник 

на 8ха, с тим да се углавном ради о старим, засадима на којима се производња обавља на 

конвенционалан начин. Традиционално бављење воћарском производњом и веома слаб 

степен заступљености интензивне, комерцијлне и тржишно оријентисане воћарске 

производње на територији општине Бајина Башта, најбоље се може видети са графикона 

11. 

 

Графикон 11. Заступљеност интензивне/екстензивне воћарске производње по врстама 

воћа 

         
Извор: Републички завод за статистику, 2016. 

3.2.5. Стпчни фпнд 

Ранијих година, сточарство на територији општине Бајина Башта је поред воћарства било 

доминантна грана пољопривреде која је великом броју домаћинстава представљала 

значајан извор прихода. Међутим, као што је случај и са сектором воћарства, у сточарству 

општине Бајина Башта присутан је конвенционални метод узгоја стоке. Другим речима, 

мали број грла по домаћинству, традиционалан начин узгоја стоке, узгој за сопствене 

потребе у највећој мери, указују да на територији општине Бајина Башта преовлађује 

екстензивно сточарство.  

 

Од укупно 5071 регистрованих газдинстава на територији општине Бајина Башта, чак њих 

4179 располаже са одређеним сточним фондом, што у релативним бројевима износи око 

82%. Као и у већини других локалним самоуправа Златиборског округа, и у општини 

Бајина Башта последњу деценију је присутна значајно смањење сточног фонда, 

првенствено у броју говеда. Недовољна развијеност тржишта и непостојање сигурности у 



пласману млечних производа, доводе и до значајних осцилација на годишњем нивоу. Од 

укупног броја газдинстава која располажу са одређеним сточним фондом, њих 1994 се 

бави говедарством, а говеда су на територији општине заступљена у броју од 4921, у којем 

61% чине краве и стеоне јунице. Преко 90% фармера поседује 1 до 2 краве, преко 5 крава у 

свом поседу има тек 2% произвођача. 

 

Говедарство се последњих година развија у интензивнијој мери првенствено захваљујући 

организованом откупу од стране локалне млекаре Спасојевић, која своје препознатљиве 

производе од млека под брендом Запис Таре пласира на локална и регионална тржишта.  

На графикону 12. је приказан број заступљених грла стоке на територији општине Бајина 

Башта. Веома важно напоменути јесте да је последњих година веома значајна експанзија у 

узгоју оваца, и све веће интересовање руралног становништва за бављење овим сегментом 

сточарства, првенствено због увођења Одгајивачког програма за овчарство.  

 

Графикон 12. Сточни фонд по врстама стоке 

 
Извор: ПВС „Дрина-вет“ доо, 2017. година 

Као што се види на графикону 12. укупан број грла говеда свих категорија износи 4406, од 

тога приплодних јуница старости  до 2 године износи 400 грла. Крава и мушких грла 

старијих од 2 године 2414 грла, при чему је број мушких грла скоро занемарљив. Укупан 

број оваца и шиљежади старијих од 6 месеци је 24048 грла, док је број коза старијих од 6 

месеци 663. Већина свиња долази из других делова Србије, где су већ обележене и 

вакцинисане, а Ветеринарска станица „Дрина-вет“ из Рогачице која је надлежна за бајино-

баштански крај годишње изврши обележавање и вакцинацију за 900-1200 свиња свих 

категорија. Према званичним статистичким подацима које су добијене Пописом 

пољопривреде на територији општине Бајина Башта има 11587 свиња. Поред тога, на овој 

територији је регистровано око стотинак мангулица.  

               

Повољни рељефски услови, конфигурација терена, велика разноликост медоносних 

биљака утицали су на све већу заинтересованост за пчеларством, на шта указује и податак 

да се на територији општине налази око 500 газдинстава која се баве пчеларством и која 

располажу са 5842 кошнице. Поред наведеног на територији Националног парка Тара 

присутне су и ретке биљне врсте којих нема на другим подручјима што може дати и 

значајне позитивне резултате у погледу стварања додате вредности увођењем органске 



производње или успостављањем заштите географског порекла меда са Таре. 

 

Као што је наведено у ранијим деловима овог поглавља Стратегије, услед великог водног 

потенцијала, захваљујући богатој хидрографској мрежи, постоје и веома повољни услови 

за узгој рибе, првенствено пастрмке. На територији општине према најновијим подацима 

ради 23 рибњака који заузимају површину од 2,2 хектара, који осим узгоја поседују и 

линије за прераду рибе.  

 

Развој сточарства условљава и развој ратарства на територији општине Бајина Башта, која 

је претежно усмерена на задовољење сопствених потреба пољопривредних домаћинстава 

и која се углавном одвија у долинама реке Дрине. 

3.2.6. Механизација, ппрема и пбјекти 

Идентично стању механизације Округа намењене обављању пољопривредне производње, 

је и стање механизације, опреме и објеката на територији општине Бајина Башта. У 

великом броју домаћинстава ради се о механизацији која је стара преко једне деценије и 

више. Мере програма подршке развоју пољопривреде, како оне локалног карактера тако и 

републичке у великој мери последњих година имају позитиван утицај на зановљење 

пољопривредне механизације и опреме, првенствено трактора и радних прикључних 

машина.  

 

Према подацима из Пописа пољопривреде из 2012. године на територији општине Бајина 

Башта од укупног броја газдинстава њих 2735 располаже са тракторском механизацијом, 

од чега 1722 газдинства располажу са двоосовинским трактор. Укупан број трактора на 

територији општине Бајина Башта износи 2875, од чега 1022 чине једноосовински, а 1853 

двоосовински трактори. Од укупног броја трактора 95,58% чине трактори старији од десет 

година. Исти је случај када се посматрају појединачно једноосовински и двоосовински 

трактори. Број газдинстава који располаже са комбајнима износи 69, а укупан број 

комбајна је 73, од чега универзалних житних комбајна има 14, силажних комбајна 51, а 

преостали део, њих 8 чине остали комбајни. Заступљеност пратеће опреме и прикључних 

машина приказана је на графикону 13 и 14. 

 

 Графикон 13. Прикључне машине и опрема        Графикон 14. Прикључне машине и опрема 



 Извор: Попис пољопривреде, 2012.                                            

Извор: Попис пољопривреде, 2012. 

 

Што се тиче објеката намењених пољопривредној производњи доминирају објекти за 

смештај свиња и говеда, и то 3451 за свиње, а 3235 за говеда Објекти за смештај кокошака 

носиља су заступљени у броју од 2516, а објекти за смештај остале стоке у броју од 2999. 

Од објеката за смештај пољопривредних производа на газдинствима има 1357 кошева за 

кукуруз, 1053 амбара, 11 силоса. На територији општине Бајина Башта има 747 сушара и 

61 објекат за силажу. 

 

На територији општине Бајина Башта према најновијим проценама има око 15 хладњача 

специјализованих за откуп малине. Пластеничка производња је заступљена на великом 

броју 673 пољопривредна газдинстава и то у броју од 839 објеката са укупним 

капацитетом од 91413 м2. Стакленичка производња није развијена. По најновијим 

подацима са терена на територији општине Бајина Башта се налази свега два стакленика, 

укупног капацитета 500 м2. 



3.2.7. Радна снага 

Према броју чланова и стално запослених на газдинству укупно има 5071 газдинстава, од 

тога 54,17%, односно 2747 представљају газдинстава са 1-2 члана, 37,03%, односно 1878 

газдинстава са 3-4 члана, 8%, односно 406 газдинства са 5-6 чланова и нешто мање од 1%, 

односно 40 газдинстава представљају газдинства са 7 и више лица, што се јасније може 

видети на графикону 15. 

Графикон 15. Заступљеност газдинстава по броју чланова 

                   
Извор: Попис пољопривреде, 2012. 

 

Чланова газдинства и стално запослених на газдинству укупно има 13585 од тога 6286 

жена (46,27%)и 7299 мушкараца (53,73%), на породичном газдинству је запослено укупно 

13551, од тога 6282 су жене, што преведено у проценте износи 46,36%, а преосталих 

53,64% односно 7269 чине мушкарци. На газдинству правног лица укупно има 34 

запослених од тога 88,23% чине мушкарци а преостали удео, што у апсолутним 

вредностима износи свега 4, чине припаднице женске популације. 

 

У укупном броју носилаца газдинастава, њих 5037, свега 820, односно 16,28% чине жене, 

док преосталих 4217, односно 83,72% чине мушкарци. У укупном броју стално 

запослених на газдинству свих 100%, односно свих 8 чине мушкарци. Чланова породице и 

рођака који су обављали пољопривредну активност на газдинству има 8506 од тога 5462 

жена и 3044 мушкараца.  

Годишње радне јединице ангажоване радне снаге на пољопривреди има 4537 од тога 

носиоца газдинстава 1885, а од тога 275 су жене. Чланова породице и рођака који су 

обављали пољопривредну активност на газдинству има свега 2398 од тога 1643 жена. 

Стално запослених на газдинству има 19 од тога су 2 жене. Што се тиче сезонске радне 

снаге и радне снаге под уговором има 235 радника.  

 

У вези са стручном спремом становништва у руралним подручјима и становништва која се 

бави пољопривредном производњом, њих 3502 има само пољопривредно искуство стечено 

праксом, 41 има курсеве из области пољопривреде, 26 има пољопривредну средњу школу, 

1284 има другу средњу школу, 43 има пољопривредну вишу школу или факултет и на крају 

неку другу вишу школу или факултет има 175. Оних који су похађали курсеве о 

пољопривреди у 2012 године је 154.  

 



У укупном броју газдинстава од њих 5071, 2200 газдинстава обавља неку другу 

профитабилну делатност. Прерадом пољопривредних производа се бави 1982 газдинства, 

прерадом меса се бави 60, прерадом млека 985, прерадом воћа и поврћа 1549, 23 

газдинства се бави узојем рибе, обрадом дрвета се бави 505, активности у шумарству има 

68, у туризму 8, народној радиности 21. 

Графикон 16. Број газдинстава која се баве другим профитабилним делатностима 

         
Извор: Попис пољопривреде, 2012. 

 

Према попису пољопривреде из 2012. године на територији општине старост чланова и 

стално запослених на  пољопривредним газдинствима је у просеку мања од 51 годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧЕТВРТИ ДЕО 

4.1. ПОДСТИЦАЈНА ПОЛИТИКА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУАЛНОМ 

РАЗВОЈУ 

Програм  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  

општине Бајина Башта за 2018. годину представља oпeрaтивни прoгрaм зa спровoђeњe 

пољопривредне пoлитикe, кojи сaдржи мeрe класификоване као мере дирeктних плаћања, 

мeрe за уређење тржишта, као и посебне подстицаје и кредитну подршку у пољопривреди. 

Овим програмом се такође дeфинише: пoлaзиштa и опште и специфичне циљeве 

пољопривредне пoлитикe, врстe мера и динамику њиховог прилагођавања коначном 

облику примене сa предвиђеним финaнсиjским изнoсимa и oснoвним прaвилимa зa 

имплeмeнтaциjу, као и индикаторе за мерење остварења циљева са базном и циљном 

вредношћу. Програм  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја  општине Бајина Башта сe тeмeљи нa Стратегији одрживог развоја 

општине Бајина Башта 2013-2023. године, у којој је пољопривреда, препозната као један од 

основних стратешких праваца развоја општине. С обзиром да овај Програм прeдстaвљa 

дaљу рaзрaду претходно поменуте Стратегије и њен имплeмeнтaциони документ, 

дoстизaњe рaзвojних циљeвa дeфинисaних Стрaтeгиjoм у вeликoj мeри зaвиси oд одабира 

мeрa и висинe опредељене буџeтскe пoдршкe. 

 

Циљна група овог програма су регистрована пољопривредна газдинства са територије 

општине Бајина Башта, њихови носиоци  и чланови пољопривредног газдинства, чланови 

регистрованих удружења усмерених на пољопривредне делатности, незапослени са 

евиденције Национална службе за запошљавање, предузетници и правна лица. 

 

Општина Бајина Башта овим програмом, односно дефинисаним мерама допринеће 

модернизацији производње и повећању продуктивности газдинстава, смањењу 

производних трошкова, повећању квалитета производа, хигијене и безбедности хране, 

увођењу нових технологија и иновација као и што бољој едукацији пољопривредних 

произвођача и размени искуства са пољопривредним произвођачима из други округа и 

региона, што је основ за успешну пољопривредну производњу. У складу са природним 

потенцијалом, повољан географски  положај и климатски услови, здрава еколошка 

средина, као и задовољавајући ресурси за развој, пре свега сточарства и воћарства и 

потребама самих произвођача циљ је да се, кадровским и пословним решењима и 

финансијском подршком расположивим буџетским средствима за ову намену, омогићи 

стварање повољних услова за развој пољопривреде. 

 

Локална самоуправа настоји да потстакне пољопривредне произвођаче на удруживање и 

пружи неопходну помоћ при њивом организовању, информисаност и квалитетан рад, уз 

подршку пољопривредних служби и релевантних институција, са циљем лакшег и 

сигурнијег приступа тржишту. Циљ наведених мера је подизање продуктивности и 

ефикасности пољопривредне производње, а тиме и квалитета живота корисницима мера. 



4.2. Концепт и циљеви политике пољопривреде и руралног развоја 

Учешће буџетских издвајања за пољопривреду у укупном буџету општине Бајина Башта 

варира у периоду од 2015. до  2019. године са 1,20 %  од укупног буџета општине Бајина 

Башта до 1,05% у 2019. години. Највећа издвајања за пољопривреду у посматраном 

периоду забележена су у 2016. години са учешћем од 2,22% (21.530.000,00 динара) а затим 

2017. године са 2,17% (20.500.000,00 динара) учешћа у укупном буџету општине Бајина 

Башта. Детаљнији приказ кретања буџетских издвајања за пољопривреду општине Бајина 

Башта дат је на графикону 17. 

 

Графикон 17. Буџетска издвајањаза пољопривреду општине Бајина Башта 

 

 
Извор: Локална самоуправа општине Бајина Башта 

 

 

У буџетским издвајањима за пољопривреду доминирају буџетска средства за подстицаје у 

пољопривреди и руралном развоју. Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју 

прописани су Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који 

подстицаје класификује као: директна плаћања, подстицаје мерама руралног развоја, 

посебне подстицаје и кредитну подршку. Такође, исти закон прописује начин коришћења 

подстицаја, опште услове за остваривање права на подстицаје, као и минималне износе 

подстицаја.   

С друге стране, конкретни износи подстицаја и расподела буџетских средстава по врстама 

подстицаја за сваку буџетску годину, као и максимални износи средстава за сваку меру, 

прописани су годишњим буџетом општине Бајина Башта планираним за реализацију 

Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. 

Детаљни услови и критеријуми за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и 

руралном развоју за поједине врсте мера прописани су правилницима и другим 

подзаконским актима.  

 



 

 

Шифра  Мере подршке  

              

100 

ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА  

      100.1.  РЕГРЕСИ  

100.1.1  Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)  

100.1.2  Регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима  

 

Шифра  Мере подршке  

      100.2. КРЕДИТНА ПОДРШКА  

100.2.1  Суфинансирање камата за пољопривредне кредите  

100.2.2  Остали облици кредитне подршке  

 

А. ПОДСТИЦАЈИ  ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

КОНКУРЕНТНОСТИ  

   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера  101  Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава 

   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

Сектор млеко  101.1.1.  Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: 

говеда, оваца и коза 

101.1.2.  Изградња капацитета за прикупљање, обраду, 

паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, 

полутечног и течног стајњака, укључујући 

инсталацију опреме 

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, 

укључујући све елементе, материјале и инсталације 

101.1.4. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, 

полутечног и течног стајњака (транспортери за 

стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 

стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори 

за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење 

течног стајњака; специјализоване приколице за 

транспорт чврстог стајњака, уклјучујући и пратећу 

опрему за полутечни и течни стајњак) 

101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за 

храњење и напајање животиња (млинови и 

блендери/мешалице за припрему сточне хране; 

опрема и дозатори за концентровану сточну храну; 

екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; 



појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну 

храну; косилице; превртачи сена) 

101.1.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за 

усмеравање и обуздавање животиња 

101.1.7. Опрема за третман папака 

101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 

пашњаке/ливаде 

        101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11. Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12. Машине за сетву 

101.1.13. Машине за заштиту биља 

101.1.14. Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15. Машине за транспорт 

101.1.16. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор месо          101.2.1.  Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, 

коза и свиња које се користе за производњу меса   

101.2.2. Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, 

складиштење и одлагање чврстог стајњака, 

полутечног и течног стајњака, укључујући 

инсталацију опреме 

101.2.3. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, 

полутечног и течног стајњака (транспортери за 

стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 

стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори 

за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење 

течног стајњака; специјализована опрема за транспорт 

чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, 

резервоари за течни стајњак, специјализоване 

приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног 

стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и 

пратећу опрему за полутечни и течни стајњак) 

101.2.4. Изградња/реконструкција као и опремање објеката за 

гајење крмача и производњу прасади за тов 

101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне 

хране, за храњење и појење животиња (млинови и 

блендери/мешалице за припрему сточне хране; 

опрема и дозатори за концентровану сточну храну; 

екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; 

појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну 

храну; превртачи сена, итд.) 

101.2.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за 

усмеравање и обуздавање животиња 

101.2.7. Опрема за третман папака 



101.2.8. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно 

опремљени кавези 

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 

пашњаке/ливаде 

101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.12. Машине за ђубрење земљишта 

101.2.13. Машине за сетву 

101.2.14. Машине за заштиту биља 

101.2.15. Машине за убирање односно скидање усева 

101.2.16. Машине за транспорт 

101.2.17. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева 

 

 

Сектор производње 

конзумних јаја 

101.3.1. Набавка опреме за живинарске фармe за производњу 

конзумних јаја 

101.3.2. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување 

конзумних јаја 

101.3.3. Изградња/реконструкција као и опремање објеката за 

манипулацију, одлагање и обраду стајњака 

101.3.4. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење 

животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт 

ђубрива 

Сектор воће, 

грожђе, поврће 

(укључујући 

печурке) и цвеће 

101.4.1.  Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и 

подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и 

винове лозе 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу 

поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу 

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне 

заштите  у воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око 

вишегодишњих засада 

101.4.5. Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при 

производњи у заштићеном простору 

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и 

засењивање биљака при производњи у заштићеном 

простору 

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и 

супстрата за гајење биљака при производњи у 

заштићеном простору 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и 

мулчирање (са фолијом) 

101.4.9. Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну 

производњу при производњи у заштићеном простору 

101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и 

стерилизацију земљишта и супстрата при производњи 

у заштићеном простору 



101.4.11. Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом 

(ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у 

заштићеном простору) 

101.4.12. Набавка   бокс палета за транспорт и складиштење 

производа 

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање 

производа 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и 

калибрирање производа  

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање 

производа 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и 

уклањање остатака након резидбе воћних врста 

101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за принудну 

вентилацију 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22. Машине за сетву 

101.4.23. Машине за садњу 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26. Машине за транспорт 

101.4.27. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  

Сектор остали 

усеви (житарице, 

индустријско, 

ароматично и 

зачинско биље и 

др) 

101.5.1.  Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.2.  Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3.  Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4.  Машине за сетву 

101.5.5.  Машине за садњу 

101.5.6.  Машине за заштиту биља 

101.5.7.  Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8.  Машине за транспорт 

101.5.9. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.5.10.  Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор пчеларство  101.6.1. Набавка нових пчелињих друштава  

101.6.2. Набавка опреме за пчеларство  

101.6.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих 

друштава  

Сектор аквакултура 101.7.1. Набавка нове опреме за рибњаке 

 101.7.2. Набавка рибље млађи 

   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера  102  Успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде   



   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера  104  Управљање ризицима 

   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   104.1.  Улагање у заштиту од елементарних непогода, 

неповољних климатских прилика и катастрофалних 

догађаја  

   104.2.  Улагања у обнову пољопривредног земљишта и 

производног потенцијала нарушеног елементарним 

непогодама, неповољним климатским приликама и 

катастрофалним догађајима  

   104.3.  Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, 

расадника и животиња  

Б. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера  201.1.  Одрживо коришћење пољопривредног земљишта  

   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   201.1.1.  Одрживо управљање земљиштем  

   201.1.2.  Заштита земљишта од ерозије 

 201.1.3. Унапређена примена добре пољопривредне праксе 

(агро – мелиоративне мере) 

   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера  201.2.  Одрживо коришћење шумских ресурса  

   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   201.2.1.  Развој шумских подручја и унапређење исплативости 

газдовања шумама 

201.2.2.  Улагања у шумарске технологије, прераду и 

мобилизацију и пласман шумских производа на 

тржиште 

201.2.3.  Подршка изградњи шумске инфраструктуре са циљем 

повећања доступности и ефикасности коришћења 

шумских ресурса 

 201.2.4.  Саветодавна шумарска служба 

 201.2.5.  Успостављање група и организација произвођача 

 201.2.6.  Подршка успостављању мреже НАТУРА 2000 

 201.2.7.  Подршка сарадњи и стварању кластера и мрежа у 

шумарству 

   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера  201.3.  Органска производња  



   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   201.3.1.  Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у 

органској производњи  

201.3.2.  Контрола и сертификација  

201.3.3.  Компензациона плаћања за пропуштену добит због 

примене принципа органске производње и стандарда 

који превазилазе минимално прописане стандарде (по 

хектару) 

 201.3.4. Друге инвестиције које се односе на органску 

производњу а део су свих осталих мера руралног 

развоја  

   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера  201.4.  Очување биљних и животињских генетичких 

ресурса  

   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   201.4.1  Очување биљних генетичких ресурса  

201.4.2.  Очување животињских генетичких ресурса  

   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера 201.5.   Oчување пољопривредних и осталих подручја 

високе природне вредности 
   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   201.5.1  Кошење пољопривредних травних површина високе 

природне вредности у прописаном временском 

периоду   

 201.5.2.  Напасање на пољопривредним травним површинама 

високе природне вредности уз поштовање прописаних 

услова 

Мера 201.6.   Друге мере политике заштите и очувања животне 

средине 
   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   201.6.1  Друге агроеколошке мере  

 201.6.2.  Добра пољопривредна пракса 

В. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА  

   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера  301  Инвестиције за унапређење и развој руралне 

инфраструктуре  

   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  



301.1.  Инвестиције у израду и ревизију пројектне и планске 

документације за развој општина и насеља у 

руралним подручјима  

301.2.  Инвестиције у израду, унапређење или проширење 

свих типова инфраструктуре мањег обима, 

укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије  

301.3.  Инвестиције у развој информационо-комуникационе 

инфраструктуре, укључујући и њену изградњу и 

унапређење, и омогућавања приступа услугама 

информационо-комуникационих технологија у 

комбинацији са ИТ опремом  

301.4.  Инвестиције у успостављање, унапређење или 

проширење основних услуга локалном становништву 

везаних за одмор и културу, укључујући и пратећу 

инфраструктуру  

301.5.  Инвестиције у рекреативну инфраструктуру за јавну 

употребу, туристичке инфо центре и туристичку 

инфраструктуру мањег обима  

301.6.  Инвестиције у студије и инвестиције везане за 

одржавање, реконструкцију и доградњу културног и 

историјског наслеђа села, руралних пејзажа, као и 

јачање свести о заштити животне средине  

301.7.  Инвестиције са циљем измештања активности и 

конзервације зграда или других објеката лоцираних у 

оквиру, или близу руралних насеља, са посебним 

освртом на унапређење квалитета живота или 

повећање квалитета и стања животне средине насеља  

   Шифра 

мере  

Мера подршке/Инвестиција  

Мера  302  Унапређење економских активности на селу кроз 

подршку непољопривредним активностима  

   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   302.1.  Инвестиције у изградњу и/или опремање објеката за 

обављање традиционалних заната  

302.2.  Подршка активностима везаним за рурални туризам  

302.3.  Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења 

за обновљиве изворе енергије за сопствену 

потрошњу: посебно у соларне електране, електране на 

биомасу, даљинске системе грејања, котлове за 

сагоревање биомасе  

   302.4.  Оснивање и развој микро предузећа у руралним 

подручјима везаним за традиционална знања и 

културно наслеђе  

302.5.  Инвестиције у изградњу и/или опремање и стварање 

нових производа и услуга у руралним подручјима  



302.6.  Изградња објеката за оснивање продајних места на 

газдинствима за директну продају пољопривредних и 

традиционалних занатских производа и сувенира, у 

појединачном или удруженом интересу произвођача  

   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера  303  Подршка младима у руралним подручјима  
   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   303.1.  Почетна помоћ за покретање пословања за младе 

пољопривреднике и развој малих пољопривредних 

газдинстава  

   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера  304  Економске активности у циљу подизања 

конкурентности у смислу додавања вредности кроз 

прераду као и увођење и сертификацију система 

квалитета хране, органских производа и производа 

са ознаком географског порекла на газдинствима 

   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   304.1.  Подршка брендирању производа и региона  

304.2.  Подршка за заштиту географског порекла производа  

304.3.  Подршка за заштиту имена производа  

304.4.  Подршка за увођење система квалитета  

 304.5. Подршка преради на газдинству 

 

 

Прерада млека и 

маркетинг 

304.5.1.1.  Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, 

пуњење и паковање млека и производа од млека 

304.5.1.2. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и 

машина, укључујући и опрему за гардеробе и 

санитарне просторије 

304.5.1.3. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог 

прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког 

погона 

304.5.1.4. Маркетинг производа 

 

 

 

Прерада меса и 

маркетинг 

304.5.2.1. Набавка опреме за омамљивање, клање и обраду 

трупова 

304.5.2.2. Набавка опреме за сакупљање, пријем, 

чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду 

споредних производа животињског порекла који нису 

за исхрану људи 

304.5.2.3. Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, 

прераду, паковање и означавање меса и уситњеног 

меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног 

меса и производа од меса 



304.5.2.4. Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и 

стерилизацију меса и производа од меса 

304.5.2.5. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог 

прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког 

погона 

304.5.2.6. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и 

машина, укључујући и опрему за гардеробе и 

санитарне просторије 

304.5.2.7. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.2.8. Маркетинг производа 

Прерада воћа, 

поврћа и грожђа и 

маркетинг 

304.5.3.1. Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и 

грожђа, као и њихових производа 

304.5.3.2. Набавка опреме и уређаја за замрзавање воћа и 

поврћа, као и њихових производа 

304.5.3.3. Набавка опреме и уређаја за бланширање, 

пастеризацију и стерилизацију производа 

304.5.3.4. Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као 

и прераду, пуњење и паковање њихових производа 

304.5.3.5. Набавка опреме за производњу вина, ракија и других 

алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале 

304.5.3.6. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и 

машина, укључујући и опрему за гардеробе и 

санитарне просторије 

304.5.3.7. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.3.8. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог 

прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког 

погона 

304.5.3.9. Маркетинг производа 

Прерада уљаних 

култура и 

маркетинг 

304.5.4.1. Набавка опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних 

култура 

304.5.4.2. Набавка опреме и уређаја за физичку рафинацију 

уљаних култура 

304.5.4.3. Набавка опреме за пуњење и паковање уља 

304.5.4.4. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и 

машина, укључујући и опрему за гардеробе и 

санитарне просторије 

304.5.4.5. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.4.6. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог 

прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког 

погона 

304.5.4.7. Маркетинг производа 

Прерада гајеног, 

зачинског, 

304.5.5.1. Набавка опреме и уређаја за сушење гајеног 

зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и 



лековитог и 

ароматичног биља, 

као и маркетинг 

њихових производа 

304.5.5.2. Набавка опреме за прераду гајеног зачинског, 

лековитог и ароматичног биља као и њихових 

производа 

304.5.5.3. Набавка опреме и уређаја за дестилацију гајеног 

зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и 

њихових производа (за потребе фармацеутске 

индустрије) 

304.5.5.4. Набавка опреме и уређаја за екстракцију гајеног 

зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и 

њихових производа 

304.5.5.5. Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење 

гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као 

и њихових производа 

304.5.5.6. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и 

машина, укључујући и опрему за гардеробе и 

санитарне просторије 

304.5.5.7. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.5.8. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог 

прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког 

погона 

304.5.5.9. Маркетинг производа 

Прерада пчелињих 

производа и 

маркетинг 

304.5.6.1. Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих 

производа 

304.5.6.2. Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење 

пчелињих производа 

304.5.6.3. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и 

машина, укључујући и опрему за гардеробе и 

санитарне просторије 

304.5.6.4. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.6.5. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог 

прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког 

погона 

304.5.6.6. Маркетинг производа 

Прерада гајених 

врста гљива и 

маркетинг 

304.5.7.1. Набавка опреме и уређаја за сушење гајених врста 

гљива, као и њихових производа 

304.5.7.2. Набавка опреме и уређаја за замрзавање гајених врста 

гљива, као и њихових производа 

304.5.7.3. Набавка опреме и уређаја за бланширање, 

пастеризацију и стерилизацију производа 

304.5.7.4. Набавка опреме за пријем, прераду, пуњење и 

паковање гајених врста гљива и њихових производа 

304.5.7.5. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и 



машина, укључујући и опрему за гардеробе и 

санитарне просторије 

304.5.7.6. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.7.7. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог 

прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког 

погона 

304.5.7.8. Маркетинг производа 

Прерада плодова 

сакупљених из 

природе и 

маркетинг 

304.5.8.1. Набавка опреме и уређаја за сушење плодова 

сакупљених из природе, као и њихових производа 

304.5.8.2. Набавка опреме и уређаја за замрзавање плодова 

сакупљених из природе, као и њихових производа 

304.5.8.3. Набавка опреме и уређаја за бланширање, 

пастеризацију и стерилизацију производа 

304.5.8.4. Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као 

и прераду, пуњење и паковање њихових производа 

304.5.8.5. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и 

машина, укључујући и опрему за гардеробе и 

санитарне просторије 

304.5.8.6. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.8.7. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог 

прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког 

погона 

304.5.8.8. Маркетинг производа 

 

Генерално посматрано, структура пољопривредног буџета по стубовима подршке током 

последње деценије је имала значајније осцилације, као последице неконзистентне 

пољопривредне политике, које су се манифестовале кроз примену различитих приступа 

креирању мера пољопривредне политике и политике руралног развоја.  

 

Обим подршке често је више зависио од економских прилика у земљи, него што је био 

одраз реалних потреба пољопривреде и руралног развоја за финансијском подршком. 

Позитивне промене, коју доноси усвајање основних законских и стратешких докумената, 

односе се на јасније и прегледније груписање мера у оквиру појединих типова подршке, 

што је истовремено праћено и проширењем врста мера и повећањем броја потенцијалних 

корисника, а у циљу подизања продуктивности и ефикасности пољопривредне 

производње, а тиме и квалитета живота корисницима мера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ ДЕО 

5. ВИЗИЈА РАЗВОЈА  И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

5.1. Визија развоја пољопривреде и руралних подручја 

Анализа стања у сектору пољопривреде и руралним подручјима на територији општине 

Бајина Башта, као и детектовани кључни развојни изазови у предстојећем периоду од пет 

година детерминисали су визију развоја пољопривреде и руралних подручја, циљеве и 

приоритетна подручја деловања Стратегије. Визија развоја пољопривреде и руралних 

подручја општине Бајина Башта рефлектује пројектовано стање сектора пољопривреде 

које желимо постићи у наредној деценији, и као таква предвиђа: 

 

1. Визија развоја пољопривреде општине Бајина Башта   

 

 Пољопривредна производња заснована на знању, модерним технологијама и 

стандардима, усклађена са захтевима домаћег и иностраног тржишта, која 

пољопривредним произвођачима обезбеђује стабилан и одржив доходак 

 Пољопривредна производња као примарни извор прихода пољопривредних 

газдинстава 

 Пољопривредна производња усклађена са принципима заштите и очувања 

животне средине, природних ресурса и биодиверзитета  

 

2. Визија руралног развоја општине Бајина Башта  

 



 Рурална подручја представљају јаке и одрживе сеоске заједнице, са 

демографском равнотежом, примамљивим местом за живот и рад младих, 

задовољавајућим дохотком и довољним могућностима за запошљавање, у 

којима се становници лако прилагођавају економским, друштвеним, 

политичким и еколошким променама  

 Раст економије руралних подручја заснован на принципима одрживости и у 

циљу очувања природних ресурса и животне средине 

 Снажна друштвена повезаност и посебне мере доприносе смањивању 

сиромаштва и социјалног искључивања свих категорија друштва  

5.2. SWOT анализа и развојни изазови 

На основу извршене анализе стања по секторима у пољопривреди и у руралном развоју на 

територији општине Бајина Башта, добијени су подаци и други инпути који су омогућили 

израду SWOT анализе. У табели 7. систематизована су сазнања о предностима и 

могућностима унапређења стања у сектору пољопривреде и у домену руралног развоја, 

која такође упозоравају на слабости и претње са којима се агропривреда и рурална 

подручја убудуће могу срести. Информације које су добијене за потребе израде ове 

анализе представљају основу за систематизацију циљева, мера и активности Стратегије и 

пратећих докумената, те отуда служе као водич доносиоцима политичких одлука у циљу 

унапређења пољопривреде и руралног развоја.
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Табела 7. SWOT анализа у сектору пољопривреде и руралног развоја на територији 

општине   Бајина Башта 

Предности Слабости 

Ресурси 
 Богатство земљишних ресурса  

 Повољан однос расположивих површина 

по становнику и ангажованом у 

пољопривреди 

 Разноликост биодиверзитета 

 Повољна структура пољопривредног 

земљишта  

 Задовољавајући квалитет пољопривредног 

земљишта 

 Повољни климатски услови за 

пољопривредну производњу 

 Задовољавајуће количине квалитетне хране 

за животиње (кабаста и концентрована)  

 Ниска цена радне снаге 

Ресурси 
 Недостатак и незадовољавајући квалитет 

пољопривредне инфраструктуре (пољски 

путеви, наводњавање..) 

 Деградација земљишта, неуређеност 

водотокова и канала  

 Мала просечна величина газдинстава и 

уситњеност парцела 

 Незадовољавајући удео наводњаваних 

површина 

 Незадовољавајућа старост  засада 

 Смањење сточног фонда 

 Недовољно унапређен расни састав стоке 

 Незадовољавајуће стање опреме и 

механизације у погледу квалитета и 

модернизације 

 Незадовољавајућа старосна и образовна 

структура пољопривредног становништва и 

радне снаге ангажоване у пољопривредној 

производњи 
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 Нерешен социјални статус запослених у 

пољопривреди 

Производња хране 
 Задовољавајућа конкурентност воћарске 

производње на регионалном тржишту 

 Задовољавајућа конкурентност неких 

производа на ширем међународном 

тржишту 

 Опоравак појединих грана сточарства, са 

посебним фокусом на овчарство 

 Пораст заступљености органске 

производње 

 Доступност страних тржишта и могућност 

раста извоза 

Производња хране 
 Низак ниво примене савремнених 

технологија и агротехничких мера 

 Низак ниво знања и свести 

пољопривредних произвођача у погледу 

примене савремених знања и технологија 

 Незадовољњавајући квалитет инпута 

(садног материјала, ђубрива и др.) 

 Недовољна заступљеност производње воћа 

и поврћа у заштићеном простору  

 Непотпуни одгајивачки програми и 

неефикасан систем генетског унапређења 

 Недостатак виших степена прераде 

 Неефикасан систем контроле квалитета 

хране  

 Неприлагођен систем осигурања  

Производни ланац 
 Добро снабдевено тржиште инпута  

 Унапређена технологија у одређеним 

гранама пољопривреде у погледу примене 

савремених знања и технологија (сектор 

прераде и замрзавања воћа, прераде млека) 

 Доступност сировина из домаће 

производње 

Производни ланац 
 Застарела технологија сушења и 

складиштења 

 Незадовољавајући степен употребе 

прерадних капацитета  

 Низак степен хор(т)изонталне и вертикалне 

организованости 

 Недовољно развијене тржишне 

институције и инфраструктура 

 Одсуство информационих система и 

недовољана  логистичка подршка 

(прогнозна служба, регистри, катастар...)  

 Низак степен професионализације и 

недостатак предузетног управљачког кадра  

 Релативно слаб утицај и преговарачка моћ 

произвођачких удружења 

Технолошки развој и животна средина 
 Задовољавајући број потенцијалних 

научних и образовних институција који се 

могу укључити у систем креирања и 

трансфера знања  

 Заинтересованост великих газдинстава и 

озбиљних пољопривредних произвођача за 

прихватање нових технологија  

 Релативно мала загађеност животне 

средине од пољопривредне производње 

 Разноликост и богатство биодиверзитета  

 Постојање потенцијала  за производњу 

биомасе, могућност производње 

енергетских усева и коришћења 

обновљивих извора енергије 

Технолошки развој и животна средина 
 Незадовољавајући квалитет опреме и 

техничких услова за истраживање  

 Недостатак развојних институција и 

демонстрационих објеката    

 Неорганиозован система преноса знања и 

информација 

 Деградација станишта и биодиверзитета, 

посебно у подручјима са ограниченим 

условима привређивања у пољопривреди  

 Неадекватан систем управљања отпадом у 

појединим подручјима општине 

 Неадекватан систем управљања водама 

Рурални развој 
 Разноликост и атрактивност руралног 

амбијента  

Рурални развој 

 Неповољни демографски трендови  



 Богатство културно-историјског наслеђа 

 Очуваност традиционалних знања и 

технологија 

 Постојање успешних примера добре праксе 

у области пољопривреде и руралног 

туризма и осталим пратећим делатностима 

 Постојање иницијатива на формирању 

локалних социјалних мрежа 

 Недовољно развијено тржиште рада 

 Неповољна социјална структура 

 Неискоришћене могућности 

диверзификације прихода на газдинству 

 Недовољна искоришћеност културне 

баштине 

 Ниска инфраструктурна опремљеност 

 Отежан приступ социјалним услугама 

 Низак ниво социјалног капитала 

Прилике Претње 

Ресурси 
 Унапређење система управљања 

пољопривредним земљиштем и другим 

природним ресурсима 

 Могућност раста површина под органском 

производњом 

 Могућност повећања сточног фонда и 

ревитализација говедарске и сточарске 

производње 

 Већа заинтересованост инвеститора за 

подизање нових засада са интензивном 

технологијом производње 

 Укључивања већих површина у систем 

подршке 

Ресурси 
 Изостанак системских решења као одговор 

на последице климатских промена  

 Неефикасност система управљања 

земљишним, шумским и водним 

потенцијалима  

 Недостатак финансијског капитала и 

отежане могућности инвестирања у 

унапређење стања опреме, објеката и 

механизације 

 

Производња хране 
 Пораст заинтересованости потенцијалних 

инвеститора  за улагања у сектор 

пољопривреде и руралног развоја 

 Могућност повећања површина под 

интегралном и органском производњом 

 Могућност за увођење производа који 

имају додату вредност кроз права 

интелектуалне својине (заштита 

географског порекла, колективни жиг...) 

 Могућност повећања производње 

лековитог, ароматичног и зачинског биља  

 Могућност повећања продаје и ширења 

тржишта на земље окружења и Европе 

 Усаглашавање домаћег законодавства у 

области пољопривреде и руралног развоја 

са стандардима и прописима ЕУ  

 Могућност повећања заступљености 

стандарда квалитета у производњу хране 

Производња хране 
 Недостатак финансијског капитала  

 Недовољно препознат интерес произвођача 

и прерађивача за пословну сарадњу 

 Растућа конкуренција из земаља са високо 

субвенционисаном производњом  

 Политичка и економска нестабилност у 

земљи, региону и на глобалном нивоу 

 Тренд пада стандарда и куповне моћи у 

земљи и окружењу 

 

Производни ланац 
 Постојање и коришћење домаћег 

сортимента и раса 

 Могућности инвестирања у дистрибутивне 

системе 

 Високи извозни потенцијал на основу 

споразума о спољној трговини 

 Могућности повезивања са великим 

трговинским ланцима 

Производни ланац 
 Недовољно функционалан систем 

инспекцијских служби  

 Недовољна препознатљивост/ 

"брендираност" производа, недовољно 

иновиран асортиман 

 Присуство сиве економије и монопола на 

страни прераде и трговине  

 Недостатак специфичних банкарских 

производа и пакета понуда 



Технолошки развој и животна средина 
 Постојање задовољавајућих капацитета за 

креирање и трансфер знања 

 Постојање неискоришћених могућности 

приватно-јавних партнерстава у креирању 

и трансферу знања и технологија 

 Растуће потребе за различитим врстама 

консалтинг услуга 

 Могућност производње биоенергетских 

усева 

 Боље искоришћавање енергије ветра и 

сунца 

Технолошки развој и животна средина 
 Високи трошкови креирања и преноса 

знања  

 Недостатак координације активности 

између кључних институција на локалном, 

регионалном и националном нивоу 

 Недовољан иновативни потенцијал 

руралног становништва и пољопривредних 

произвођача 

 Незаинтересованост, немотивисаност 

произвођача за прихват нових знања и 

технологија 

 Недовољна и слабо диверзификована 

понуда образовних и практичних тренинга 

Рурални развој 
 Могућност креирања нових производа и 

услуга 

 Могућности приватно-јавних партнерстава  

 Ревитализација ресурса и социјалне 

структуре  

 Могућности интензивирања регионалне 

прекограничне сарадње  

 Коришћење претприступног периода за 

раст конкурентности, примену стандарда 

уз коришћење ЕУ фондова (ИПАРД мере 

подршке пољопривреди и руралном 

развоју) 

 Могућности развоја свих видова туризма 

везаних за руралне средине 

Рурални развој 
 Недовољна препознатљивост руралних 

специфичности у локалним и националним 

политикама  

 Нарастање руралног сиромаштва и 

регионалних разлика у сиромаштву 

 Недовољна препознатљивост 

специфичности малих газдинстава у 

националним политикама, укључујући и 

пољопривредну политику 

 

 

На основу анализа стања на територији општине Бајина Башта и резултата који су 

добијени на основу SWOT анализе издвојиле су се предности које се могу трансформисати 

у могућности и допринети динамичнијем расту и развоју сектора пољопривреде и 

руралних подручја. Исто тако, идентификоване су слабости које, у случају реализације 

опасности, могу да на дужи период угрозе развој. Обе димензије сагледане су кроз призму 

изазова са којима се сектор пољопривреде и и на другој страни рурална подручја суочавају, 

будући да и једна и друга опција захтевају интервенцију доносилаца политичких одлука.  

 

Као крајњи закључак може се извести да сектор пољопривреде и рурални развој општине 

Бајина Башта поседује значајне ресурсе, како у смислу обима тако и њихове 

разноврсности, што пружа значајне могућности раста производње, диверзификације 

производа и услуга и креирања нових, иновативних производа и пракси. На другој страни 

оно што се намеће као неминовност представља структурно реформисање сектора 

пољопривреде и руралних подручја, у смислу јачања њихове економске ефикасности и 

конкурентности. 

5.3. Стратешки циљеви 

Реализација Стратегије остварује се кроз реализацију постављених стратешких циљева. 

Реализација стратешких циљева, оствариваће се доношењем годишњих оперативних 

планова којима ће се детаљније дефинисати активности и резултати за сваку годину за коју 



се доноси, а које су у складу са донетом Стратегијом. У складу са визијом развоја 

пољопривреде и визијом руралног развоја утврђени су следећи стратешки развојни 

циљеви:  

 

 Раст продуктивности кроз повећање производње, побољшање квалитета производа и 

стабилност дохотка произвођача  

 Раст конкурентности пољопривредних газдинстава и прерађивачке индустрије у складу 

са савременим захтевима домаћег и страног тржишта и техничко-технолошко 

унапређење сектора пољопривреде 

 Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине  

 Унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањење сиромаштва  

 Промовисање и успостављање стратешког партнерства свих заинтересованих страна у 

области пољопривреде и руралног развоја и усклађивање са директивом Европске 

уније, њеним стандардима, политикама и праксама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илустрација 3. Хијерархијска структура циљева 

 

Стратешки циљ 1: Раст продуктивности кроз повећање производње, побољшање 

квалитета производа и стабилност дохотка произвођача 

 

Раст производње и стабилност дохотка произвођача један од примарних циљева 

пољопривреде не само на територији општине Бајина Башта, већ пољопривредног сектора 

уопште на територији целе Републике. Остваривање овог циља подразумева да 

пољопривредна производња мора бити конкурентна, економски ефикасна, заснована на 

примени савремених и високих технологија, уважавању еколошких и здравстевних 

стандарда, стандарда заштите животне средине и добробити животиња.  

 

Да би пољопривредни произвођачи и други учесници у производном ланцу успешно 

одговорили овом изазову, пољопривредна политика мора преузети обавезу да обезбеди и 

примени одговарајући сет мера с циљем успешног обезбеђивања доходовне стабилности и 

сигурности запослених у пољопривреди. У суштини одрживог развоја и ефикасног 

реструктуирања пољопривредног сектора је постизање адекватног, конкурентног и 

стабилног дохотка пољопривредних газдинстава. Због тога је циљ политике да 

пољопривредницима обезбеди производне услове који омогућавају ефикасно и 

рационално одлучивање, са минималним ризицима и могућност остваривања дохотка 

     Стратешки приоритети 

         Стратешки циљеви 

         Специфични циљеви 

 

       Мере 



конкурентног осталим деловима привреде. 

Стартешки циљ 2. Раст конкурентности пољопривредних газдинстава и 

прерађивачке индустрије у складу са савременим захтевима домаћег и страног 

тржишта и техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде 

 

У циљу унапређења економске и тржишне позиционираности пољопривредних 

газдинстава и прерађивачких капацитета не само на регионалном и националном нивоу, 

већ и међународном, они морају имати висок ниво конкурентности на тржишту, како у 

погледу ценовне конкурентности тако и у погледу конкурентности квалитетом.  

 

Конкурентност ценом се постиже кроз повећање продуктивности, ефикасности и смањење 

трошкова производње чиме се постиже нижа цена по јединици производа и снажнија 

позиција на тржишту. Конкурентност квалитетом се огледа у производњи производа врло 

високог квалитета или специфичних својстава који, без обзира на своју ценовну 

неконкурентност, односно више цене коштања по једници производа, задржавају висок 

ниво тражње.  

 

Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта као и 

техничкотехнолошко унапређење сектора пољопривреде је један од перманентних циљева 

пољопривредне политике општине Бајина Башта за који постоји јако упориште у богатим 

ресурсима, значају сектора за националну економију и развој руралних подручја, као и 

нарастајућим могућностима извоза хране. Пољопривредно-прехрамбени сектор општине 

Бајина Башта остварио је током протекле деценије значајан напредак у позиционирању на 

међународном тржишту.  

 

На другој страни у погледу трговине са земљама чланицама Европске уније структура 

извоза није задовољавајућа. Поред тога, даља либерализација трговине и глобализација 

тржишта пољопривредних производа захтевају ефикасније мере подршке расту 

конкурентности пољопривреде и већој способности произвођача да одговоре захтевима 

савремених потрошача, посебно оних са високим дохотком. Већа и активна улога државе, 

као и доминантнија иницијатива приватног сектора у пољопривредно-прехрамбеном 

сектору неопходни су предуслови за динамичније реструктуирање домаће пољопривреде и 

прехрамбене индустрије, у секторе који нуде иновативне и високорангиране производе, 

који остварују добру тржишну позиционираност и чији је развој заснован на знању, 

одрживом и ефикасном коришћењу природних и људских ресурса. 

 

Стратешки циљ 3. Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине  

 

Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине у оквиру пољопривредне 

производње је кључ остваривања дугорочне сигурности у сектору пољопривреде и 

доприноси већој стабилности и квалитету домаће производње у условима све 

интензивнијих ризика на глобалном тржишту хране. У складу са специфичним 

карактеристикама пољопривредне производње у погледу њене зависности од обима и 

квалитета природних ресурса који су ограничени, јавља се и потреба да државни ниво 

својим ауторитетом треба да креира услове који ће допринети очувању природних ресурса 

и животне средине за наредне генерације.  



 

Неопходност проналажења системског и одрживог решења на климатске промене, заштите 

пољопривредног земљишта од трајне промене намене, смањења емисије гасова стаклене 

баште, заштите биодиверзитета и типичних руралних подручја, рационално коришћење 

водних ресурса, шума и других природних потенцијала руралних средина, захтевају 

креирање нове локалне, регионалне и националне политике у области пољопривреде и 

руралног развоја која уважава мултифункционалност пољопривреде. 

 

Стратешки циљ 4. Унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањење 

сиромаштва  

 

У заједничкој аграрној политици Европске уније, побољшању квалитета и услова живота у 

руралним срединама се придаје изузетно велики значај. Сведоци смо тренда депопулације 

руралних средина и миграције руралног становништва у урбане средине. Тренд 

глобализације светске економије, који једнако утиче и на сферу пољопривреде и 

прехрамбене индустрије, наметнуо је потребу за производњом великих количина 

производа стандардног квалитета због могућности берзанског трговања у великим 

трговинским ланцима. Позиција малих и полу-производних пољопривредних газдинстава 

је тиме доведена у опасност.  

 

Смањење сиромаштва и на другој страни унапређење услова живота руралног 

становништва, њихов повољнији друштвени положај, равноправнији удео у расподели 

дохотка и економских могућности, представљају веома важне аспекте одрживог развоја 

сеоских средина. Структурно реформисање сектора пољопривреде и промене у социо-

економској структури неминовно воде нестајању једног броја пољопривредних 

газдинстава. Целокупни тај процес мора бити економски одржив и не сме се негативно 

одражавати на развој руралних области и да води ка погоршању социјалне структуре 

руралних средина. Балансиран и социјално одржив развој руралних средина захтева 

синергију и добру координацију свих политика које имају додира са руралним срединама и 

њиховим ресурсима. 

 

Један од кључних носилаца одговорности јесте држава и њена аграрна политика, која кроз 

регулисање структурних промена у сектору треба да обезбеди стабилност пољопривредне 

производње, прехрамбене индустрије и шумарства, као водећих сектора и носилаца 

руралне економије, и тиме допринесе економском развоју руралних средина и смањењу 

јаза у односу на урбане центре. Депопулација руралног становништва и напуштање 

пољопривреде, као законита последица привредног развоја, повлачи за собом дубоке 

демографске дебалансе и губитак дела продуктивних ресурса. Све наведено има и више 

него дубље негативне ефекте у снабдевању јавним добрима које обезбеђује пољопривреда 

и руралне средине. Стварање повољних услова за живот и рад младих и њихово 

задржавање у руралним срединама, креирање атрактивнијих радних места и једнаких 

могућности за њихове породице, један је од основних циљева политике која треба да 

обезбеди равномернији регионални развој Републике Србије. 

 

Стратешки циљ 5. Промовисање и успостављање стратешког партнерства свих 

заинтересованих страна у области пољопривреде и руралног развоја и усклађивање са 



директивом Европске уније, њеним стандардима, политикама и праксама 

 

Један од захтева у циљу унапређења сектора пољопривреде уопште представља 

ефикасније управљање јавним политикама и унапређење институционалног оквира развоја 

пољопривреде и руралних средина. Комплексност сектора пољопривреде и система 

производње хране и хетерогеност учесника у производном ланцу захтевају да држава 

одговарајућим политикама реагује на њихове потребе као и да креира амбијент који ће 

усмеравати одлуке и ублажити нежељене последице аутономних одлука пољопривредника 

и других руралних становника. На другој страни, иновативност и мотивисаност свих 

актера  ланца вредности у сектору пољопривреде постају окоснице њиховог развоја, који 

мора бити економски одржив и који им мора  омогућити независан опстанак на тржишту. 

 
Кључни сегмент аграрне политике у оквиру земаља чланица Европске уније представља 

приступ планирања концепта руралног развоја, такозваног LEADER приступа, кроз активно 

учешће и партнерство јавног, приватног и цивилног сектора. Основа LEADER приступа који је 

иницијално покренут у ЕУ 1991. године, је промовисање руралног развоја путем локалних 

иницијатива и партнерстава. Идеја LEADER приступа је да локалне стратегије треба да буду 

резултат договора локалних актера. LEADER приступ омогућава: побољшање руралних 

животних и радних услова, стварање нових могућности за зараду руралном становништву, 

диверсификацију руралних економских активности, охрабривање и развој активности 

руралног становништва да заједнички делује путем пројеката сарадње, развијање локалних 

интегрисаних стратегија и припремање њихове имплеметације, промовисање локалних 

иницијатива и партнерстава.  

 

За LEADER приступ од велике је важности примена концепта „од локалног нивоа навише“ 

(bottom up приступ). То се огледа у томе да локалне развојне стратегије треба да иницирају 

и пишу локални актери. Најзначајнији механизам за спровођење LEADER приступа је тело 

под називом Локална Акциона Група-ЛАГ који чине представници различитих 

друштвених, привредних и политичких сектора који постоје у локалној заједници. 

Партнерство омогућава ефекте синергије, која се очекује када се представници различитих 

организација и сектора удружују да би, заједничким напорима, решили постојећи проблем 

и извршили одређени задатак. Ова синергија се, пре свега, огледа у удруживању 

финасијских ресурса али је и сама сарадња вредан ресурс јер постоји могућност стварања 

мрежа, развијају се нови производи и услуге и сл. ЕУ издваја и средства за финсарање 

локалних акционих група, а таква средства се издвајају и у предприступним фондовима у 

оквиру пете компоненете ИПА фондова (ИПАРД). Кроз повезивање представника ова три 

сектора, заједничке едукације и студијска путовања, треба настојати да се створи навика 

дијалога између свих заинтересованих страна у процесу доношења стратешких 

докумената на локалном нивоу, а све у сврху припреме за LEADER програм у овиру 

предприступних фондова како и касније када Република Србија постане пуноправна 

чланица ЕУ. 

5.4. Приоритетна подручја стратешких промена 

Како би се постигла реализација дефинисаних стратешких циљева и унапређење сектора 

пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта постављене су интервенције у 

следећим приоритетним подручјима деловања: 



 

 Стабилизација дохотка пољопривредних произвођача  

 Диверзификација руралне економије кроз увођење виших степена прераде у 

оквиру пољопривредних газдинстава  

 Диверсификације руралне економије кроз унапређење квалитета и садржаја 

непољопривредних делатности 

 Технолошки развој, модернизација и иновација пољопривредне производње и 

прераде 

 Унапређење знања и произвођачке праксе у области пољопривреде и руралног 

развоја 

 Унапређење институционалних саветодавних капацитета и система трансфера 

знања 

 Подизање капацитета постојећих и успостављање нових партнерстава и 

правних форми удруживања у области пољопривреде и руралног развоја 

 Унапређење квалитета и безбедности производа 

 Ефикасно управљање природним ресурсима, заштита и очување животне 

средине 

 Финансијске мере подршке у области пољопривреде и руралног развоја 

 Већа промоција и унапређење пласмана   

 Развој тржишних ланаца и логистичке подршке сектору пољопривреде 

 Унапређење социјалних, друштвених и културних аспеката живота у руралним 

срединама 

 

Одабир приоритетних подручја интервенције резултат је извршене анализе стања и 

идентификованих кључних, спољних и унутрашњих изазова са којима се сектор 

пољопривреде и руралног развоја суочава. Одабрана приоритетна подручја деловања могу 

бити праћена комбинацијом различитих мера буџетске подршке. Узимајући у обзир честе 

промене правних и суштинских оквира политике развоја пољопривреде, дефиниције су 

постављене у уопштенијој форми, како би се могле примењивати и када дође до 

очекиваних промена у пољопривредној политици у наредних пет година, колики је период 

важења овог стратешког документа. 

 

5.5. Специфични циљеви и мере у оквиру стратешких циљеви 

Стратешки циљ 1: Раст продуктивности кроз повећање производње, побољшање 

квалитета производа и стабилност дохотка произвођача 

 

Специфични циљ 1.1 Унапређење знања пољопривредних произвођача кроз ефикаснији 

систем саветодавне подршке у области пољопривреде и руралног развоја 

 

Прпгресивни напредак науке и технплпгије у пбласти ппљппривреде и интензивне прпмене и 



инпвације кпје су забележене у ппследоих пар гпдина, указују на неппхпдну перманентну 

едукацију ппљппривредних прпизвпђача у циљу пствариваоа задпвпљавајуће кпнкурентнпсти 

сектпра ппљппривреде. Другим речима, перманентна едукација ппљппривредника је један пд 

пснпвних предуслпва за виспкппрпдуктивну и стабилну прпизвпдоу кпјпм се пстварује дпбра 

тржишна ппзиципниранпст и видљивпст. Један пд ефикаснијих начина едукације предствља 

уппзнаваое са успешним примерима ппљппривредне праксе у земљи и инпстранству. Студијска 

путпваоа су пдличан начин да се ппљппривредницима директнп представе нпва искуства и 

технплпгије, где на лицу места мпгу да сагледају све кпристи и да ппразгпварају са свпјим 

кплегама кпји примеоују нпва знаоа и искуства у свпјпј прпизвпдои. У вези са претхпднп 

наведеним, да би се дпшлп дп реализације пвпг специфичнпг циља, неппхпднп је спрпвести 

следеће мере у сектпру ппљппривреде и руралнпг развпја: 

 

 Едукација и унапређеое знаоа ппљппривредних прпизвпђача 

 Уппзнаваое са примерима дпбре прпизвпђачке праксе у земљи и инпстранству 

 Ппдизаое капацитета институципналних саветпдавних капацитета у пбласти 

ппљппривреде 

 Подизање капацитета и успостављање нових система у оквиру институција 

укључених у систем креирања и трансфера знања 

 Унапређеое система трансфера знаоа и прпширеое ппнуде пбразпвних и тренинг 

прпграма 

 

Специфични циљ 1.2 Стабилизација дохотка пољопривредних произвођача 

 

У сврху ппвећаоа прихпда кпји се пстварује крпз пбављаое ппљппривредне прпизвпдое, 

пптребнп је увпдити нпве технплпгије, увпдити савремену виспкппрпдуктивну механизацију, 

ппдизати генетски пптенцијал дпмаћих живптиоа кап и ппдизати савремене пбјекте за гајеое 

биљака и дпмаћих живптиоа. У сектпру стпчарства пд изузетне важнпсти је квалитет и генетски 

пптенцијал приплпднпг материјала. Унапређеоем генетскпг пптенцијала дпмаћих живптиоа на 

газдинствима кап и ппвећаоем брпја грла дпмаћих живптиоа стварају се услпви за кпнкурентну 

стпчарску прпизвпдоу.  

 

У сектпру впћарства пд велике важнпсти је интензивираое прпизвпдое и и увпђеое мпдернпг, 

савременпг спртимента усклађенпг са пптреба дпмаћег и инпстранпг тржишта, предуслпв свега 

наведенпг јесте пгпварајући квалитет инпута-саднпг материјала. И на крају да би се пбезбедила 

стабилизација дпхптка ппљппривредних прпизвпђача неппхпднп је радити на маркетингу и 

видљивпсти прпизвпда, и изналазити праве канале дистрибуције и пласмана.  Мере кпје је 

неппхпднп спрпвести да би се пстварип пвај специфични циљ јесу следеће:  

 

 Диверсификација прпизвпдое у пквиру ппљппривредних газдинстава 

 Интезивираое и мпдернизација ппљппривредне прпизвпдое и усклађиваое 

прпизвпдое за испуоеое захтева ка дпмаћим и страним дпнатпрским прпграмима 



(ИПАРД фпндпви) 

 Раст стпчнпг фпнда, унапређеое расне структуре стада и бпља искпришћенпст 

генетичкпг пптенцијала дпмаћих живптиоа   

 Ппвећаое ппвршина ппд вишегпдишоим засадима   

 Прилагпђаваое спртимента впћака прпизвпдним услпвима и унапређеое 

технплпгије прпизвпдое 

 Унапређеое целпкупнпг система прпизвпдое и дистрибуције саднпг и семенскпг 

материјала 

 Усппстављаое ефикаснијег система услуга у ппљппривредним и неппљппривредним 

делатнпстима  

 Унапређеое система прпмпције и видљивпсти  

 Унапређеое канала прпдаје и пласмана прпизвпда 

 

Специфични циљ 1.3 Финансијске мере подршке пољопривреди и руралном развоју 

 

Системски захвати у постојећи модел подршке пољопривреди и руралном развоју и 

креирање ефикасног модела финансирања пољопривреде морају постати приоритет 

пољопривредне политике, не само на локалном нивоу већ и на нивоу целе државе. 

Дугорочна стабилност расположивих финансијских извора за подршку пољопривреди и 

руралном развоју, као и равноправан и несметан приступ свих потенцијалних корисника 

финансијском тржишту, основни су предуслови раста инвестиционе активности у сектору 

пољопривреде.   

 

Пружање адекватних и благовремених информација пољопоривредним произвођачима у 

домену доступности и могућности коришћења подстицаја, како на локалном, националном 

нивоу као и предприступних фондова које обезбеђује ЕУ кроз ИПАРД мере подршке 

руралном развоју су неопходан предуслов за обезбеђивање додатних финансијских 

средстава за развој пољопривреде. Искоришћеност свих набројаних подстицајних 

средстава боља је у оним срединама где су пољопривредници на време упознати са 

врстама и начинима остваривања подстицаја као и у срединама које располажу са 

институцијама које пољопривредницима могу да пруже саветодавно-стручну помоћ. Поред 

наведеног, од суштинстог значаја за  ефикасну и ефективну финансијску подршку 

пољопривреди и руралном развоју јесте консипирање мера подршке засноване на 

стварним потребама на терену. У вези са претходно наведеним, да би се дошло до 

реализације овог специфичног циља, неопходно је спровести следеће мере у сектору 

пољопривреде и руралног развоја: 

 

 Ппвећаое брпја дпступних мера ппдршке за рурални развпј и ппљппривреду 

 Ппвећаое брпја кприсника и пбима распплпживпг финансијскпг капитала намеоенпг 

развпју ппљппривреде и руралних ппдручја 

 Унапређеое система и лакши приступ кредитним средствима за ппљппривредне 

прпизвпђаче и пстале актере руралнпг развпја  

 Унапређеое система псигураоа 



 

Специфични циљ 1.4 Унапређење квалитета и безбедности производа 

 

Ппследоих гпдина свест станпвништва п безбеднпсти хране кап припритету у пчуваоу јавнпг 

здравља и суштинскпг фактпра тргпвине прехрамбеним прпизвпдима, је све већа. Питаое 

унапређеоа квалитета и безбеднпсти прпизвпда има пресудан утицај на сппспбнпст 

прехрамбенпг сектпра да се супчи са кпнкуренцијпм на лпкалним, регипналним и међунарпдним 

тржиштима. Унапређеое система и капацитета у пбласти безбеднпсти и квалитета хране 

ппдразумева ствараое амбијента у кпјем ће сви релевантни учесници у прпизвпднпм ланцу, 

прпизвпдоу пбављати у складу са пдгпварајућим стандардима квалитета, гарантујући при тпм 

квалитет и безбеднпст хране. Да би се пвај изазпв решип дефинисане су следеће мере: 

 

 Унапређеое безбеднпсти и квалитета хране и хране за живптиое уз сталнп 

унапређиваое укупнпг система безбеднпсти хране 

 Већа примена међунарпдних стандарда у прпизвпдои и преради ппљппривредних 

прпизвпда 

 Усппстављаое и јачаое система рада кпнтрплнп-инспекцијских служби 

 Усппстављаое ефективнпг система лабпратпријске кпнтрпле хране, хране за 

живптиое, саднпг и семенскпг материјала 

 

Стартешки циљ 2. Раст конкурентности пољопривредних газдинстава и 

прерађивачке индустрије у складу са савременим захтевима домаћег и страног 

тржишта и техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде 

 

Специфични циљ 2.1 Диверсификација руралне економије 

 

Диверзификација, другим речима разнпрпднпст екпнпмских активнпсти и дпхптка трансфпрмише 

руралну екпнпмију такп штп је удаљава пд активнпсти примарнпг сектпра ппљппривреде, ка 

неппљппривредним и терцијарним делатнпстима. Већа ппнуда радних места и мпгућнпсти 

заппшљаваоа у делатнпстима изван примарне ппљппривреде, птварају прпстпр за структурне 

прпмене и раст прпдуктивнпсти. Истпвременп, диверзификацијпм руралне екпнпмије, руралне 

средине ппстају екпнпмски и спцијалнп маое раоиве.  

 

С друге стране, диверсификацијпм привредних активнпсти у руралним срединама прпширује се 

спектар услуга дпступних руралнпм станпвништву, кап и услуга и прпизвпда заснпваних на 

традиципналним знаоима, технплпгијама, прирпдним ресурсима и културнпј баштини, кпје 

рурална ппдручја пружају на тржишту.  

 

Предлпжене мере за пствареое пвпг циља су: 

 

 Увпђеое виших степена прераде крпз мини прерадне системе у пквиру 

ппљппривредних газдинстава  



 Развпј руралнпг туризма 

 Развпј активнпсти на ппљппривреднпм газдинству у пквиру неппљппривредних 

активнпсти заснпваних на традицији и култури ппдручја 

 Развпј нпвих услуга и прпизвпда у ланцу ппљппривредне прпизвпдое 

 

Специфични циљ 2.2 Модернизација пољопривредних газдинстава кроз 

осавремењавање пољопривредне механизације и увођење нових технологија усклађеним 

са захтевима савременог тржишта 

 
Ппдршка реструктурираоу, развпју и инпвацијама дуж читавпг прехрамбенпг ланца је неппхпдан 

предуслпв за унапређеое кпнкурентнпсти ппљппривреднпг сектпра. Мпдернизација и 

технплпшки развпј сектпра ппдразумева и примену мпдерних прпизвпдних технплпгија у сектпру 

прераде. Ппсебан значај за ппљппривредну прпизвпдоу има унапређеое кпнкурентнпсти 

прерађивачкпг сектпра, кпји би требалп да буде штп више базиран на дпмаћим сирпвинама и 

ппстизаоу штп више дпдате вреднпсти, какп би расла извпзна кпнкурентнпст.  

 

Предлпжене мере за пствареое пвпг циља су: 

 

 Увпђеое виших степена прераде кап начинпм за пствариваое дпдате вреднпсти 

ппљппривредних прпизвпда 

 Мпдернизација ппреме и пбјеката у ппљппривреди 

 Креираое нпвих знаоа, технплпгија, прпизвпда и услуга прилагпђених лпкалним 

услпвима 

 Јачаое сппспбнпсти сектпра ппљппривреде за креираое прпизвпда више дпдате 

вреднпсти уз упптребу лпкалних сирпвина 

 Унапређеое технплпгије прпизвпдое и ефикаснији систем пренпшеоа знаоа и 

инпвација и искустава 

 

Стратешки циљ 3. Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине  

 

Специфични циљ 3.1 Ефикасније управљање природним и земљишним ресурсима 

 

Задпвпљавајућа кпнкурентнпст на тржишту пстварива је самп укпликп распплажемп са 

пдгпварајућпм кпличинпм прпизвпда дпбрпг квалитета у кпнтинуитету. Са прпсечнпм величинпм 

газдинства, каква је на нивпу теритприје ппштине Бајина Башта тп је врлп тешкп пстваривп. Тај 

недпстатак се мпже превазићи укрупоаваоем газдинстава и удруживаоем ппљппривредника на 

екпнпмским пснпвама крпз задруге и удружеоа ппљппривредника. Са друге стране, ппследоих 

гпдина ппстпји ппзитиван тренд раста тражое за прпизвпдима са ппвећаним квалитетпм са 

аспекта здравствене безбеднпсти и заштите живптне средине.  

 

Прпзвпди из прганске и интегралне прпизвпдое, традиципнални прпизвпди дају шансу 

газдинствима са малим ппседпм да крпз дпдату вреднпст свпјих прпизвпда ппвећају свпје 



прихпде и на тај начин буду екпнпмски самппдржива. У пквиру заједничке аграрне пплитике ЕУ се 

све већа пажоа ппклаоа заштити живптне средине пд негативнпг утицаја ппљппривредне 

прпизвпдое и пдрживпј упптреби прирпдних ресурса у циљу оихпве пбнпвљивпсти. С тим у вези 

предлпжене су следеће мере у пквиру пвпг специфичнпг циља: 

 

 Унапређеое пдрживпг кпришћеоа земљишта  

 Заштита впда пд негативних утицаја ппљппривреде 

 Већи степен кпришћеоа ппљппривредних ппвршина 

 Усппстављаое и прпмпвисаое система интегралне прпизвпдое 

 Унапређеое и прпмпвисаое прпизвпдних засада ппд аутпхтпним спртама впћа 

 Прпмпвисаое и унапређеое прганске ппљппривредне прпизвпдое, система 

кпнтрпле, надзпра и сертификације у прганскпј прпизвпдои 

 Удруживаое ппљппривредних прпизвпђача у циљу укрупоиваоа ппседа и ппдизаоа 

мпдерних и већих засада впћа 

 Унапређеое земљишне инфраструктуре и ефикасније кпришћеое земљишта лпшијег 

квалитета 

 Унапређеое система мелипрације земљишта и унапређеое плпднпсти земљишта; 

 Смаоеое губитка и деградације земљишта  

 Унапређеое и усппстављаое ефикаснпг система праћеоа и кпнтрпле квалитета 

земљишта, оегпве плпднпсти  

 

Специфични циљ 3.2 Прилагођавање производње са принципима очувања и заштите 

животне средине 

 

Из године у годину развој пољопривреде се све више суочава са последицама климатских 

промена, што се огледа кроз већу концентрацију угљен-диоксида и других гасова са 

ефектом стаклене баште, повећањем просечних годишњих температура, и појавом 

екстремних температура посебно у летњем периоду, променама режима годишњих и 

сезонских падавина. Поред тога, очекују се и последице у виду смањене доступности воде, 

учесталих појава болести и штеточина, као и на смањење квалитета земљишта. Све 

наведено неминовно  утиче на обим пољопривредне производње, стабилност приноса и 

животну средину. Све израженији утицај климатских промена резултира и све већој пажњи 

која се поклања заштити животне средине од негативног утицаја неадекватне 

пољопривредне производње.  

 

Пољопривреда се често јавља као један од највећих загађивача животне средине. Из 

претходно наведених разлога, треба тежити интезивнијем развоју органске производње, 

интегралне производње, производње на стари и традиционалан начин јер се на тај начин 

добијају производи задовољавајућег квалитета и са све већом тражњом на тржишту. Таква 

производња у исто време обезбеђује и заштиту и очување животне средине и 

биодиверзите, геодиверзитет предеоних особености. Информисање становништва у 

руралним срединама и подизање свести о значају смањења негативног утицаја 

пољопривреде на животну средину, али на другој страни и едукација о могућностима које 



пружа производња енергетских усева у пољопривреди су неминовно неопходне да би овај 

специфични циљ био остварив. Мере које треба да помогну ефикаснијем суочавању 

пољопривредне производње са овим изазовом су: 

 

 Креираое адекватних мера усмерених на смаоеое емисије гаспва са ефектпм 

стаклене баште из ппљппривредне прпизвпдое 

 Пчуваое и пдрживп управљаое биљним и живптиоским генетичким ресурсима 

 Техничкп-технплпшкп псавремеоаваое земљишта, пбјеката и ппреме 

 Ппдизаое свести ппљппривредних прпизвпђача п климатским прпменама, оеним 

ппследицама и пптребама оихпвпг решаваоа 

 Већа примена ппљппривредних пракси (примена агрптехничких мера и технплпгије) 

ппвпљних пп живптну средину 

 Усппстављаое и прпмпвисаое система интегралне и прганске прпизвпдое;  

 Ппдизаое свести п значају кпришћеоа пбнпвљивих извпра енергије и прпизвпдои 

енергетских усева 

 

Стратешки циљ 4. Унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањење 

сиромаштва  

 

Специфични циљ 4.1 Унапређење и развој канала продаје и пласмана пољопривредних 

производа и осталих услуга у области руралне економије 

 

Ппљппривредна пплитика Еврппске Уније акценат ставља на ппбпљшаое квалитета и услпва 

живпта у руралним срединама. Чиоенице п интензивнпм тренду депппулације руралних 

средина и миграције руралнпг станпвништва у урбане средине, кап и тренд глпбализације 

светске екпнпмије, наметнуп је пптребу за прпизвпдопм великих кпличина прпизвпда 

стандраднпг квалитета. Ппзиција малих ппљппривредних газдинстава је тиме дпведена у 

ппаснпст. Креираое нпвих услуга и чвршћих, хпризпнталних и вертикалних веза у ланцу 

прпизвпдое, прераде и пласмана ппљппривредних прпизвпда су неппхпдне за пбезбеђиваое 

квалитетнијег живпта у руралним срединама. Све претхпднп наведенп се мпже пстварити крпз 

следећи предлпг мера:  

 

 Креираое нпвих услуга у ланцу прпизвпдое и прераде хране  

 Ппдизаое капацитета ппљппривредних газдинстава за укључиваоа у глпбалне 

тржишне ланце  

 Јачаое мптивације прпизвпђача за разним пблицима удруженпг ппслпваоа 

 Усппстављаое система финансијских, тржишних и саветпдавних сервиса 

ппљппривредним прпизвпђачима и псталим пружапцима услуга 

 Ппвећаое видљивпсти и преппзнатљивпсти лпкалних прпизвпда на дпмаћем и 

инпстранпм тржишту 

 Већа дпступнпст спцијалних услуга руралнпј пппулацији 

 Јачаое извпзних перфпрманси сектпра ппљппривреде 



 Јачаое хпризпнталних и вертикалних веза у ланцу прпизвпдое 

 Унапређеое система инспекцијских служби и смаоеое присуства сиве екпнпмије 

 

Специфични циљ 4.2 Развој руралне инфраструктуре и очување културног наслеђа 

 

Земљиште је пснпвни прирпдни ресурс за ппљппривредну прпизвпдоу, чији је пбим пграничен. 

Са друге стране оегпва квалитативна свпјства се мпгу кпригпвати самп дп извесне мере, при чему 

треба впдити рачуна п негативним ппследицама пп живптну средину. Истпвременп, развпј 

ппљппривреднпг сектпра директнп зависи пд распплпживпсти фактпра прпизвпдое, ппсебнп 

земљишта, и мпгућнпсти равнпправнпг приступа свих привредних субјеката пвпм ресурсу ппд 

једнаким услпвима. Ппбпљшаое и развпј сепске инфраструктуре пмпгућава смаоеое 

регипналних диспаритета и ппвећаое атратктивнпсти сепских ппдручја за развпј предузетништва 

стварајући услпве за развпј привреде, наравнп уз ппштпваое и пчуваое културнп-истпријских и 

традиципналних вреднпсти са кпјима рурална ппдручја распплажу. У вези са тим предлпжене су 

следеће мере за реализацију пвпг циља: 

 

 Унапређеое кпмуналне инфраструктуре у руралним ппдручјима 

 Унапређеое земљишне инфраструктуре у руралним ппдручјима 

 Унапређеое ппстпјеће и изградоа нпве путне инфраструктуре у руралним 

ппдручјима 

 Заштита и пчуваое културнпг наслеђа 

 Заштита и пчуваое лпкалнпг идентитета руралних средина 

 

Специфични циљ 4.3 Унапређење економских, социјалних, друштвених аспеката 

живота у руралним срединама 

 

Други начин у оквиру мера за унапређење живота на селу је развој и диверсификација 

руралних економских активности и унапређење сарадње међу актерима руралног развоја 

на локалном, националном и прекограничном нивоу. Неговање традиционалних сеоских 

заната, а нарочито у домену ангажовања жена из сеоских средина кроз разне ручне радове 

и сеоски туризам у значајној мери могу да повећају приходе газдинства и омогуће њихову 

самоодрживост. У прилог томе иде и чињеница о све већем интересовању урбане 

популације за производима добијеним на традиционални начин у сеоским подручјима, 

чиме се ствара потенцијал за остваривање додатних прихода пољопривредних газдинстава, 

за самозапошљавање чланова газдинства, што ће за резултат имати смањење негативних 

демографских трендова у руралним срединама кроз стварање бољих услова за живот и рад 

руралног становништва.  

 

Циљ унапређења социјалне структуре и социјалних прилика руралних средина је јачање 

потенцијала унутар руралних заједница, односно јачање њиховог капацитета за заједничко 

организовање и деловање, чиме се оспособљавају да самостално управљају сопственим 

развојем, боље решавају проблеме и нуде иновативна решења на побољшању квалитета 

живота руралног становништва. У складу са тим, постављене мере у оквиру овог циља су: 



 

 Смаоеое негативних демпграфских трендпва у руралним ппдручјима 

 Прпмпвисаое и развпј лпкалних акципних група и LEADER приступа 

 Прпмпција и пснаживаое заједничкпг прганизпваоа и ппслпваоа актера руралнпг 

развпја 

 Јачаое регипналне прекпграничне сарадое за унапређеое спцип-екпнпмскпг 

развпја;  

 Већа дпступнпст спцијалних услуга руралнпј пппулацији  

 Смаоеое руралнпг сирпмаштва и ппбпљшаое пплпжаја депривираних слпјева 

руралнпг станпвништва 

 Веће укључиваое малих ппљппривредних газдинстава у системе ппдршке 

 Већа афирмација предузетништва младих и женске пппулације у руралним 

срединама 

 

Стратешки циљ 5. Промовисање и успостављање стратешког партнерства свих 

заинтересованих страна у области пољопривреде и руралног развоја и усклађивање са 

директивом Европске уније, њеним стандардима, политикама и праксама 

 

Специфични циљ 5.1 Подизање свести локалног становништва о предностима 

удруживања, оснаживање постојећих и оснивање нових партнерстава у области 

пољопривреде и руралног развоја 

Глпбализација тржишта и све већа кпнкуренција на тржишту ппљппривредних прпизвпда, 

услпвила је и неппхпднпст унапређеоа кпнкурентске ппзиције ппљппривреднпг сектпра , не 

самп на лпкалнпм, већ и наципналнпм и међунарпднпм тржишту. Све траженији квалтет, 

кпнтинуитет и квантитет услпвљавају ппдизаое свести руралнпг станпвништва п значају и 

преднпстима кпје удруживаое у различите правне фпрме, нпси са спбпм, билп да се ради п 

удружеоима ппљппривредника или земљпрадничким задругама.  

 

У земљама ЕУ две деценије уназад, функципналан је приступ планираоа кпнцепта руралнпг 

развпја (LEADER=fran. Liason Entre Actions pour le Development d`lEconomie Rurale) крпз активнп 

учешће и партнерствп јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра. Пснпва LEADER приступа је 

прпмпвисаое руралнпг развпја путем лпкалних иницијатива и партнерстава, штп пмпгућава 

ппбпљшаое руралних живптних и радних услпва, ствараое нпвих мпгућнпсти за зараду 

руралнпм станпвништву, диверсификацију руралних екпнпмских активнпсти, пхрабриваое и 

развпј активнпсти руралнпг станпвништва да заједнички делује путем прпјеката сарадое, 

развијаое лпкалних интегрисаних стратегија и припремаое оихпве имплеметације, 

прпмпвисаое лпкалних иницијатива и партнерстава. Све претхпднп наведенп се мпже пстварити 

крпз следећи предлпг мера: 

 

 Едукација и унапређеое знаоа ппљппривредних прпизвпђача п значају и кпристима 

кпје удруживаое нпси 

 Уппзнаваое са примерима успешнпг удруженпг ппслпваоа у пбласти ппљппривреде 



и руралнпг развпја у земљи и инпстранству 

 Унапређеое кпмуникације и сарадое актера руралнпг развпја на свим нивпима 

 Јачаое ппстпјећих ппљппривредних удружеоа и задруга 

 Усппстављаое адекватних механизама ппдршке за псниваое нпвих правних фпрми 

удруживаоа 

 Јачаое ппстпјећих пптенцијала прганизпваоем лпкалних акципних група и LEADER 

приступа 

5.6. Праћење реализације стартешких и специфичних циљева 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта, представља значајан 

развојни документ за дужи временски период и усаглашена је са другим развојним 

документима не само на локалном већ и на нивоу Републике, а превасходно са Стратегијом 

пољопривреде и руралног развоја Републике Србије и Националним програмом  за 

пољопривреду и рурални развој.  

 

У овом документу предложене су визија, мисија, стратешки и специфични циљеви за 

наредних 5 година, и за чију реализацију, треба одмах по усвајању документа предузети 

све потребне активности да тај процес крене у правом смеру. У том смислу, потребно је 

спровести одговарајуће мере на организацији и успостављању сарадње и координације 

између великог броја заинтересованих страна на различитим нивоима друштвене 

организованости: од појединца, газдинстава, месне заједнице, локалне самоуправе, 

регионалних структура до националног нивоа.  

 

Основне поставке за дефинисање елемената пољопривредне политике, докумената којима 

се та политика спроводи, као и све оно што је битно за спровођење тих докумената, 

укључујући и надзор над њеним спровођењем, дефинише Закон о пољопривреди и 

руралном развоју. Другим речима, политика пољопривреде и руралног развоја подразумева 

разне мере и активности које се спроводе ради остваривања такође утврђених циљева, кроз 

разна стратешка документа која садрже дугорочне правце руралног развоја и 

пољопривреде. То у ствари подразумева да овај стратешки документ који покрива период 

од пет година и односи се на територију општине Бајина Башта, дефинише мере и 

активности у циљу унапређења сектора и пољопривреде и руралног развоја, које су 

усклађене са националним стратешким документима, као и са важећом законском 

регулативом. Надзор над спровођењем ове стратегије као и праћење реализације 

постављених стратешких и специфичних циљева, у надлежности је јединица локалне 

самоуправе. 

 

Стратегија садржи јасну мисију за пољопривреду и рурални развој за овај развојни период, 

са циљевима које треба остварити. Али, веома је важно напоменути да давање било каквих 

прогноза и претпоставки о околностима у којима ће се остваривати Стратегија, није 

нимало лак задатак. И зависи од тога да ли ће спољни услови бити повољни, да ли ће се у 

земљи одржавати довољан степен макроекономске и политичке стабилности, којим 

темпом ће Србија постати кандидат за чланство у ЕУ, евентуално и приступити ЕУ, којим 

ће се темпом одвијати климатске промене и какав ће њихов утицај бити на домаћу 

пољопривреду, и сл.  



 

Повољна околност је та што је кретање наше земље ка кандидатури и чланству у ЕУ 

последњих две године донело савремене прописе из области пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, који су усаглашени са регулативом ЕУ, што ће бити од велике помоћи у 

остваривању циљева дефинисаних овим стратешким документом. Од суштинске важности 

за реализацију Стратегије јесте да се том послу приступи одговорно, организовано, да се 

међу бројним актерима успостави неоходан ниво сарадње, координације и одговорности. 

Стално праћење остваривања овог документа, неопходно је, као што је потребно, 

прилагођавати све активности новонасталим условима, који могу више или мање бити 

повољни, или чак неповољни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕК С 1. СТРАТЕШК И И 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ У  
ОК ВИРУ  ПРЕДЛОЖЕНИХ ЦИЉЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Стартешки циљ 1. 

 

Раст 

продуктивности 

кроз повећање 

производње, 

побољшање 

квалитета 

производа и 

стабилност дохотка 

произвођача 

Специфични циљ 1.1  

 

Унапређење знања 

пољопривредних 

произвођача кроз 

ефикаснији систем 

саветодавне подршке у 

области пољопривреде и 

руралног развоја 

 

Мера 1.1.1 Едукација и унапређење знања пољопривредних произвођача 

Мера 1.1.2 Упознавање са примерима добре произвођачке праксе у земљи и 

иностранству 

Мера 1.1.3 Подизање капацитета институционалних саветодавних капацитета у 

области пољопривреде 

Мера 1.1.4 Подизање капацитета и успостављање нових система у оквиру 

институција укључених у систем креирања и трансфера знања 

Мера 1.1.5 Унапређење система трансфера знања и проширење понуде 

образовних и тренинг програма 

Специфични циљ 1.2  

 

Стабилизација дохотка 

пољопривредних 

произвођача 

Мера 1.2.1 Диверсификација производње у оквиру пољопривредних 

газдинстава 

Мера 1.2.2 Интезивирање и модернизација пољопривредне производње и 

усклађивање производње за испуњење захтева ка домаћим и страним 

донаторским програмима  

Мера 1.2.3 Раст сточног фонда, унапређење расне структуре стада и боља 

искоришћеност генетичког потенцијала домаћих животиња   

Мера 1.2.4 Повећање површина под вишегодишњим засадима   

Мера 1.2.5 Прилагођавање сортимента воћака производним условима и 

унапређење технологије производње 

Мера 1.2.6 Унапређење целокупног система производње и дистрибуције садног 

и семенског материјала 

Мера 1.2.7 Успостављање ефикаснијег система услуга у пољопривредним и 

непољопривредним делатностима  

Мера 1.2.8 Унапређење система промоције и видљивости  

Мера 1.2.9 Унапређење канала продаје и пласмана производа 

Специфични циљ 1.3  

 

Финансијске мере 

подршке пољопривреди и 

руралном развоју 

Мера 1.3.1 Повећање броја доступних мера подршке за рурални развој и 

пољопривреду 

Мера 1.3.2 Повећање броја корисника и обима расположивог финансијског 

капитала намењеног развоју пољопривреде и руралних подручја 

Мера 1.3.3 Унапређење система и лакши приступ кредитним средствима за 

пољопривредне произвођаче и остале актере руралног развоја  

Мера 1.3.4 Унапређење система осигурања 

Специфични циљ 1.4  

 

Унапређење квалитета и 

безбедности производа 

Мера 1.4.1 Унапређење безбедности и квалитета хране и хране за животиње уз 

стално унапређивање укупног система безбедности хране 

Мера 1.4.2 Већа примена међународних стандарда у производњи и преради 

пољопривредних производа 

Мера 1.4.3 Успостављање и јачање система рада контролно-инспекцијских 

служби 



Мера 1.4.4 Успостављање ефективног система лабораторијске контроле хране, 

хране за животиње, садног и семенског материјала 

 

 

 

 

 

 

 

Стратешки циљ 2. 

 

Раст конкурентности 

пољопривредних 

газдинстава и 

прерађивачке индустрије у 

складу са савременим 

захтевима домаћег и 

страног тржишта и 

техничко-технолошко 

унапређење сектора 

пољопривреде 

Специфични циљ 2.1 

 

Диверсификација 

руралне економије 

Мера 2.1.1 Увођење виших степена прераде кроз мини 

прерадне системе у оквиру пољопривредних 

газдинстава  

Мера 2.1.2 Развој руралног туризма 

Мера 2.1.3 Развој активности на пољопривредном 

газдинству у оквиру непољопривредних активности 

заснованих на традицији и култури подручја 

Мера 2.1.4 Развој нових услуга и производа у ланцу 

пољопривредне производње 

Специфични циљ 2.2  

 

Модернизација 

пољопривредних 

газдинстава кроз 

осавремењавање 

пољопривредне 

механизације и 

увођење нових 

технологија 

усклађеним са 

захтевима савременог 

тржишта 

Мера2.2.1 Увођење виших степена прераде као 

начином за остваривање додате вредности 

пољопривредних производа 

Мера2.2.2 Модернизација опреме и објеката у 

пољопривреди 

Мера 2.2.3 Креирање нових знања, технологија, 

производа и услуга прилагођених локалним условима 

Мера 2.2.4 Јачање способности сектора пољопривреде 

за креирање производа више додате вредности уз 

употребу локалних сировина 

Мера 2.2.5 Унапређење технологије производње и 

ефикаснији систем преношења знања и иновација и 

искустава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Стратешки циљ 3.  

 

Одрживо управљање 

ресурсима и 

заштита животне 

средине  

Специфични 

циљ 3.1 

 

Ефикасније 

управљање 

природним и 

земљишним 

ресурсима 

Мера 3.1.1 Унапређење одрживог коришћења земљишта  

Мера 3.1.2 Заштита вода од негативних утицаја пољопривреде 

Мера 3.1.3 Већи степен коришћења пољопривредних површина 

Мера 3.1.4 Успостављање и промовисање система интегралне 

производње 

Мера 3.1.5 Унапређење и промовисање производних засада под 

аутохтоним сортама воћа 

Мера 3.1.6 Промовисање и унапређење органске пољопривредне 

производње, система контроле, надзора и сертификације у 

органској производњи 

Мера 3.1.7 Удруживање пољопривредних произвођача у циљу 

укрупњивања поседа и подизања модерних и већих засада воћа 

Мера 3.1.8 Унапређење земљишне инфраструктуре и ефикасније 

коришћење земљишта лошијег квалитета 

Мера 3.1.9 Унапређење система мелиорације земљишта и 

унапређење плодности земљишта 

Мера 3.1.10 Смањење губитка и деградације земљишта  

Мера 3.1.11 Унапређење и успостављање ефикасног система 

праћења и контроле квалитета земљишта, његове плодности  

Специфични 

циљ 3.2 

 

 Прилагођавање 

производње са 

принципима 

очувања и 

заштите 

животне 

средине 

Мера 3.2.1 Креирање адекватних мера усмерених на смањење 

емисије гасова са ефектом стаклене баште из пољопривредне 

производње 

Мера 3.2.2 Очување и одрживо управљање биљним и 

животињским генетичким ресурсима 

Мера 3.2.3 Техничко-технолошко освремењавање земљишта, 

објеката и опреме 

Мера 3.2.4 Подизање свести пољопривредних произвођача о 

климатским променама, њеним последицама и потребама њиховог 

решавања 

Мера 3.2.5 Већа примена пољопривредних пракси (примена 

агротехничких мера и технологије) повољних по животну средину 

Мера 3.2.6 Успостављање и промовисање система интегралне и 

органске производње 



Мера 3.2.7 Подизање свести о значају коришћења обновљивих 

извора енергије и производњи енергетских усева 

 

 

 

 

 

Стратешки 

циљ 4.  

 

Унапређење 

квалитета 

живота у 

руралним 

подручјима и 

смањење 

сиромаштва  

Специфични  

циљ 4.1 

 

Унапређење и 

развој канала 

продаје и 

пласмана 

пољопривредних 

производа и 

осталих услуга у 

области руралне 

економије 

Мера 4.1.1 Креирање нових услуга у ланцу производње и прераде хране  

Мера 4.1.2 Подизање капацитета пољопривредних газдинстава за 

укључивања у глобалне тржишне ланце  

Мера 4.1.3 Јачање мотивације произвођача за разним облицима удруженог 

пословања 

Мера 4.1.4 Успостављање система финансијских, тржишних и 

саветодавних сервиса пољопривредним произвођачима и осталим 

пружалаоцима услуга 

Мера 4.1.5 Повећање видљивости и препознатљивости локалних 

производа на домаћем и иностраном тржишту 

Мера 4.1.6 Већа доступност социјалних услуга руралној популацији 

Мера 4.1.7 Јачање извозних перформанси сектора пољопривреде 

Мера 4.1.8 Јачање хоризонталних и вертикалних веза у ланцу производње 

Мера 4.1.9 Унапређење система инспекцијских служби и смањење 

присуства сиве економије 

Специфични  

циљ 4.2  
 

Развој руралне 

инфраструктуре 

и очување 

културног 

наслеђа 

Мера 4.2.1 Унапређење комуналне инфраструктуре у руралним 

подручјима 

Мера 4.2.2 Унапређење земљишне инфраструктуре у руралним 

подручјима 

Мера 4.2.3 Унапређење постојеће и изградња нове путне инфраструктуре у 

руралним подручјима 

Мера 4.2.4 Заштита и очување културног наслеђа 

Мера 4.2.5 Заштита и очување локалног идентитета руралних средина 

Специфични  

циљ 4.3 
 

 Унапређење 

економских, 

социјалних, 

друштвених 

аспеката живота 

у руралним 

срединама 

Мера 4.3.1 Смањење негативних демографских трендова у руралним 

подручјима 

Мера 4.3.2 Промовисање и развој локалних акционих група и ЛЕАДЕР 

приступа 

Мера 4.3.3 Промоција и оснаживање заједничког организовања и 

пословања актера руралног развоја 

Мера 4.3.4 Јачање регионалне прекограничне сарадње за унапређење 

социо-економског развоја 

Мера 4.3.5 Већа доступност социјалних услуга руралној популацији  

Мера 4.3.6 Смањење руралног сиромаштва и побољшање положаја 

депривираних слојева руралног становништва 



Мера 4.3.7 Веће укључивање малих пољопривредних газдинстава у 

системе подршке 

Мера 4.3.8 Већа афирмација предузетништва младих и женске популације 

у руралним срединама 

 

 

Стратешки циљ 5. 

 

Промовисање и 

успостављање 

стратешког 

партнерства свих 

заинтересованих 

страна у области 

пољопривреде и 

руралног развоја и 

усклађивање са 

директивом Европске 

уније, њеним 

стандардима, 

политикама и 

праксама 

Специфични циљ 5.1 

 

Подизање свести локалног 

становништва о предностима 

удруживања, оснаживање 

постојећих и оснивање нових 

партнерстава у области 

пољопривреде и руралног 

развоја 

Мера 5.1.1 Едукација и унапређење знања 

пољопривредних произвођача о значају и 

користима које удруживање носи 

Мера 5.1.2 Упознавање са примерима успешног 

удруженог пословања у области пољопривреде и 

руралног развоја у земљи и иностранству 

Мера 5.1.3 Унапређење комуникације и сарадње 

актера руралног развоја на свим нивоима 

Мера 5.1.4 Јачање постојећих пољопривредних 

удружења и задруга 

Мера 5.1.6 Успостављање адекватних механизама 

подршке за оснивање нових правних форми 

удруживања 

Мера 5.1.7 Јачање постојећих потенцијала 

организовањем локалних акционих група и 

ЛЕАДЕР приступа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/014–др. закон и 101/016-др. закон и 47/2018),   члана 40. Статута општине Бајина Башта 

(«Сл. лист општине Бајина Башта», бр. 2/2019) и сходно   Одлуци 01 број: 320-4/2017 и 

измени Одлуке 01 број: 320-1/2019 Председника општине Бајина Башта о приступању 

изради Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта 2019-2024 , 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 05. јуна 2019. године, 

донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

IV. УСВАЈА СЕ  Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта  

за временски период од  2019 до 2024. године, као стратешки развојни документ 

који дефинише основне развојне приоритете општине Бајина Башта из области 

пољопривреде и руралног развоја  и начин њихове реализације. 

 

 

V. Саставни  део ове одлуке је Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине 

Бајина Башта  за период   2019 - 2024. година. 

 

 

VI. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Бајина Башта“.  

 

 

 

 

01 број: 06-26/2019 

Бајина Башта, дана 05. 06. 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                         Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Члан 13. став 4. Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", 

бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16), ), члана 39. и 60. Статута општине Бајина Башта ( «Сл. 

лист општине Бајина Башта», бр. 6/08 и 7/011) и члана 35. став 1. Одлуке о буџету општине Бајина 

Башта за 2019. годину («Сл. лист општине Бајина Башта» бр. 11/2018). Програм подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бајина Башта за 2019. 

годину биће усвојен од стране Скупштине општине Бајина Башта уз претходну сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - члан 39. Статута општине Бајина 

Башта, а о спровођењу и реализацији стараће се Председник општине Бајина Башта -члан 60. 

Статута општине Бајина Башта. 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ БАЈИНА БАШТА ЗА 2019. ГОДИНУ 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике: Општина Бајина Башта припада 

Златиборском округу, и смештена је у западном делу Републике. Према подацима 

Републичког геодетског завода простире се на територији од 673 км2 и броји укупно 24 

947 становника, са просечном густином насељености од 37 становника по једном 

километру квадратном.  Налази се на 43.57' северне географске ширине и 19.33' источне 

географске дужине, у Подрињу, јер река Дрина тече западном границом општине и 

представља граничну линију према суседној држави Босни и Херцеговини.  Општина 

Бајина Башта се карактерише јако разноликим рељефом и обухвата географски простор од 

200-1200 метара надморске висине. Територија општине Бајина Башта чине град Бајина 

Башта и 35 руралних подручја. Општина је подељена на 35 катастарских општина и на 32 

меснe заједницe. Седиште општине се налази на 70 километара удаљености од града 

Ваљева, са којим је повезано преко превоја Дебело брдо, затим на 48 километара 

удаљености од Љубовије, са којом је повезано  долином реке Дрине, од Шапца је 

удаљеност 172 километра, а преко превоја Кадињача општина Бајина Башта је повезана са 

градом Ужице, и то на удаљености од 36 километара.                                                     . 

 

 

                                                    . 

 

Природни услови и животна средина:   Територија општине Бајине Баште, обухвата 

географски простор од 204 до 1183 метара надморске висине, дели се на: 1. Котлина 

Бајине Баште са надморском висином од 200 до 300 метара  2. Брдовити предели са  

надморском висином од 300 до 600 метара; 3. Планински предели од 600 до 1200 метара.  

Територија општине је заокружена планинским пределима.     Планина Тара представља 

површ динарског правца пружања. Припада делу старовлашких планина (Старовлашка-

рашка висија). Налази се на крајњем западу Србије захватајући подручје ограничено 

лактастим током Дрине између Вишеграда и Бајине Баште. По надморским висинама, Тара 



спада у средње високе планине, чија је просечна надморска висина 1.000 – 1.200 метара. 

Највиши врх је Козји рид – 1.591 метар. Низијско подручје покривају дубока и плодна 

земљишта, прелазну област покривају средње – дубока или плитка шумска земљишта 

образована на разноврсним стенама. У планинским пределима налазе се слабо развијене 

педолошке творевине, доста различите зависно од подлоге и надморске висине.   На 

планинским теренима пресудну улогу у формирању земљишта има сам рељеф, у побрђу и 

брдима геолошка подлога, што се нарочито односи на земљишта на кречњаку, шкриљцима 

и серпентину. Највећи део подручја Бајине Баште заузима смеђе кисело земљиште на 

палеозојским шкриљцима простире се дуж Дрине и налази се у Рогачици и Љештанском, 

затим према Ужицу у атарима села: Солотуша, Добротин, Костојевићи, Дуб и Заглавак. На 

тај начин смеђе кисело земљиште покрива највећи део брежуљкастог и брдовитог терена 

око Бајине Баште. Генеза овог земљишта је везана за терене са израженијим рељефом, 

углавном се образују на нагибима, на надморској висини од 200-1350 м. Запажено је 

одсуство креча уз врло изражену киселост pH 4, док је садржај хумуса  променљив. Мањи 

део подручја око Бајине Баште је покривен земљиштем типа подзола и параподзола. 

Значајан део планинских површина је на серпентиниту, док је део земљишта непосредно 

поред Дрине и других река на подручју општине алувијалног типа. Клима у Бајиној Башти 

је умерено-континентална, али је повећана влажност ваздуха после изградње вештачких 

језера у Перућцу и у Заовинама.  На основу анализираних климатских показатеља 

карактер климе иде од субхумидне (сувље), ужи појас око Дрине до изразито хумидне на 

прелазу према перхумидној, околина Митровца. Најповољније зоне су осунчане јужне 

падине у долинском појасу и неки делови масива Таре (Заовине) и Подрињско-ваљевских 

планина (Зарожје). Средња годишња температура ваздуха је 13,2  C, најхладнији месец је 

јануар (-0,9 C), најтоплији је јули са 22 C. Амплитуда је 22,9 C, што даје обележје 

континенталне климе. Средња температура ваздуха у вегетационом периоду је 16,9, а јесен 

је топлија од пролећа за 0,7  C.  Просечна годишња количина падавина је 700-800 мм за 

већи део подручја Бајине Баште, док планински део Таре има и преко 900 и 1000 мм 

талога. Највише падавина има у јуну, просечно 97,2 мм, а најмање у фебруару 48,8 мм, док 

је средња годишња висина талога767,6 мм. Магла је климатолошки важна, јер дању 

спречава осунчавање, ноћу израчивање и представља донекле извор влаге за 

биљке.Просечна годишња појава магле је 49,4 дана, што чини 13,6 % од године. Највећа 

вероватноћа појаве магле је у децембру, 10, 2 дана или 33 %, а у априлу или августу је 

свега 3 %. Подручје Бајине Баште је захваљујући близини планинских масива чешће је 

изложено непогодама, са највећом учесталошћу у јуну, у просеку 6 дана док за целу 

годину има просечно 25,1 дан са непогодама. Нарочито велике штете на пољопривреди 

наносе олује и грмљавине праћене градом. Релативна влажност ваздуха осцилира како у 

току једног дана тако и у месецима у току године, највиша је у јануару и децембру када 

прелази 80 %, а најнижа у априлу када опада испод 70 %. Територија општине није 

изложена јаким ветровима.  Највећа учесталост ветра је у пролеће, а најмања у току јесени 

када се јавља и највећа учесталост тишина. Основни печат хидрографској слици краја даје 

речни ток реке Дрине са притокама Пилицом, Рачом, Рогачицом. Река Дрина представља 

најзначајнији водни потенцијал општине Бајина Башта. Корито реке Дрине омеђава 

општину Бајина Башта у дужини од 60 км. Притоке реке Дрине, осим реке Пилице, спадају 

у II категорију па је слив реке Дрине изузетно богат биљним и животињским светом. 

Овакав квалитет вода угрожен је изливањем канализације у реку Дрину без пречишћавања. 

Подземне воде се на територији Бајина Башта јављају изнад 400 m надморске висине на 



дубинама од 30, 50 (копани артеријски бунари) па чак и до 100 метара. Биодиверзитет 

Бајине Баште препознатљив је и по томе што су воде њених река богате пастрмком, као и 

аутохтоном врстом рибе «младицом». На подручју општине Бајина Башта налази се богато 

ловиште, где се посебна пажња поклања заштити медведа, срна, дивокоза, а у Дрини 

липљана и младице. Шуме обухватају преко 45% територије Општине. На овом подручју 

најразвијенија је сложена мешовита шумска заједница (изразита на Тари). Реликтна стара 

мешовита шума обухвата: букву, јелу, смрчу, црни и бели бор и Панчићеву оморику. У овој 

шуми има и горског јавора млеча, планинског бреста, јасике, брезе, белог и црног јасена, 

граба, грабића, планинске иве, јаребике, мукиња и др., различите жбунасте врсте, гљиве и 

лековито биље, а на нижим висинама листопадне врсте међу којима доминирају храст 

(китњак и лужњак), цер и сл. Зоне Таре и Подрињско-ваљевских планина представљају 

станишта многобројних врста дивљачи захваљујући природним карактеристикама 

подручја у првом реду. Од сисара се срећу медвед, срна, дивокоза и др., птичји свет је 

веома разноврстан, као и свет водоземаца и гмизаваца.    Биљни и животињски свет 

је карактеристичан за просторе умерене климатске зоне. Национални парк Тара који је 

један од најзначајнијих природних богатстава Србије, станиште је многих заштићених 

биљних и животињских врста.                                                      . 

 

                                                    . 

 

 
Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристике и трендови: Демографска кретања унутар општине Бајина 

Башта указују на све озбиљнији проблем депопулације становништва, како у насељеној 

градској зони, тако и у руралним подручјима. Посебно висок тренд депопулације 

становништва заступљен је у селима која се протежу у оквиру Националног парка Тара и 

вишим, брдско-планинским пределима општине. У односу на званичне податке о 

становништву који датирају из 2002. године на територији општине Бајина Башта укупан 

број становника је смањен са 29 154 на 26 022, што представља смањење од скоро 11%. 

Тренд кретања становништва у периоду од 2002-2015 године приказан је на графикон 1.   

Према процени броја становника, коју води Републички завод за статистику ти подаци су 

последње три године још поражавајући. У 2013. години процењени укупни број 

становника на територији општине износи 25 491, а у 2015. години тај број је још нижи и 

износи 24 947. Уколико се упореде званични подаци о броју становника из 2002. године и 

процене броја становника из 2015. године, онда се добија податак да степен депопулације 

на посматраној општини износи око 14%. Управо ови подаци иду у прилог констатацији да 

је на територији општине Бајина Башта заступљен тренд интензивне депопулације.  Од 

укупног броја становника, према званичним подацима последњег пописа чак 16 475 од 

укупног броја становника чини рурално становништво, што преведено у апсолутне 

вредности износи чак 65%. Као што је случај са укупни бројем становника, исто је и са 

руралним становништвом. Из године у годину забележен је тренд константног смањења 

броја становника. Према попису из 1971. године рурална насеља општине Бајина Башта је 

насељавало 26 168 становника, што је у односу на 2011. годину смањење у износу од чак 

37%. Изузетно висок степен депопулације је заступљен у селима у зони Националног 

парка Тара и брдско планинској зони. Територија општине Бајина Башта захвата простор 

од 673 км2. Становништво је распоређено у 36 насеља. Густина насељености опада у свим 



сеоским насељима изузев приградским, а варијације међу њима условљене су природно – 

географским, демографским и економским чиниоцима. Према последњој процени о броју 

становника на територији општине Бајина Башта износи 37 становника по једном 

километру квадратном.   Стопе наталитета у Србији и даље карактерише тенденција 

опадања. Негативне последице такве ситуације код нас се огледају у интензивнијем 

степену депопулације руралних подручја, посебно брдско-планинских сеоских подручја. 

На другој страни додатни проблем представља и чињеница да пражњење сеоских подручја 

има за последицу претерано гомилање становништва у градовима, нарочито у Београду.   

Када је у питању демографска слика у руралним подручјима општине Бајина Башта, који 

су  у складу са демографским кретањима на републичком нивоу, највећи проблем јесте 

депопулација, брзо смањивање сеоског становништва. То су села са старијим 

становништвом, у њима је наталитет мањи, смртност већа, природни прираштај нулти или 

негативан, те је депопулација резултат кумулативног деловања већег броја негативних 

чинилаца. У већини села на територији општине Бајина Башта становништво је претежно 

пољопривредно, то се депопулација села манифестује кроз старење и запуштање 

пољопривреде и свих сеоских подручја, без индустријских погона, комуналне и социјалне 

инфраструктуре и без развојне перспективе.                                                      . 

 

 

                                                    . 

 

Диверзификација руралне економије:   Индустријализација у другој половини прошлог 

века, је довела до великих миграција становништва из села у град, а такође и у друге 

градове, што је директно утицало на број становника који се баве пољопривредном 

производњом. Свему овоме је допринело и гашење земљорадничких задруга као главних 

носилаца пољопривредне производње.  Приходи сеоских домаћинстава у великој мери 

потичу из радног односа и учешћа пензија. Сеоско подручје има велики проблем за 

незапосленошћу, где мањи удео заузимају мушкарци, док се жене и млади суочавају са 

великим ризицима од искључености са тржишта рада. На територији општине Бајина 

Башта према Попису пољопривреде из 2012. године има укупно 5071 пољопривредно 

газдинство, а регистровано је укупно 3563 пољопривредна газдинства. Смањење 

становништва у већини села и погоршање старосне структуре резултира стагнацијом и 

падом пољопривредне производње. Гране пољопривреде које доминирају и којима се бави 

највећи број пољопривредних газдинстава су воћарство и сточарство. Када је реч о 

пољопривредном земљишту оно се пре свега огледа у уситњености поседа што, заједно са 

самим рељефом, поскупљује пољопривредну производњу и доводи у питање њену 

конкурентност на тржишту. Осим тога рељеф као и застарела механизација доста 

доприносе отежаној,  неадекватној и неправилној обради пољопривредног земљишта што 

се директно одражава на принос што такође утиче на конкурентност на тржишту. Због 

свега наведеног мерама овог програма настоји се да се ови проблеми ублаже  и да се 

расположиви пољопривредни ресурси на територији наше општине што боље искористе.   

За све ово би била неопходна обнова путева, електричних водова, канализације и остале 

инфрастуктуре која је неопходна за нормално функционисање пољопривредне 

производње, која представља један од основних предуслова квалитетног пословног 

окружења. Општина Бајина Башта има све природне услове за развој туризма: рељеф, 

клима, хидролошке вредности и животињски свет. Поред тога на територији општине 



Бајина Башта налази се Национални парк „Тара“ што омогућава повољне услове за развој 

еко-туризма. И поред свега наведеног, рурални туризам је слабо развијен са свега неколико 

газдинстава која пружају туристичке услуге и представља сектор на коме би требало 

озбиљно радити у будућности јер има веома велике потенцијале. Допринос развоју 

туризма може допринети и производња органске хране посебно у зони Националног парка 

где је у оквиру села Растиште  заступљен један призвођач органског меда са сертификатом 

за органску производњу, а велика је заинтересованост пчелара да се ови услови искористе 

за заштиту географског порекла меда са планине Таре. У Бајиној Башти постоји неколико 

мануфактура које се баве старим занатима: бојаџије, вуновлачари, воденичари, ковачи, 

плетиље и ткаље, као и столари који израђују дрвене предмете за покућство. Локалне 

манифестације које су заступљене су: Божићни концерт, Пливање за Богојављенски Крст, 

Сусрети села Бајине Баште, Сретењски сусрети села, Васкршњи дани, Одбојка на улици, 

Радничке спортске игре, ББ ОПЕН, Видовдански сусрети, Башта фест, Летње вечери, 

Ивањдански дани, Дринска регата, Дан Општине Бајина Башта, Меморијални турнир 

„Војислав Војо Гавриловић“, Илиндански дани, Обележавање на Воровом брду, 

Полицијска регата, Преображенски котлић, Дани Малине, Међународни фестивал 

фолклора „Лицидерско срце“, Регата туристичких радника, Ловачки сабор и храмовна 

слава, Сто посне хране, Дани Раче украј Дрине. Као посебна туристичка атракција планине 

Таре истичу се њени видиковци: Бањска стена, Биљешка стена, Козји рид...                                                     

. 

 

 

                                                    . 

 

Рурална инфраструктура: Примарни вид транспорта на терирторији општине Бајина 

Башта представља друмски саобраћај. Водни саобраћај је углавном локалног карактера и 

од туристичког значаја и првенствено се обавља на реци Дрини и језеру Перућац.  

Територија општине Бајина Башта је веома разуђена када се ради о саобраћајној мрежи и 

мрежи општинских путева. Укупна дужина путева на територији општине износи 998,7 

км, с тим да је квалитет путне мреже на веома слабом нивоу. Мрежа општинских путева се 

одликује недовољном развијеношћу, па је потребно њено даље ширење и унапређивање у 

погледу квалитета. Када је реч о општинским путевима, веома важан податак јесте да чак 

22 % општинских путева није под савременим коловозом, већ је под земљаним застором, 

што представља јако негативну чињеницу, и говори довољно о недовољном квалитету 

путне инфраструктуре.  Развијена рурална економија је у великој мери детерминисана и 

развијеном руралном инфраструктуром. У руралним подручјима општине Бајина Башта, 

путна мрежа је доста разуђена и густа, и има дужину од 853,13, од чега је чак 20 % под 

земљаним коловозом, а свега 30% чини савремени коловоз. Преостали део путне мреже у 

руралним подручјима је под туцаником. Све наведено указује да је на територији општине 

Бајина Башта неопходна обнова и унапређење постојеће, али и изградња нове саобраћајне 

мреже на местима где је то неопходно. И та постојећа, лоша, рурална инфраструктура када 

су у питању путеви је у великој мери оштећена у 2014. години када је ово подручје 

претрпело велике штете током мајских поплава.   Снабдевање насеља водом за пиће на 

територији општине Бајина Башта још увек није на задовољавајућем нивоу. Развијенији 

локални водоводи једино су заступљени у насељима Рогачица и Костојевићи, док се у 

осталим руралним подручјима општине водоснабдевање ослања на локална мања 



изворишта подземних вода, тако да се за водоснабдевање користе извори, копани бунари, 

чесме и каптаже који најчешће гравитационим мини водоводима дистрибуирају воду до 

потрошача.   Слична је ситуација и са системима јавне канализације, који је организован 

само на градској територији општине. Покривеност насеља канализационом мрежом је на 

јако незадовољавајућем нивоу. У руралним срединама општине Бајина Башта употребљене 

воде се изливају у примитивно изграђене упијајуће септичке јаме, блиске потоке, јаруге и 

земљиште, чиме се директно утиче на загађење подземних извора водоснабдевања. Систем 

за пречишћавање комуналних отпадних не постоји ни у једној територијалној јединици 

општине. У постојећем стању начин прикупљања и испуштања комуналних и 

индустријских вода не испуњава прописане услове и критеријуме. Систем je решаван 

парцијално са појединачним испустима употребљених вода директно у подземље без 

претходног пречишћавања.  На другој страни електро мрежа општине је на јако добром 

нивоу, првенствено захваљујући хидроелектрани Бајина Башта, која је укључена у 

енергетски систем Републике Србије. Поред тога на територији општине разведена је 

електро мрежа високог напона, кабловског и надземног типа, у складу са савременим 

условима електро снабдевања. Нисконапонска мрежа изграђена је у највећем обиму 

надземно, а незнатан део је подземног типа.  Покривеност мрежом фиксне телефоније на 

територији општине Бајина Башта је на веома задовољавајућем степену. Извршена 

дигитализација довела је до унапређења квалитета доступности сигнала. Неповољна 

структура терена и неприступачан рељеф у одређеној мери су условили и недовољну 

покривеност и слаб сигнал када је реч о мобилној телефоинији, као и са телевизијским 

сигналом на територији општине. Покривеност интернетом као и коришћење интернета у 

руралним срединама је на јако слабом нивоу, с тим да позитивну чињеницу представља све 

већи интерес и намера појединих оператера за инвестирањем у овај систем комуникација 

на територији општине Бајина Башта.  Изградња пољопривредне инфраструктуре (пољски 

путеви, пољопривредне зоне, системи за наводњавање, пијаце...) јесу добра улагања и нису 

само потреба него и обавеза локалне самоуправе, нарочито уколико оне за крајњи циљ 

имају привлачење инвеститора или мотивисање пољопривредних произвођача за 

формирање разних видова удруживања, као и за даља улагања произвођача у прерадне 

капацитете. Зато је најбоље да се приликом изградње руралне инфраструктуре као и при 

реконструкцији постојеће, испита могућност заједничких улагања са приватним сектором 

или са разним донаторским или владиним фондовима. Апсолутни приоритет у коришћењу 

средстава општине треба да буде изградња руралне инфраструктуре.   Нерално је 

очекивати било какав економски напредак или инвестиције као ни останак људи на селу 

уколико не постоје основни услови за живот као што су стабилно електрично напајање, 

доступна вода, изграђена пристојна путна мрежа, комуникације или решен пробем 

канализације. Ови трошкови су велики нарочито у оним забаченијим руралним пределима 

општине Бајина Башта, који броје свега неколико становника и који по правилу 

представљају теже приступачне терене, с тим да никада не треба поставити питање о 

дугорочној оправданости овог улагања. Потребе су велике и зато је јако важно изградити 

систем одлучивања о приоритетима за реконструкцију или изградњу заснованим на 

реалним потребама исказаним од самих становника и на транспарентним критеријумима. 

Улагање у инфраструктуру је велики издатак за општину и зато је потребно у што је већој 

могућој мери истражити могућност кофинасирања.                                                      . 

 

                                                    . 



 

 
Показатељи развоја пољопривреде 

Пољопривредно земљиште: У општини Бајина Башта, према званичним подацима из 

пописа пољопривреде који је Републички  завод за статистику спровео 2012. године, 5.071 

газдинство користи пољопривредно земљиште. Укупна површина расположивог земљишта 

на територији општине износи 50.088,15 ха од чега је 18.052,88 ха коришћено, а 

преосталих 5,7% односно у апсолутним вредностима 2.832,68 ха некоришћено 

пољопривредно земљиште. Скоро половина од укупно расположивог земљишта отпада на 

шумско земљиште. На остало земљиште отпада 8,5% у укупном расположивом земљишту 

од чега значајан удео са 2,2 ха припада рибњацима, што говори о значајним природним 

потенцијалима за узгој рибе, пре свега пастрмке и младице на територији општине Бајина 

Башта. Од укупне количине коришћеног пољопривредног земљишта на 3166,99 ха се 

простиру оранице и баште, што је у броју газдинстава 3294. Земљиште које се налази око 

окћница заузима површину од свега 103,01 ха. Веома значајно учешће припада ливадама и 

пашњацима које обухватају површину од 11.887,92 ха. Воћњаци се простиру на 2887,57 ха 

и веома важан податак јесте да чак 4423 газдинстава има површине под воћњацима и 

бобичавим воћем. Занемарљив је удео винограда који је далеко испод 1%. Посматрајући 

само земљишне површине под ораницама и баштама у укупној површини од 3166,99 ха на 

3294 газдинстава, доминантна је заступљеност жита и то на чак 2199 газдинстава, што у 

хектарима износи 1752,32 ха. Најдоминантнија врста житарица јесте кукурз 1005,22 ха и 

пшеница на 379,63 ха. Махунарке су заступљене у далеко мањем обиму и узгајају се на 

свега 48,13 ха у којем 91% чини пасуљ. У нешто већем обиму на територији општине 

Бајина Башта заступљена је производња кромпира и то на укупно 459,46 ха. Кромпир је 

ретка повртарска култура узгајана на територији општине, и то на чак 2479 газдинстава, 

која је тржишно оријентисана ка локалним пијацама. Удео шећерне репе, украсног биља и 

цвећа не прелази појединачно удео од 1%. У нешто значајнијој мери је заступљен узгој 

индустријског биља, на око 4 ха, док се крмно биље узгаја на 809 ха, а поврће на 61 ха. Од 

житарица, како је већ речено најдоминантнија култура је кукуруз, од махунарки далеко 

највећа заступљеност јесте пасуља, док су луцерка и детелина најдоминантније узгајане 

културе када је реч о крмном биљу.3.2.3. Системи наводњавања земљишта Наводњавање 

пољопривредног земљишта је на јако слабом степену развоја, бар када је реч о савременим 

системима наводњавања.  Од укупног броја газдинстава на територији општине Бајина 

Башта, наводњавање се примењује на њих 1066, што је у релативном износу 21,02%. 

Површински метод заливања заступљен је највећој мери и то на 949 газдинстава што 

износи чак 89,02%, што говори да је у највећем обиму заступљен конвенционални метод 

бављења пољопривредном производњом. Систем кап по кап се примењује на 266 

газдинстава што је свега 24,95% у укупном броју наводњаваних газдинстава, док је систем 

орошавања инсталиран на свега 92 пољопривредних газдинстава и у релативном износу 

тај удео је јако мали и износи свега 8,63%.   Комбинација ових метода наводњавања се 

примењује на 138 газдинстава, што указује на мешетарење у наводњавању, и краткорочне 

методе. Главни извор наводњаваних површина јесу подземне воде и површинске воде ван 

газдинстава, на по око 770 газдинстава. Површинске воде са газдинстава се за 

наводњавање користе у далеко мањој мери, и то на свега 233 пољопривредна газдинства. У 

најмањем обиму и то на свега 49 газдинстава наводњавање се врши из водоводних 

система.  Према подацима из Пописа пољопривреде у 2012. години се наводњавало укупно 



524 ха пољопривредног земљишта, што је нешто мање од просечно наводњаване 

површине у претходне три године пре пописа, која је износила 586 ха. Од укупно 

наводњаване површине 235 ха је под ораницама и баштама, што у релативним бројевима 

износи 44,85%. 28 ха је под ливадама и пашњацима, и то је свега 5,34%, а 261 ха 

наводњаване пољопривредне површине је под воћњацима, 49,81% у релативном износу.  

Посматрајући само наводњаване површине под ораницама и баштама, 65,67% чине 

житарице, махунарке се наводњавају у занемарљивом износу са свега 2,37%, кромпир се 

наводњава у износу од 14,55%, док се поврће и јагоде наводњавају у релативном износу од 

6,58% у укупној површини наводњаваних ораничних површина. Остали усеви на 

ораничним површинама су наводњавани у износу од 10,78% што је у апсолутним 

вредностима 25,32ха.  Сви горе наведени подаци јасно указују да се пољопривредно 

земљиште на територији општине Бајина Башта у веома малој мери наводњавају и да се 

наводњавање усева на пољопривредним површинама обавља на конвенционалан начин. 

Шуме доминирају пределом у зони Националног парка Тара и брдско планинској зони, 

ливаде у долини Дрине низводно од Бајине Баште док се њиве и пашњаци смењују у 

брдском делу и долинaма притока Дрине.   Већину површине општине Бајине Башта 

карактерише рељеф непогодан за интезивну пољопривредну производњу. Наиме из равних 

предела из долине Дрине и притока издиже се брдско планински појас стрмо увис, па се 

велики део површина налази под великим падом. То упућује на закључак да на 

пољопривреднихм површинама на подручју општине Бајина Башта преовлађује 

екстензивни начина коришћења. Укупно пољопривредно земљиште у државној својини на 

територији општине Бајина Башта, према подацима из 2018. године износи 1370,1143 ха, 

од чега 173,9678 ха је било планирано за за куп и коришћење у 2018. години. У 2018. 

години није било заинтересованих лица за закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини.                                                    . 

 

 

                                                    . 

 

Вишегодишњи засади: Територија општине Бајина Башта се карактерише веома 

повољним климатско рељефским особинама за развој воћарства, с тим да се и поред тога 

воћарство бајино-баштанског краја одликује значајном заступљеношћу екстензивне 

воћарске производње. Као и остале делове централне и западне Србије, и овај крај 

карактеришу мали, уситњени поседи, поседи са нерешеним имовинско-правним односима 

који се огледа у великом броју наследника, недовољна технологија производње, али и јако 

мала заступљеност виших система прераде, па све то резултира недостатку већих 

комерцијалних воћарских засада. Шта више може се рећи да је воћарство овог краја и 

поред великих потенцијала за унапређење на недовољном степену развоја.  На територији 

општине Бајина Башта воћњаци су заступљени на чак 4423 пољопривредна газдинста, што 

у укупном броју газдинстава износи 87,22%. Преведено у јединице површине, воћњаци се 

простиру на чак 2887,6ха, од чега 1690,1ха чине екстензивни засади, а 1197,5ха 

интензивне воћарске плантаже. Овај податак иде у прилог горе наведеној чињеници да су 

и даље на територији општине присутни екстензивни засади, велике старости, под 

углавном аутохтоним сортама воћа, првенствено шљиве, крушке и јабуке. На другој 

страни, модерних воћњака, под савременим и тржишно оријентисаним сортама воћа, нема 

у великој мери.  Од укупно 2887,6 ха под воћем, далеко најдоминантнија воћарска култура 



јесте шљива, која се узгаја на чак 1744,3 ха, од чега се скоро 77% стабала под шљивом 

узгаја на конвенционалан начин. После шљиве, на другом месту по заступљености у 

укупној воћарској производњи долази малина, која се узгаја на 694 ха  и то целокупна 

производња малине се одвија на савремени начин. Од осталог јагодичастог воћа значајан 

раст последњих година остварује купина и боровница. Купина се узгаја на 46 ха. А према 

подацима са терена боровница се у 2016 години узгаја на 10ха.                  Јабука се узгаја 

на 165.6 ха, од чега је у интензивној воћарској производњи 20,7 ха, а преосталих 144.9 ха, 

што у преведено у проценте износи 87.5%, се узгаја на конвенционални начин. Крушка је 

присутна у далеко мањем обиму, него што је случај са претходно наведеним воћним 

врстама и то на свега 68ха, од чега је готово 95% под конвенционалном производњом. 

Вишња се узгаја на 24 ха, од чега је 76% у екстензивном узгоју. Трешња на 34,7 ха, и као и 

вишња у највећој мери се узгаја на екстензиван начин. Бресква и кајсија се узгајају 

првенствено за сопствене потребе и то на 4ха, односно 3ха. Нешто значајнији удео 

заузимају орашасте воћне врсте. Орах се узгаја на 74,5 ха а лешник на 8ха, с тим да се 

углавном ради о старим, засадима на којима се производња обавља на конвенционалан 

начин. На територији општине Бајина Башта  заступљено је традиционално бављење 

воћарском производњом и веома слаб степен заступљености интензивне, комерцијлне и 

тржишно оријентисане воћарске производње.                                                     . 

 

 

                                                    . 

 

Сточни фонд: Ранијих година, сточарство на територији општине Бајина Башта је поред 

воћарства било доминантна грана пољопривреде која је великом броју домаћинстава 

представљала значајан извор прихода. Међутим, као што је случај и са сектором воћарства, 

у сточарству општине Бајина Башта присутан је конвенционални метод узгоја стоке. 

Другим речима, мали број грла по домаћинству, традиционалан начин узгоја стоке, узгој за 

сопствене потребе у највећој мери, указују да на територији општине Бајина Башта 

преовлађује екстензивно сточарство.   Од укупно 5071 регистрованих газдинстава на 

територији општине Бајина Башта, чак њих 4179 располаже са одређеним сточним 

фондом, што у релативним бројевима износи око 82%. Као и у већини других локалним 

самоуправа Златиборског округа, и у општини Бајина Башта последњу деценију је 

присутна значајно смањење сточног фонда, првенствено у броју говеда. Недовољна 

развијеност тржишта и непостојање сигурности у пласману млечних производа, доводе и 

до значајних осцилација на годишњем нивоу. Од укупног броја газдинстава која располажу 

са одређеним сточним фондом, њих 1994 се бави говедарством, а говеда су на територији 

општине заступљена у броју од 4921, у којем 61% чине краве и стеоне јунице. Преко 90% 

фармера поседује 1 до 2 краве, преко 5 крава у свом поседу има тек 2% произвођача.  

Говедарство се последњих година развија у интензивнијој мери првенствено захваљујући 

организованом откупу од стране локалне млекаре Спасојевић, која своје препознатљиве 

производе од млека под брендом Запис Таре пласира на локална и регионална тржишта.  

На графикону 12. је приказан број заступљених грла стоке на територији општине Бајина 

Башта. Веома важно напоменути јесте да је последњих година веома значајна експанзија у 

узгоју оваца, и све веће интересовање руралног становништва за бављење овим сегментом 

сточарства, првенствено због увођења Одгајивачког програма за овчарство.  укупан број 

грла говеда свих категорија износи 4406, од тога приплодних јуница старости  до 2 године 



износи 400 грла. Крава и мушких грла старијих од 2 године 2414 грла, при чему је број 

мушких грла скоро занемарљив. Укупан број оваца и шиљежади старијих од 6 месеци је 

24048 грла, док је број коза старијих од 6 месеци 663. Већина свиња долази из других 

делова Србије, где су већ обележене и вакцинисане, а Ветеринарска станица „Дрина-вет“ 

из Рогачице која је надлежна за бајино-баштански крај годишње изврши обележавање и 

вакцинацију за 900-1200 свиња свих категорија. Према званичним статистичким подацима 

које су добијене Пописом пољопривреде на територији општине Бајина Башта има 11587 

свиња. Поред тога, на овој територији је регистровано око стотинак мангулица.                 

Повољни рељефски услови, конфигурација терена, велика разноликост медоносних 

биљака утицали су на све већу заинтересованост за пчеларством, на шта указује и податак 

да се на територији општине налази око 500 газдинстава која се баве пчеларством и која 

располажу са 5842 кошнице. Поред наведеног на територији Националног парка Тара 

присутне су и ретке биљне врсте којих нема на другим подручјима што може дати и 

значајне позитивне резултате у погледу стварања додате вредности увођењем органске 

производње или успостављањем заштите географског порекла меда са Таре. , услед 

великог водног потенцијала, захваљујући богатој хидрографској мрежи, постоје и веома 

повољни услови за узгој рибе, првенствено пастрмке. На територији општине према 

најновијим подацима ради 23 рибњака који заузимају површину од 2,2 хектара, који осим 

узгоја поседују и линије за прераду рибе.   Развој сточарства условљава и развој ратарства 

на територији општине Бајина Башта, која је претежно усмерена на задовољење 

сопствених потреба пољопривредних домаћинстава и која се углавном одвија у долинама 

реке Дрине.  У 2017. години,  према подацима основне одгајивачке организације, број 

уматичних крава, тј. крава које имају HB број, износио је 1262, док број уматичених грла 

оваца износио је 1.129, од тога сјеничке расе 973, 114 расе Virtemberg и 42 расе Il de frans.   

У 2018. години према подацима основне одгајивачке организације, број уматичних крава, 

тј. крава које имају HB број, износио је 1798 сименталске расе и 27 Холштајн расе, док 

број уматичених грла оваца износио је 3290, од тога сјеничке расе 2921, расе Virtemberg 

260 и  расе Il de frans 109.                                                      . 

 

 

                                                    . 

 

Механизација, опрема и објекти: Идентично стању механизације Округа намењене 

обављању пољопривредне производње, је и стање механизације, опреме и објеката на 

територији општине Бајина Башта. У великом броју домаћинстава ради се о механизацији 

која је стара преко једне деценије и више. Мере програма подршке развоју пољопривреде, 

како оне локалног карактера тако и републичке у великој мери последњих година имају 

позитиван утицај на зановљење пољопривредне механизације и опреме, првенствено 

трактора и радних прикључних машина.   Према подацима из Пописа пољопривреде из 

2012. године на територији општине Бајина Башта од укупног броја газдинстава њих 2735 

располаже са тракторском механизацијом, од чега 1722 газдинства располажу са 

двоосовинским трактор. Укупан број трактора на територији општине Бајина Башта 

износи 2875, од чега 1022 чине једноосовински, а 1853 двоосовински трактори. Од 

укупног броја трактора 95,58% чине трактори старији од десет година. Исти је случај када 

се посматрају појединачно једноосовински и двоосовински трактори. Број газдинстава 

који располаже са комбајнима износи 69, а укупан број комбајна је 73, од чега 



универзалних житних комбајна има 14, силажних комбајна 51, а преостали део, њих 8 

чине остали комбајни. Што се тиче објеката намењених пољопривредној производњи 

доминирају објекти за смештај свиња и говеда, и то 3451 за свиње, а 3235 за говеда 

Објекти за смештај кокошака носиља су заступљени у броју од 2516, а објекти за смештај 

остале стоке у броју од 2999. Од објеката за смештај пољопривредних производа на 

газдинствима има 1357 кошева за кукуруз, 1053 амбара, 11 силоса. На територији општине 

Бајина Башта има 747 сушара и 61 објекат за силажу.  На територији општине Бајина 

Башта према најновијим проценама има око 15 хладњача специјализованих за откуп 

малине. Пластеничка производња је заступљена на великом броју 673 пољопривредна 

газдинстава и то у броју од 839 објеката са укупним капацитетом од 91413 м2. 

Стакленичка производња није развијена. По најновијим подацима са терена на територији 

општине Бајина Башта се налази свега два стакленика, укупног капацитета 500 м2.                                                     

. 
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Радна снага: Према броју чланова и стално запослених на газдинству укупно има 5071 

газдинстава, од тога 54,17%, односно 2747 представљају газдинстава са 1-2 члана, 37,03%, 

односно 1878 газдинстава са 3-4 члана, 8%, односно 406 газдинства са 5-6 чланова и нешто 

мање од 1%, односно 40 газдинстава представљају газдинства са 7 и више лица.Чланова 

газдинства и стално запослених на газдинству укупно има 13585 од тога 6286 жена 

(46,27%)и 7299 мушкараца (53,73%), на породичном газдинству је запослено укупно 

13551, од тога 6282 су жене, што преведено у проценте износи 46,36%, а преосталих 

53,64% односно 7269 чине мушкарци. На газдинству правног лица укупно има 34 

запослених од тога 88,23% чине мушкарци а преостали удео, што у апсолутним 

вредностима износи свега 4, чине припаднице женске популације.  У укупном броју 

носилаца газдинастава, њих 5037, свега 820, односно 16,28% чине жене, док преосталих 

4217, односно 83,72% чине мушкарци. У укупном броју стално запослених на газдинству 

свих 100%, односно свих 8 чине мушкарци. Чланова породице и рођака који су обављали 

пољопривредну активност на газдинству има 8506 од тога 5462 жена и 3044 мушкараца.  

Годишње радне јединице ангажоване радне снаге на пољопривреди има 4537 од тога 

носиоца газдинстава 1885, а од тога 275 су жене. Чланова породице и рођака који су 

обављали пољопривредну активност на газдинству има свега 2398 од тога 1643 жена. 

Стално запослених на газдинству има 19 од тога су 2 жене. Што се тиче сезонске радне 

снаге и радне снаге под уговором има 235 радника.   У вези са стручном спремом 

становништва у руралним подручјима и становништва која се бави пољопривредном 

производњом, њих 3502 има само пољопривредно искуство стечено праксом, 41 има 

курсеве из области пољопривреде, 26 има пољопривредну средњу школу, 1284 има другу 

средњу школу, 43 има пољопривредну вишу школу или факултет и на крају неку другу 

вишу школу или факултет има 175. Оних који су похађали курсеве о пољопривреди у 2012 

године је 154.   У укупном броју газдинстава од њих 5071, 2200 газдинстава обавља неку 

другу профитабилну делатност. Прерадом пољопривредних производа се бави 1982 

газдинства, прерадом меса се бави 60, прерадом млека 985, прерадом воћа и поврћа 1549, 

23 газдинства се бави узојем рибе, обрадом дрвета се бави 505, активности у шумарству 

има 68, у туризму 8, народној радиности 21. Према попису пољопривреде из 2012. године 



на територији општине старост чланова и стално запослених на  пољопривредним 

газдинствима је у просеку мања од 51 годину.                                                      . 
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Структура пољопривредних газдинстава: На територији општине Бајина Башта укупно 

има 5071 пољопривредно газдинство, од тога 3563 су регистрована пољопривредна 

газдинства. Учешће газдинстава у укупном броју домаћинстава на подручју општине 

Бајина Башта је 63,64 %. Површина пољопривредног земљишта на територији општине 

Бајина Башта износи 28928,23 ха. Просечна величина пољопривредног газдинства је 2,8 

ха. Као што се види на графикону 7 број регистрованих пољопривредних газдинстава до 5 

ха износи 2303 или у релативним бројевима 64,63%. 1232 регистрована газдинства су 

величине од 5 до 20 ха, што у процентима износи 34,57 %, од 20 до 100 ха је свега њих 28 

или 0,78 %. Газдинстава величине преко 100 ха на територији општине Бајина Башта 

нема.Према величини коришћеног пољопривредног земљишта од 5071 газдинства без 

земљишта је 40 газдинстава, мање од 1 ха је 1299 газдинстава, између 1 и 2 ха је 924 

газдинства, од 2 -5 ха је 1774 и од 5-10 ха је 842 газдинства. Број условних грла газдинства 

је 11682 грла на 4082 газдинства, од тога мање од 4 УГ има 4309 газдинстава, од 5-9 УГ 

664, 10-14 УГ 79, од 15-19 УГ 6, од 20-49 УГ 12 газдинстава.                                                    

. 
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Производња пољопривредних производа:   Главни проблем општине Бајина Башта који 

се тиче масовније производње пољопривредних производа су уситњеност парцела и 

недовољна едукација произвођача, који не примењују у довољном обиму агротехничке 

мере. Застарела механизација такође представља проблем који лошијом обрадом 

земљишта доводи до мањег приноса. Због конфигурације терена на територији општине 

што се тиче биљне производње најзаступљенији су кукуруз, пшеница, јечам, луцерка и 

кромпир. Заступљене су и друге биљне врсте али су то у мањим површинам и за сопствене 

потребе. Просечан принос по ха кукуруза је 5т; принос пшенице је око 3 т; просечан 

принос јечма по ха је 2,8 т; просечан принос луцерке по ха је 7 т; и просечан принос 

кромпира је око 15 т. Воћарство је заступљено у следећим културама: Засади под шљивом 

дају просечан принос од око 10 т  по ха; малина у просеку даје принос од 10т по ха; 

купина у просеку даје принос од око 7 т.  Од сточарства најсаступљенији су говедарство, 

овчарство, пчеларство и рибарство. Говедарство је заступљено у планинским пределима, и 

број по домаћинство је око1- 10 грла, овчарство је заступљеније и број по фарми се креће 

од 10-100 грла просечно око 50 грла. Пчеларство је заступљено и у даљем је развоју, због 

непостојања тешке индустрије и доброг простора за испашу пчела. Због добрих 

карактеристика водне мреже на нашој територији има око 23  пастрмска рибњака, 

планинске реке и чиста не загађена вода су предуслов да се из наших рибњака производи 

квалитетна риба. За бављење органском производњом постоје изванредни услови али за 

сада није заступљена та врста производње. Постоје земљишта која никада до сада нису 

третирана агрохемијским средствима. Бајина Башта је изузетно богато лековитим биљем и 



шумским плодовима(шумске јагоде, купине, малине, боровнице, гљиве и сл.) који се 

прикупљају и обрађују спорадично и неорганизовано, без довољно обуке и контроле. 

 Од прерађивачких капацитета у области пољопривредне производње 

најзаступљенија је прерада ракије и млека док у другим сегментима пољопривреде скоро 

да је и нема и углавном се своди за потребе индивидуалних газдинстава.   
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Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника: Задружни савези, привредне 

коморе, струковне организације по правилу би требало да буду, носиоци развоја 

пољопривреде и руралног развоја, с тим да због неусклађености пословања са савременим 

трендовима и неспремности за извршавање одређених, неопходних функционалних 

реформи, то нису и немају тај значајан допринос у унапређењу пољопривреде и руралног 

развоја. Удруживање пољопривредника је веома значајно за нашег пољопривредника, 

међутим, историјски посматрано, у комунистичком и социјалистичком периоду, држава је 

снажно подстицала формирање земљорадничких задруга које су биле основане на 

принципима државне имовине, затим период санкција и трансформације привредног и 

економског система који је довео до гашења многих таквих задруга, доводи нас до 

релативно скромног броја земљорадничких задруга које и даље функционишу на 

принципима друштвене својине, те су реформе у овом сегменту и те како потребне.   

Земљорадничке задруге са друштвеном својином имају велике проблеме у процесу 

добијања кредита за унапређивање пољопривредне производње, те је неопходна 

трансформација и решавање питања имовине. Глобални проблеми са којима се суочавају 

земљорадничке задруге у јесу: неадекватна законска регулатива, нерешено питање 

задружне имовине, непостојање мера фискалне политике и других видова подршке 

задругама као специфичном облику пословања, мали обртни капитал и немогућност 

аплицирања за кредитна средства, непознавање основних задружних начела, лоши 

капацитети управљања у задругама. Иако посматрамо модерно задругарство у Европи које 

подразумева форму акционарског друштва које је изузетно профитно оријентисано у циљу 

остваривања профита за своје задругаре, због својевременог краха, данас постоји бојазан 

свих пољопривредника да се на било који начин удружују. Међутим, без удруживања нема 

ни опстанка пољопривредника, те је то један од основних мотива којим се проактивни 

пољопривредници данас воде. Ипак, у Србији данас постоје и тзв. „модерне задруге“, 

међутим, основна препрека на том путу јесте неспособност државе да већ годинама у 

назад донесе Закон који би решио питање организовања земљорадничких задруга и решио 

питање задружне имовине што је предуслов њиховог развоја.   На територији општине 

Бајина Башта последњих десет година је приметан интензивнији тренд оснивања 

различитих званичних, правних форми удруживања пољопривредних произвођача из 

различитих области. Од шест регистрованих удружења  из области пољопривреде на 

територији општине Бајина Башта, сви су активни по статусу и по делатности.   Ту се 

убрајају: • Удружење произвођача јагодастог воћа „Малина ББ“ • Удружење 

произвођача млека • Удружење произвођача боровнице „ББ Боровница“ • Удружење 

пчелара „Полен“ • Удружење пчелара  „Оморика“ • Удружење пчелара „Тара“  

Земљорадничке задруге добијају све више на значају посебно у текућој години 

првенствено захваљујући Мерама подршке Владе Републике Србије које су усмерене на 



оснаживање постојећих и формирање нових земљорадничких задруга а са цињем 

унапређења живота руралног становништва и оживљавање села, кроз враћање 

становништва из урбаних у руралне средине.                                                    . 

 

 

                                                    . 

 

Трансфер знања и информација: Успостављање одрживих институција, правила и 

политика који гарантују равнопараван приступ капиталу пре свега земљишту, води, 

шумама, технологијама, тржишту роба, финансијском тржишту и другим сервисима и који 

допуштају руралном становништву партиципацију у одлучивању, предуслов су ефикасног 

и одрживог трансформисања руралних подручја. Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: 

стратегију и политику развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије, предлагање 

законских и подзаконских аката, анализу производње и тржишта пољопривредних 

производа, билансе пољопривредно-прехрамбених производа и систем робних резерви 

основних пољопривредно-прехрамбених производа, рурални развој, стручне 

пољопривредне службе, предлагање системских решења и мера заштите при увозу 

пољопривредних и прехрамбених производа, стварање услова за приступ и реализацију 

пројеката из делокруга Министарства који се финансирају из средстава пред-приступних 

фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи, мере подстицаја за унапређење 

пољопривредне производње, управљање пољопривредним земљиштем у државној 

својини, функционисање тржишта, стратегију и политику развоја трговине, унутрашњу 

трговину, промет робе и услуга и друге послове унутар органа Управе за ветерину, Управе 

за заштиту биља, Републичке дирекције за воде и Управе за шуме који су у саставу 

Министарства.  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је 2007. године 

успоставило Мрежу за подршку руралном развоју у циљу уједначеног и убрзаног развоја 

руралних подручја у Србији, кроз ангажовање, изградњу и унапређење капацитета 

локалних заједица, као и обезбеђења двосмерног протока информација између централног 

и локалног нивоа. Основни циљеви Мреже за подршку руралном развоју су јачање 

постојећих и развој нових руралних потенцијала, организовање ефикасног и 

благовременог система прикупљања информација и података који су од кључног значаја за 

програмирање, мониторинг и евалуацију мера руралног развоја, унапређење вертикалне и 

хоризонталне размене информација, идентификовање локалних актера и стејкхолдера, као 

и подршка локалним и регионалним иницијативама усмереним ка руралном развоју, 

побољшање услова за развој руралних подручја у Србији, унапређење животног 

стандарда, као и успостављање адекватних услова за креирање нових радних места. Током 

свих година уназад, ове канцеларије пролазиле су различите обуке како би обезбедиле 

адекватне техничке, кадровске и стручне капацитете неопходне за спровођење LEADER 

пројекта ЕУ. Рад Мреже за подршку руралног развоја доминантно финансира 

Министарство надлежно за пољопривреду.  Пренос знања, корисних информација и 

примера добре праксе на територији општине Бајина Башта је у надлежности 

Пољопривредне саветодавне и стручне службе Ужице (ПСС Ужице). Ова пољопривредна 

саветодавна служба, као део Министратсва пољопривреде, шумарства и водопривреде 

поред општине Бајина Башта покрива и све остале локалне самоуправе Златиборског 

округа, са изузетком Ариља које покрива саветодавна служба из Чачка. Суштински задатак 



ПСС-а јесте унапређење пољопривредне поризводње, кроз трансфер знања и 

модернизацију производње кроз увођење новог, модернијег сортимента, као и нових раса 

стоке који задовољавају потребе савременог тржишта. Сарадња са Пољопривредном 

службом из године у годину се унапређује. Иако је доста урађено у овом сегменту у 

протеклим годинама, ипак је неопходно обезбедити веће капацитете стручних 

пољопривредних служби, на принципима одрживости. У исто време је неопходно 

обезбедити и већи спектар и квалитет услуга који се пружа пољопривредним 

произвођачима како би саме службе на тржишту заузеле бољу позицију и на тај начин 

повећали приходе од рада у тржишним условима чиме ће се обезбедити већа одрживост 

самог пројекта.  Поред ПСС Ужице подршку развоју пољопривреде на територији 

општине Бајина Башта пружа и канцеларија за пољопривреду при Општинској управи. У 

зимским месецима када су пољопривредни радови на мировању, представници ове 

локалне канцеларије у сарадњи са релевантним пољопривредним институцијама 

организују обуке, предавања, радионице на актуелне теме из области воћарства, сточарства 

и других области пољопривреде. Предавачи који држе обуке су из реномираних 

институција из области пољопривреде као што су Пољопривредни факултет Земун, 

Пољопривредни факултет Нови Сад, Институт за воћарсво Чачак, Институт за крмно биље 

из Крушевца и сл. Обуке и радионице које се организују на територији општине се раде у 

складу са потребама  као и у складу са интересовањем пољопривредних произвођача из 

овог подручја.  Пољопривредно образовање у Републици Србији је на незавидном нивоу и 

поред шест факултета и низа специјализованих институција које се баве питањима из 

области пољопривреде. Сам трансфер знања од истраживача према пољопривредном 

произвођачу је генерално на ниском нивоу. Поменута проблематика захтева јачање и 

развијање пољопривредних стручних служби како би се на адекватан начин 

пољопривредници информисали о новим технологијама које је неопходно применити у 

процесу производње и прераде.   Целокупни систем образовања у пољопривреди је под 

надлежношћу Министарства за просвету и науку које је одговорно за формулисање и 

спровођење програма образовања, с тим да се у протекле две деценије питање примене 

савремене технологије у пољопривреди запостављало. Поред шест факултета, постоје и 

две више школе као и низ средњих школа које се баве питањима пољопривреде. Наставне 

програме у средњим и високим школама треба усмерити на интердисциплинарни приступ 

који ће омогућити усвајање нових знања из области тржишта (управљање, планирање, 

комерцијално пословање, маркетинг), очувања сеоског подручја и његова интеграција у 

савремене друштвене токове (информатичка, еколошка, социолошка, хуманистичка знања). 

Врло је битно извршити одређене реформе како би се ниво знања у области пољопривреде 

подигао на виши ниво.  Додатни вид подршке представљају и локалне радио станице и 

локална телевизија које прате спроведене активности и пружају информације и 

обавештења из области пољопривреде.                                                     . 

 

                                                    . 

 

 

  



ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

       Табела 1. Мере директних плаћања 

Редн

и 

број 

Назив 

мере 

Шифр

а мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по 

јединици 

мере 

(апсолутн

и износ у 

РСД) 

Износ 

подстицај

а по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максималн

и износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренет

е 

обавезе 

1 Регреси 100.1 
1.000.000,0

0 
1.200,00 0 0,00 0,00 

 УКУПН

О 

 1.000.000,0

0 

 

 

 

       Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редн

и 

број 

Назив 

мере 

Шифр

а мере 

Планиран

и буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по 

јединици 

мере 

(апсолутн

и износ у 

РСД) 

Износ 

подстицај

а по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максималн

и износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренет

е 

обавезе 

        

 УКУПН

О 

   

 

 

       Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Инвестиције у 

физичку 

имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

101 5.600.000,00 60 100.000,00 0,00 

2 Успостављање и 102 400.000,00 50 0,00 0,00 



јачање удружења 

у области 

пољопривреде 

3 
Органска 

производња 
201.3 500.000,00 100 0,00 0,00 

4 

Економске 

активности у 

циљу подизања 

конкурентности 

у смислу 

додавања 

вредности кроз 

прераду као и на 

увођење и 

сертификација 

система 

безбедности и 

квалитета хране, 

органских 

производа и 

производа са 

ознаком 

географског 

порекла на 

газдинствима 

304 1.700.000,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  8.200.000,00  

 

 

       Табела 4. Посебни подстицаји 

Редн

и 

број 

Назив мере Шифр

а мере 

Планиран

и буџет за 

текућу 

годину 

без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по 

јединици 

мере 

(апсолутн

и износ у 

РСД) 

Износ 

подстицај

а по 

корисник

у (%) 

(нпр. 

30%, 

50%, 

80%) 

Максималн

и износ 

подршке 

по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан

) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Подстицаји 

за 

спровођење 

одгајивачких 

програма, 

ради 

остваривања 

одгајивачких 

401 
200.000,0

0 
0,00 100 0,00 0,00 



циљева у 

сточарству 

2 

Подстицаји 

за 

промотивне 

активности у 

пољопривре

ди и 

руралном 

развоју 

402 
500.000,0

0 
0,00 100 0,00 

100.000,0

0 

 
УКУПНО 

 700.000,0

0 

 

 

 

       Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне 

                 подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја 

Редн

и 

број 

Назив 

мере 

Шифр

а мере 

Планиран

и буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по 

јединици 

мере 

(апсолутн

и износ у 

РСД) 

Износ 

подстицај

а по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максималн

и износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренет

е 

обавезе 

        

 УКУПН

О 

   

 

 

       Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију 

Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја (без пренетих обавеза) 

9.900.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.000.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  8.200.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 700.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

0,00 

Пренете обавезе 100.000,00 

 

 

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Циљна група овог 

програма су регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Бајина 



Башта, њихови носиоци  и чланови пољопривредног газдинства, незапослени са 

евиденције Национална службе за запошљавање, Удружења која се баве пољопривредном 

производњом, предузетници и правна лица, са посебним освртом на пољопривредна 

газдинства чији су носиоци лица млађа од 40 година и жене. Општина Бајина Башта овим 

програмом, односно дефинисаним мерама допринеће модернизацији производње и 

повећању продуктивности газдинстава, смањењу производних трошкова, повећању 

квалитета производа, хигијене и безбедности хране, увођењу нових технологија и 

иновација као и што бољој едукацији пољопривредних произвођача и размени искуства са 

пољопривредним произвођачима из други округа и региона, што је основ за успешну 

пољопривредну производњу. У складу са природним потенцијалом, повољан  географски  

положај и климатски услови, здрава еколошка средина, као и задовољавајући ресурси за 

развој, пре свега сточарства и воћарства и потребама самих произвођача настојимо да, 

кадровским и пословним решењима и финансијском подршком расположивим буџетским 

средствима за ову намену, омогућимо стварање повољних услова за развој пољопривреде.  

У Стратегији одрживог развоја општине Бајина Башта 2013-2023. године, пољопривреда и 

мере наведене у Програму, препознати су као један од основних стратешких праваца 

развоја наше општине.  У 2016. години општина Бајина Башта узела је учешће у 

формираном Одбору за рурални развој заједно са осталим општинама Златиборског округа 

уз кординацију Регионалне Развојне Агенције „ Златибор“ са циљ, поред осталог,  израде 

Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта у 2017. 

години.   Локална самоуправа настоји да активира пољопривредне произвођаче на 

удруживање и пружи неопходну помоћ при њивом организовању, информисаност и 

квалитетан рад, уз подршку пољопривредних служби и релевантних институција, са  

циљем лакшег и сигурнијег приступа тржишту. Циљ наведених мера је  подизање 

продуктивности и ефикасности пољопривредне производње, а тиме и квалитета живота 

корисника мера.                                                     . 

 

 

                                                    . 

 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја:  Информисање 

потенцијалних корисника о мерама које су дефинисане Програмом локалне самоуправе 

вршиће се: - путем штампаних обавештења која ће бити истакнута на огласним таблама 

Општинске управе и  месних заједница, - посредством председника месних заједница, - 

путем локалних телевизија и  радија,  - давањем информација у самој Канцеларији за 

пољопривреду Општинске управе општине Бајина Башта усменим и телефонским путем, - 

путем мрежних оператера  - слањем СМС порука, - путем сајта општине Бајина Башта на 

коме ће бити објављене информације које се односе на  Програм подршке за спровођења  

пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2019. години.                                                          

. 

 

 

                                                    . 

 

Мониторинг и евалуација:  Одељење за послове урбанизма, грађевинарство, имовинско-



правне, инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта – 

Канцеларија за послове пољопривреде и водопривреде бр. 19, извршиће праћење 

реализације Програма тако што ће статистички обрадити (пописати) податке који су 

показатељи ефикасности програма и извршити контролу на пољопривредном газдинству и 

том приликом анкетирати кориснике мера Програма. Ти показатељи се односе на:  - измене 

и побољшање расног састава кроз широку примену вештачког осемењавања, - набављену 

пољопривредну механизацију и опрему у области воћарства, сточарства и ратарства, - 

набавку квалитетних приплодних грла,  - подизање нових вишегодишњих засада воћака, - 

подстицање развоја органске производње, - успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде, - подршку за заштиту географског порекла производа и увођење система 

квалитета, -подизања нивоа знања у области  воћарске и сточарске производње као 

доминантних грана пољопривреде на територији наше општине.   Путем анкета корисника 

средстава из Програма извршиће се анализа која ће показати колико су спроведене мере 

допринеле побољшању квалитета пољопривредне производње и мотивацији становништва 

за бављење пољопривредом.  Спроведена је примена компјутерског програма за 

евиденцију пољопривредних субвенција и регистрованих пољопривредних произвођача са 

територије општине Бајина Башта што у великој мери олакшава рад ове службе,  и 

обезбеђује далеко прецизније и детаљније податке о стању пољопривреде и потребама 

побољшања истог кроз дефинисане мере овог Програма.                                                     . 

 

 

                                                    . 

 

 

  



II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси                                                    . 

 

2.1.1. Образложење:   На територији општине Бајина Башта доминира сименталска 

раса говеда која са домаћим шареним говечетом у типу сименталца чини око 99 % од 

укупног броја говеди, а само мали проценат чини раса холштајн. Обзиром на веома 

повољне географске, климатске и остале услове који се односе и на велику заступљеност 

ливада и пашњака и дугу традицију гајења говеда, сточни фонд у погледу бројности на 

индивидуалним пољопривредним газдинствима, осцилира. Овом производњом 

доминирају мали произвођачи и општи проблем представља одрживост ове производње 

као и низак  генетски потенцијал говеда, тако да је регресирање вештачког осемењавања 

крава семеном елитних бикова препознато као мера која ће  утицати на побољшање расног 

састава у говедарству,  а у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/13, 142/14 и 103/15) којим је дефинисано да ЈЛС могу да 

утврђују мере које се односе на директна плаћања, а у оквиру њих и регресе за 

репродуктивни материјал и то за вештачко осемењавање, Стратегијом пољопривреде и 

руралног развоја 2014-2024, Стратегијом одрживог развоја општине Бајина Башта 2013-

2023 и Стратегијом пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта 2019-2024. 

године. Поред тога наведена мера, кроз побољшање расног састава говеда, доприноси и 

повећању производње и квалитета млека, по питању присуства бактерија и броја 

соматских ћелија у њему, а на тај начин и до  повећане мотивисаности  пољопривредника 

да сачувају грла у производном запату и да почну да повећавају њихов број.  На територији 

општине Бајина Башта укупно има 4921 грла говеди, од чега 2998 крава. Од прерадних 

капацитета, на подручју општине, постоји „Млекара Спасојевић“  у месту Црвица, 

недалеко од Бајине Баште, која врши откуп  и прераду млека која је урађена по 

стандардима ЕУ, капацитета 30.000 литара, која дневно откупљује и до 18 тона млека и 

велику пажњу поклања не само количини већ и квалитету млека што такође указује на 

оправданост мере регресирања  вештачког осемењавања крава.                                                     

. 

 

 

                                                    . 

 

2.1.2. Циљеви мере: Општи циљеви:   - Унапређење генетског потенцијала тј. побољшање 

расног састава говеда, које ће добринети повећању квалитета и квантитета млека и меса, 

као и контролисана репродукција говеда,  -Повећање производње и побољшање 

продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње, раст 

конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта.                                                       

. 

 

 

                                                    . 

 

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је усклађена са  Националним програмом за пољопривреду  Републике Србије (2018- 



2020), који је усвојен.                                                      . 

 

 

                                                    . 

 

2.1.4. Крајњи корисници:  Крајњи корисници су физичка лица - носиоци породичног 

пољопривредног  газдинства у активном статуса са пребивалиштем и узгојем на 

територији општине Бајина Башта, уписана у   Регистар  пољопривредних газдинстава, 

која ће активности реализовати на подручју општине Бајина Башта.                                                    

. 

 

 

                                                    . 

 

2.1.5. Економска одрживост:  За реализацију ове мере није потребно подносити 

бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања.                                                    

. 

 

 

                                                    . 

 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике:  - Регистрована пољопривредна газдинства са 

активним статусом са пребивалиштем  на  територији општине  Бајина Башта, уписана у  

Регистар  пољопривредних газдинстава и која грла узгајају на подручју општине Бајина 

Башта,  - Да је животиња која је предмет захтева обележена и регистрована у складу са 

законом којим се уређује ветеринарство,    - у Регистру имају пријављен одговарајући 

сточни фонд (податке  о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или 

узгајају,   - Грла морају бити у власништву носиоца или члана регистрованог 

пољопривредног газдинства.  - Услуге реализоване у току новембра и децембра месеца 

претходне године и  у току календарске 2019. године,  ће се сматрати прихватљивим за 

надокнаду трошкова.     - У току једне календарске године, регистрована пољопривредна 

газдинства имају право само на прво вештачко осемењавање јуница и крава.                                                     

. 

 

 

                                                    . 

 

2.1.7. Специфични критеријуми:   Нема, за реализацију ове мере корисник је у 

обавези да испуни само опште критеријуме.                                                      . 

 

 

                                                    . 

 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 



100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)  

 

2.1.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1  не  

 

2.1.10. Интензитет помоћи:   Регресирање вештачког осемењавања јуница и крава 

вршиће се у фиксном износу од 1.200,00 динара по грлу.                                                     . 

 

 

                                                    . 

 

2.1.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број пољопривредних газдинстава која су остварила регрес за 

вештачко осемењавање крава 

2 Број осемењених грла 

3 Број нових грла која су резултат мере 

 

2.1.12. Административна процедура:    Мера ће бити спроведена од стране Општинске 

управе општине Бајина Башта - Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и 

имовинско-правне послове, Канцеларија бр.19 – за послове  пољопривреде и 

водопривреде.   Након доношења Одлуке о расподели средстава, инвестицијa којa ће 

се финасирати у оквиру ове мере ће се спроводити кроз Јавни позив или Конкурс за 

подношење захтева са прецизираним условима и неопходном документацијом уз  

спровођење  што  боље информисаности.  Достављени захтеви ће бити административно 

проверени од стране Канцеларија за пољопривреду и водопривреду бр.19 у погледу 

комплетности и административне усаглашености и прихватљивости  у складу са општим 

критеријумима за ову меру.   Захтеви се подносе на обрасцу који прописује надлежни 

орган, а који садржи основне податке подносиоца захтева (име и презиме, адреса и место 

становања, број пољопривредног газдинства, идентификациони број газдинства (ХИД), 

контакт телефон, број текућег рачуна код пословне банке, број ушне маркице осемењеног 

грла и број осемењених грла). Детаљне административне провере се спроводе пре 

одобравања захтева у смислу утврђивања потпуности захтева, испуњености услова и 

комплетности тражене документације.  Захтеви који се поднесу комплетни, благовремено 

и у складу са условима Конкурса ће бити  исплаћени по редоследу њиховог пристизања до 

утрошка расположивих средстава. Исплата ће се вршити налогом за пренос на текући 

рачун корисника средстава.                                                     . 

 

 

                                                    . 

 

 



 

2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава                                                    . 

 

2.2.1. Образложење: Према попису пољопривреде из 2012. године, од укупног броја од 

2948 трактора и комбајна регистрованих и пописаних  на територији општине Бајина 

Башта, 2815 је старије од 10 година. Спровођење ове мере у претходним годинама указало 

је  да је највећа потреба пољопривредних газдинстава за обновом пољопривредне 

механизације и опреме. Што се прикључних машина тиче, према попису пољопривреде из 

2012. године на територији општине Бајина Башта налази се 7159  прикључних машина. 

Више од 70% ових прикључних машина је старије од 10 година. За регресирање набавке 

механизације у претходне две године у општини Бајина Башта поднето је  550 захтева што 

указује на потребу за овим видом подршке и потребу повећања износа опредељеног за 

спровођење ове мере којом се настоји да се тренутно стање, по питању старости 

механизације, ублажи. Обзиром да  техничко-технолошка опремљеност пољопривредног 

сектора захтева значајније инвестиције у модернизацију производње пољопривредних 

газдинстава, као и опрему, технологију и јачање производног ланца ова мера је препозната 

и у Стратегији одрживог развоја општине Бајина Башта 2013-2023 и у  складу са 

Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024. Преглед по секторима: Сектор: 

Млеко  Сектором доминирају мали произвођачи, одржива и делимично одржива 

газдинства. На територији општине Бајина Башта укупан број грла говеда је 4921, а од тог 

броја крава је 2998. Општи проблем представља низак ниво квалитета произведеног млека 

и низак ниво производње по крави, што доводи до непрофитабилног пословања 

произвођача. Већа газдинства се суочавају са лошом технологијом у исхрани животиња, 

недостатком напредног генетског узгоја и лошим условима држања стоке. Побољшање 

начина складиштења и хлађења млека, као и развој производа са додатом вредношћу су 

начини на који се може побољшати конкурентност и квалитет производа.  Сектор: Месо 

Бајина Башта је у ранијем периоду била препозната као велики произвођач и одгајивач, 

пре свега,  јунади за тов. Данас се овај сектор углавном своди на већи број малих 

мешовитих фарми које производе млеко и месо што је довело до пада производње меса, а 

поред тога ове фарме нису специјализоване,  не користе правилно пашњаке и квалитет 

коришћене сточне хране није задовољавајући, неодговарајућа је технологија исхране, као и 

услови смештаја животиња. Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на подршку 

сектору у набавци и опремању како би се нове и постојеће фарме специјализовале  у 

производњи меса пре свега у гајењу говеда, оваца и свиња, а уједно се и задовољили 

национални прописи и приближили стандардима ЕУ у области добробити животиња и 

заштите животне средине.  Сектор: Воће, грожђе и поврће  Иако ова газдинства 

карактерише специјализована производња, кључни проблем овог сектора је уситњеност 

поседа. Од укупно 2888 ха под воћем на територији општине Бајина Башта, плантажних 

засада је на 1198 ха, а екстензивних на 1690 ха. Од воћних врста доминира шљива и 

малина, са све већом тенденцијом повећања површина под култивисаном 

високожбунастом боровницом. У складу са условима које диктира тржиште долази 

постепено и до промене у сортименту постојећих воћних врста које се гаје. Такође, високи 

трошкови производње и немогућност утицаја на цене доводе до ниског нивоа профита, а 

самим тим и до немогућности инвестирања у нове капацитете. Низак степен образовања и 

стручне оспособљености ствара потешкоће када је реч о правилној употреби савремене 



опреме и коришћењу инпута, сортирању, паковању и складиштењу, примени савремених 

метода за наводњавање, што резултира проблемом у ланцу прераде воћа, грожђа и поврћа 

обзиром да фабрике не добијају довољне количине високо квалитетних производа.  

Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)   На територији општине 

Бајина Башта приноси већине усева су нижи у односу на просек ЕУ земаља услед 

ограничене употребе минералних ђубрива и сертификованог семена,  пре свега због 

недостатка финансијских средстава, технолошке заосталости и неефикасног система 

трансфера технологије. Осим тога техничка опремљеност газдинства, односно 

механизација која се користи у ратарству је застарела, посебно у области заштите животне 

средине.У складу са горе наведеним проблемима, постоји потреба да се кроз ову меру 

утиче на повећање приноса и побољшање агро-технологије, као и модернизацију 

производње. Од житарица доминирају пшеница и кукуруз који се гаје претежно у долини 

реке Дрине и количине које се произведу углавном подмирују потребе пољопривредних 

газдинстава за исхрану стоке.   Сектор: Пчеларство  Пчеларство представља 

пољопривредну делатност која је задњих година веома примамљива за пољопривредне 

произвођаче и која  почиње да се тржишно усмерава у правцу прихватања услова и 

стандарда ЕУ. На територији општине Бајина Башта  регистровано је три Удружења 

пчелара:  Удружење пчелара «Оморика», Удружење пчелара «Полен» и Удружење пчелара 

«Тара». Према Попису пољопривреде 2012. године на територији општине Бајина Башта 

има 6508 кошница пчела. У задње време општина Бајина Башта одржала је пар састанака 

са члановима наведених Удружења на тему  заштите географског порекла меда са подручја 

Националног парка Тара чије подручје обилује посебном и изузетном флором и великим 

бројем медоносних биљака, а које су присутне само на овом подручју.   Мера инвестиције 

у физичка средства пољопривредних газдинстава подржава мала и средња пољопривредна 

газдинства  у циљу унапређења процеса производње, продуктивности, конкурентности као 

и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске 

ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.                                                      

. 

 

2.2.2. Циљеви мере:  Општи циљеви:  - Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, 

повећање производње и побољшање продуктивности и квалитета производа; -Смањење 

трошкова производње;  -Унапређење техничко-технолошке опремљености и одрживо 

управљање ресурсима и заштите животне средине;  -Раст конкурентности уз 

прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта; - Усклађивање са правилима ЕУ, 

њеним стандардима, политикама и праксама.   Специфични циљеви по секторима:  Сектор: 

Млеко  -Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње млека путем 

циљаних инвестиција на малим и средњим газдинствима; Повећање квалитета млека, 

нарочито у микробиолошком погледу (смањење броја бактерија и соматских ћелија); 

Усвајање добре пољопривредне праксе, као и прилагођавање производа захтевима 

савременог тржишта; Унапређење производне инфраструктура и опреме.  Сектор: Месо  - 

Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње меса на малим и 

средњим газдинствима (говеда, овце, козе и свиње); Унапређење квалитета меса говеда, 

коза, оваца и свиња у складу са националним стандардима; Повећање учешћа товних раса; 

Достизање стандарда у области добробити и здравља животиња, хигијене и заштите 

животне средине; Побољшање квалитета и конзистентности производње кроз инвестиције 

у опрему и објекте. Сектор: Воће, грожђе и поврће  -Побољшање квалитета машина и 



опреме ради смањења губитака након бербе; Повећање површина под интензивним 

засадима; Повећање наводњаваних површина системом кап по кап, повећање површина 

под противградном мрежом и др. Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна 

репа)  - Унапређење стања механизације на газдинствима; Повећање наводњаваних 

површина.  Сектор: Пчеларство  - Повећање производње пчеларских производа; Повећање 

прихода у домаћинствима која се баве пчеларском производњом; Повећање степена 

запослености у сектору; Достизање стандарда у области заштите животне средине.                                                      

. 

 

2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је усклађена са  Националним програмом за рурални развој  Републике Србије (2018- 

2020), који је усвојен. Канцеларија за пољопривреду поседује програмски софтвер који 

даје могућност увида за свако лице које је поднело захтев за субвенције из Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Бајина Башта као и све податке о том лицу, мери, врсти инвестиције и приложеној 

документацији која се чува у скенираној форми, а поред тога, сваки захтев са траженом 

документацијом заводи се на општинској писарници и чува у штампаној форми у оквиру 

омота списа.                                                     . 

 

2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су физичка лица носиоци 

регистрованог пољопривредног газдинства са активним статусом у складу са Правилником 

о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације са пребивалиштем 

и производњом на територији општине Бајина Башта.                                                      . 

 

2.2.5. Економска одрживост: Подносилац захтева не мора да докаже економску 

одрживост инвестиције у  2019. години кроз бизнис план.                                                    . 

 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике:  - Корисник мора бити уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава као носилац регистрованог пољопривредног газдинства које 

се налази у активном статусу;    - Да  има пребивалиште и да обавља производњу на 

територији општине Бајина Башта;  - Да је измирио обавезе по основу локалних јавних 

прихода на дан издавања Уверења. - Да у регистру има пријављен одговарајући сточни 

фонд ( податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којем се држе или  узгајају).   

- Да у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом биљних култура  

за које је инвестиција везана.  - Да за инвестицију за коју подноси захтев  не сме користити 

подстицаје по неком другом основу, осим подстицаја којим се уређује кредитна подршка 

регистрованим пољопривредним газдинствима, потписивање изјаве да не постоји захтев за 

исто улагање у другим јавним фондовима.     - Да је предметну инвестицију за 

коју подноси захтев у потпунoсти реализовао  у периоду од 21. децембра 2018. године до 

дана подношења захтева за исплату подстицаја. - Да може користити  субвенције за више 

инвестиције из различитих сектора и остварити повраћај средстава  до 100.000,00 динара. - 

Да подносилац захтева може поднети само један захтев за подстицаје, с тим да тај захтев 

може обухватити једну или више прихватљивих инвестиција  дефинисаних Програмом.                                                      

. 

 

2.2.7. Специфични критеријуми:  Сектор млеко:          - Прихватљиви корисници, за меру  



101. 1. , а у вези инвестиција у оквиру ове мере  под шифром : 101.1.3.,  101.1.5., 101.1.8.,  

101.1.9.,  101.1.10., 101.11., 101.1.12. и  101.1.13.  су:  -  Пољопривредна газдинстава која у 

свом власништву, односно у власништву члана РПГ  поседују од 1 до 19 млечних крава;           

- Прихватљиви корисници, за меру  101. 1, а у вези инвестиције  под шифром: 101.1.17. -  

набавка нових машине  и опрема за наводњавање усева су: -  Пољопривредна газдинстава 

која у свом власништву, односно у власништву члана РПГ  поседују максимално  100 

млечних крава.  Сектор месо:  Прихватљиви корисници за меру 101.2.1. су пољопривредна 

газдинства која: - У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња, 

на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 

грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних 

грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача;  - Купе мушка 

приплодна грла оваца старости од 6 до 36 месеци;   - Чији је носилац власник животиње 

која је предмет захтева или је власник животиње члан пољопривредног газдинства 

подносиоца захтева;  - Мушка приплодна грла оваца која су предмет захтева користе 

за даљу репродукцију на свом газдинству најмање  2 године од момента предаје захтева.   -

 Ако је из оправданих разлога неопходно уклањање, отуђење грла да се правда 

адекватном документацијом без повраћаја средстава на име коришћене субвенције;   -

 Корисник мере дужан је да  приликом отуђења  обавести даваоца субвеције о 

уклањању, отуђењу тј. промени над власнишвом предметног грла у противном сноси 

санкције и то враћањем новчаног износа по основу субвенције са каматом као и  

одузимањем права за коришћење подистицаја по основу субвенција у периоду од 3 године;  

-  Грла која су предмет подстицаја морају бити познатог порекла и под контролом основне 

одгајивачке организације;  - Добављач и подносилац захтева не смеју  представљати 

повезана лица у смислу Закона којим се уређују јавне набавке.              - Прихватљиви 

корисници за меру 101.2., а у вези  инвестиција у оквиру ове  мере под шифром: 101.2.5.,  

101.2.10.,  101.2.11.  и 101.2.14.  и 101.2.18.  су:            - Пољопривредна газдинстава  која у 

Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката 

за узгој, држање и промет животиња («Службени гласник РС», бр.36-2017) имају 

регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 

грла приплодних оваца/коза   и/или мање од 30 приплодних крмача  и/или  мање од 100 

товљеника свиња у турнусу.  Сектор - Воће, грожђе и поврће:           - Прихватљиви 

корисници за меру  101.4.,  а у вези  инвестиција у оквиру ове  мере под шифром: 101.4.1. 

су пољопривредна газдинства која: - у случају подизања нових или обнављања постојећих 

(крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, 

имају, на крају инвестиције: 01-50 ха јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 ха другог 

воћа, 0,2-100 ха винове лозе, - су подигла засаде воћа у јесен 2018. године или на пролеће и 

јесен 2019. године.          - Прихватљиви корисници за меру  101.4.,  а у вези  инвестиција у 

оквиру ове  мере под шифром: 101.4.2. су: -  пољопривредна газдинства, која на крају 

инвестиције имају у свом власништву  мање од 0,5 ха пластеника или мање од 3 ха 

производње поврћа на отвореном простору.             - Прихватљиви корисници за меру  

101.4.,  а у вези  инвестиција у оквиру ове  мере под шифром: 101.4.3., 101.4.4.,  101.4.19.,  

101.4.20. , 101.4.21., 101.4.23.,   101.4.24.  и 101.4.28.  су:             -  пољопривредна 

газдинстава која  имају мање од  2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од  5 ха 

другог воћа, односно 0,1-50  ха  цвећа, односно 0,2-100 ха  винове лозе.    Сектор - 

Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа):            - Прихватљиви корисници, за 

меру  101. 5. , а у вези инвестиција у оквиру ове мере  под шифром : 101.5.1., 101.5.2., 



101.5.3., 101.5.4.  и  101.5.6.  су:            -  Пољопривредна газдинстава која  имају мање од  

50 ха  земљишта под осталим усевима .           - Прихватљиви корисници, за меру  101. 5, а 

у вези инвестиције  под шифром: 101.5.10.-  набавка машина  и опреме за наводњавање 

усева су:          -Пољопривредна газдинстава која  имају  мање од 100 ха земљишта под 

осталим усевима.  Сектор – Пчеларство :            - Прихватљиви корисници, за меру  101. 6. 

, а у вези инвестиција у оквиру ове мере  под шифром : 101.6.1.  и   101.6.2. су:            -  

Пољопривредна газдинстава која  имају најмање  5 кошница, а највише 500 кошница 

пчела.  - Да је пчелиње друштво, које је предмет субвенције, уредно пријављено и 

обележено од стране надлежне ветеринарске станице.                                                     . 

 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11 Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12 Машине за сетву 

101.1.13 Машине за заштиту биља 

101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева 

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући 

све елементе, материјале и инсталације 

101.1.5 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и 

напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему 

сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; 

екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту 

сточну храну;  

101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.1 Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња 

које се користе за производњу меса   

101.2.10 Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11 Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.14 Машине за заштиту биља 

101.2.18 Машине и опрема за наводњавање усева 

101.2.5 Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за 

храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за 

припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану 

сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозатори за кабасту ст 

101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.19 Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, 

цвећа и расадничку производњу 

101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21 Машине за ђубрење земљишта 

101.4.23 Машине за садњу 



101.4.24 Машине за заштиту биља 

101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

101.4.3 Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у 

воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева 

101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3 Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4 Машине за сетву 

101.5.6 Машине за заштиту биља 

101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава  

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство  

 

2.2.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1  не  

 

2.2.10. Интензитет помоћи:    Сектор млеко    - за шифре инвестиција 101.1.3.,  101.1.5., 

101.1.8., 101.1.9.,  101.1.10., 101.1.11., 101.1.12.,  101.1.13.  и 101.1.17.,  износ подстицаја је 

50 % од вредности реализоване инвестиције, без ПДВ-а, при чему вредност инвестиције 

не може бити мања од 20.000,00 динара, а максималан износ субвенције је 100.000,00 

динара по  кориснику субвенције без обзира на вредност инвестиције.  - За газдинства чији 

је носилац жена или лице млађе од 40 година важи додатних 10 %. Додатних 10 % могу се 

остварити само по једном наведеном основу.    Сектор месо   - за шифре инвестиција 

101.2.1., 101.2.5., 101.2.10.,  101.2.11.,  101.2.14.  и 101.1.18.,  износ подстицаја је 50 % од 

вредности реализоване инвестиције, без ПДВ-а, при чему вредност инвестиције не може 

бити мања од  20.000,00 динара, а максималан износ субвенције је 100.000,00 динара по  

кориснику субвенције без обзира на вредност инвестиције. - Максималан износ за набавку 

уматичених  двисака старости од 6 до 18 месеци у моменту издавања рачуна  до 12.000,00 

динара . - Максималан износ за набавку уматичених овнова старости до 36 месеци у 

моменту издавања рачуна  до 18.000,00 динара.  - За шифру инвестиције 101.2.1., лице 

може поднети захтев за куповину максимално 2 приплодна грла.   - За газдинства чији је 

носилац жена или лице млађе од 40 година важи додатних 10 %. Додатних 10 %  могу се 

остварити само по једном наведеном основу.   Сектор - Воће, грожђе и поврће  - за 

шифру инвестиције 101.4.1. .,  износ подстицаја је 80 % од вредности реализоване 

инвестиције, без ПДВ-а, при чему вредност инвестиције не може бити мања од   20.000,00 

динара до утрошка средстава у износу од 1.500.000,00 динара предвиђених за 

субвенционисање садног материјала. - за шифре инвестиција 101.4.2.,  101.4.3., 101.4.4., 

101.4.19.,  101.4.20., 101.4.21., 101.4.23., 101.4.24.  и 101.4.28.,  износ подстицаја је 50 % од 

вредности реализоване инвестиције, без ПДВ-а, при чему вредност инвестиције не може 

бити мања од 20.000,00 динара, а максималан износ субвенције је 100.000,00 динара по  

кориснику субвенције без обзира на вредност инвестиције.     -За газдинства чији је 

носилац жена или лице млађе од 40 година важи додатних 10 %. Додатних 10 % могу се 



остварити само по једном наведеном основу.   Сектор - Остали усеви (житарице, уљарице, 

шећерна репа)  - за шифре инвестиција 101.5.1., 101.5.2., 101.5.3.,101.5.4.,  101.5.6.  и 

101.5.10.,   износ подстицаја је 50% од вредности реализоване инвестиције, без ПДВ-а, при 

чему вредност инвестиције не може бити мања од 20.000,00 динара, а максималан износ 

субвенције је 100.000,00 динара по  кориснику субвенције без обзира на вредност 

инвестиције.   -  За газдинства чији је носилац жена или лице млађе од 40 година важи 

додатних  10 %. Додатних 10 % могу се остварити само по једном наведеном основу.    

Сектор пчеларство   - за шифре инвестиција 101.6.1., и  101.6.2., износ подстицаја је 50% 

од вредности реализоване инвестиције, без ПДВ-а, при чему вредност инвестиције не 

може бити мања од 20.000,00 динара, а максималан износ субвенције је 100.000,00 динара 

по  кориснику субвенције без обзира на вредност инвестиције.  - За газдинства чији је 

носилац жена или лице млађе од 40 година важи додатних  10 %. Додатних 10 % могу се 

остварити само по једном наведеном основу.                                                      . 

 

2.2.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних пројеката 

2 Број газдинстава која су модернизовала производњу/опрему 

3 Укупна вредност инвестиција у физичка средства 

 

2.2.12. Административна процедура:  Мера ће бити спроведена од стране Општинске 

управе општине Бајина Башта - Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и 

имовинско – правне послове, Канцеларија бр. 19 -  за послове пољопривреде и 

водопривреде .   Након доношења Одлуке о расподели средстава инвестиције у оквиру ове 

мере реализоваће се кроз Јавни позив или Конкурс за подношење захтева са прецизираним 

условима, неопходном документацијом  и роковима за подношење захтева уз  спровођење  

што  боље информисаности. Конкурс ће бити отворен до утрошка планираних средстава, а 

најкасније до 20.12.2018. године.  Захтеви, заједно са неопходном документацијом, се 

подносе на одговарајућем обрасцу који се може добити у Канцеларији за пољопривреду и 

водопривреду бр. 19. Након пријема захтева, надлежни орган ће извршити 

административну проверу комплетности, административне усаглашености и 

прихватљивости захтева, по редоследу њиховог пристизања. Након утврђивања 

испуњености услова дефинисаних Конкурсом, надлежни орган доноси Решење о праву на 

коришћење и исплати подстицаја према редоследу пристизања захтева, а одобрена 

средства  уплаћиваће се на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства. 

Финансирање захтева вршиће се  до утрошка средстава предвиђених за ову намену 

Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 2019.годину („Службени лист општине Бајина 

Башта“, бр.11/2018).  Захтеви са документацијом се подносе на шалтеру писарнице 

Општинске управе општине Бајина Башта од дана објављивања Конкурса до утрошка 

средстава предвиђених за ову намену, а најкасније  до 20.12.2018. године.  Потенцијални 

корисници су обавезни  да надлежном органу омогуће контролу на терену.                                                      

. 

 

 

 



2.3. Назив и шифра мере: 102 Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде                                                    

. 

 

2.3.1. Образложење: На територији општине Бајина Башта постоји 6 удружења 

пољопривредника : Удружење пчелара «Оморика», Удружење пчелара «Полен», Удружење 

пчелара «Тара», Удружење произвођача јагодастог воћа «Малина ББ», Удружење 

произвођача боровнице «ББ Боровница» и Удружење произвођача млека и приплодне 

стоке «Дрински Сименталац». Млади пољопривредници су увидели значај удруживања 

око истих циљева у оквиру сродних послова па све више прибегавају формирању 

удружења. Поред тога што је од великог значаја за даљи развој пољопривреде формирање 

удружења у пуној мери олакшава рад и подршку стручних служби које у оквиру једног 

удружења имају људе истих интересовања. Недостатак знања и добрих примера из праксе 

су једни од кључних проблема који се решавају удруживањем и подршком удружењима од 

стране општине.                                                    . 

 

2.3.2. Циљеви мере: Општи циљеви:  -Унапређење рада постојећих удружења у области 

пољопривреде  кроз посете изложби, сајмова и пољопривредних газдинстава примера 

добре праксе  чиме ће се допринети осавремењавању производње и унапређењу начина 

рада, унапређење техничко-технолошке опремљености, одрживо управљање ресурсима и 

заштита животне средине, усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама 

и праксама.  Специфични циљеви:  -Јачање капацитета за апсорпцију предприступних 

фондова, побољшање конкурентности чланова удружења и увођење нових профитабилних 

производњи на газдинствима чланова удружења.                                                     . 

 

2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду:  
Мера је усклађена са  Националним програмом за рурални развој  Републике Србије (2018- 

2020), који је усвојен.   Канцеларија за пољопривреду поседује програмски софтвер који 

даје могућност увида за свако лице које је поднело захтев за субвенције из Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Бајина Башта као и све податке о том лицу, мери, врсти инвестиције и приложеној 

документацији која се чува у скенираној форми, а поред тога, сваки захтев са траженом 

документацијом заводи се на општинској писарници и чува у штампаној форми у оквиру 

омота списа.                                                     . 

 

2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су Удружења усмерена на развој и 

унапређење пољопривредне производње са седиштем на територији општине Бајина 

Башта.                                                    . 

 

2.3.5. Економска одрживост:  Подносилац захтева мора да докаже економску одрживост 

кроз форму пројекта/ бизнис плана. Бизнис план треба да буде усклађен са Обрасцем који 

ће бити објављен од стране локалне самоуправе и који је саставни део апликационог 

формулара.                                                    . 

 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: - Корисник мора да је уписан у одговарајући 

регистар. - Потписана изјава да се пројекат не финансира или је поднет на конкурс у 

другим јавним фондовима; - Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније 



одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;                                                    

. 

 

2.3.7. Специфични критеријуми: Не постоје специфични критеријуми.                                                    

. 

 

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

 

2.3.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1  не  

 

2.3.10. Интензитет помоћи:   Удружења могу остварити право на подстицаје до 50 % 

вредности реализоване инвестиције, на основицу без ПДВ-а до утрошка планираних 

средстава за ову намену у износу од 400.000,00 динара.                                                      . 

 

2.3.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних пројеката 

2 Број чланова удружења 

 

2.3.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране делатности  

Општинске управе општине Бајина Башта - Одељења за послове урбанизма, 

грађевинарства, имовинско правне, инспекцијске и комуналне, Канцеларија бр. 19 -  за 

послове пољопривреде и водопривреде.   Мера ће се спроводити кроз Јавни позив или 

Конкурс за подношење захтева са прецизираним условима и неопходном документацијом 

и апликационом формом, уз  спровођење  што  боље информисаности  и роковима за 

подношење захтева. Подносиоци захтева су у обавези да доставе своје захтеве заједно са 

документацијом Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства,  имовинско правне, 

инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта - 

Канцеларија за пољопривреду и водопривреду бр. 19 уз попуњен апликациони лист са 

тачно прецизираном наменом утрошка средстава, а након прегледа захтев предају на 

шалтер писарнице Општинске управе општине Бајина Башта.  Достављени захтеви ће 

бити административно проверени од стране надлежног органа у смислу комплетности, 

административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 

прихватљиви су, биће  финансирани до висине средстава према позиву за подношење 

захтева, а према редоследу њиховог пристизања. На основу утврђивања испуњености 

услова, надлежни орган доноси решење о праву на коришћење и исплати подстицаја према 

редоследу пристизања захтева на основу кога ће се склопити Уговори и са донетим 

решењем и склопљеним Уговором поднети захтев Одељењу  за послове финансија, буџета 

и рачуноводства за исплату решењем утврђених износа на текући рачун код пословне 

банке.                                                     . 



 

 

 

2.4. Назив и шифра мере: 201.3 Органска производња                                                    . 

 

2.4.1. Образложење: На територији општине Бајина Башта заступљена су мала и средња 

пољопривредна газдинства према којима је и усмерена  мера инвестиције у органску 

производњу пољопривредних газдинстава са циљем  увођења и сертификације органске 

производње, унапређења процеса производње, продуктивности, конкурентности као и 

технолошког оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандардим. Климатски услови, 

земљиште, природни ресурси као и дуга традиција у производњи хране,  стално растуће 

тржиште органске хране у ЕУ, пружају повољне услове за органску пољопривредну 

производњу. Једна од предности општине Бајина Башта када је у питању органска 

производња је и Национални парк «Тара» у којој конверционална производња има 

одређена ограничења што даје предност за бављење органском производњом.  Међутим, 

тај потенцијал није потпуно искоришћен и то због недостатка  финансијских средстава 

односно малих  износа субвенција,  продуктивност је на доста ниском нивоу, углавном 

услед недостатка средстава за производњу (инпута), модерних технологија, стратегије за 

прераду и пласирање на тржиште, систем контроле у органском сектору није у потпуности 

развијен и примењен, што има за последицу недовољну заштиту самих произвођача, али и 

потрошача од злоупотребе. Упркос постојању удружења органских произвођача на 

националном, локалном и регионалном нивоу, овај сектор је још увек у недовољној мери 

организован. Развој органске производње  препознат је и у Стратегији одрживог развоја 

општине Бајина Башта 2013-2023, а у складу је и са  Стратегијом пољопривреде и 

руралног развоја 2014-2024.  На територији општине Бајина Башта постоји један 

пољопривредни произвођач који има сертификовану сточарску производњу – производња 

органског меда у месту Растиште које се налази на подручју Националног парка „Тара“, 

док су мештани села Јагоштица које се, такође налази на подручју Националног парка 

«Тара» ушли у период конверзије за више различитих пољопривредних култура. Поред 

тога, на подручју села Јагоштица има доста старих аутохтоних воћних врста, као и 

заступљеност лековитог биља и шумских плодова .                                                      . 

 

2.4.2. Циљеви мере: Општи циљеви:  -Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; 

Побољшање продуктивности и квалитета производа; Смањење трошкова производње; 

Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине;  Очување пољопривредних 

подручја високе природне вредности и њихових ресурса. Специфични циљеви мере: - 

Повећање броја пољопривредних газдинстава која се баве органском производњом; Развој 

домаћег тржишта органских производа, као и повећање извоза органских производа на 

инострано тржиште; Већа запосленост као и већа зарада свих учесника у бављењу 

органском производњом тј. Производњом хране по органским принципима.                                                     

. 

 

2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је усклађена са  Националним програмом за рурални развој  Републике Србије (2018- 

2020), који је усвојен.   Канцеларија за пољопривреду поседује програмски софтвер који 

даје могућност увида за свако лице које је поднело захтев за субвенције из Програма 



подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Бајина Башта као и све податке о том лицу, мери, врсти инвестиције и приложеној 

документацији која се чува у скенираној форми, а поред тога, сваки захтев са траженом 

документацијом заводи се на општинској писарници и чува у штампаној форми у оквиру 

омота списа.                                                     . 

 

2.4.4. Крајњи корисници:  Крајњи корисници мере подршке су: -  физичка лица- 

регистрована пољопривредна газдинства са пребивалиштем и пољопривредном  

производњом на територији општине Бајина Башта;   - Удружења усмерена на развој и 

унапређење пољопривредне производње пребивалиштем и пољопривредном  

производњом на територији општине Бајина Башта.                                                     . 

 

2.4.5. Економска одрживост:  Подносилац захтева не мора да докаже економску 

одрживост инвестиције  кроз бизнис план.                                                    . 

 

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: -  да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава, у складу са посебним прописом којим се уређује Регистар пољопривредних 

газдинстава, као носилац регистрованог пољопривредног газдинства, са производњом и 

пребивалиштем на територији општине Бајина Башта, а Удружења морају бити уписана у 

одговарајући регистар;  -  у случају да није власник земљишта, односно објекта, мора да 

има закључен уговор о закупу тог земљишта, односно објекта на период од најмање три 

године од дана подношења захтева за коришћење подстицаја,  - да је измирио обавезе по 

основу локалних јавних прихода на дан издавања Уверења    - да инвестиција није предмет 

другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја којим се уређује кредитна 

подршка регистрованим пољопривредним газдинствима,  потписивање изјаве да не 

постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.                                                     

. 

 

2.4.7. Специфични критеријуми: -Подстицаје за органску производњу остварују:  

произвођачи који имају производњу која се налази у периоду конверзије, или у поступку 

издавања сертификата након завршеног периода конверзије или има сертификовану  

биљну односно сточарску производњу, или су обухваћени групном сертификацијом у 

складу са прописима којима се уређује органска производња. Произвођач треба да: - има 

закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи (у периоду 

конверзије или/и органском статусу) са овлашћеном контролном организацијом, - обавља 

производњу у складу са прописима којима се уређује органска производња на територији 

општине Бајина Башта, - има сертификат издат од овлашћене контролне организације 

којим произвођач доказује да је његова производња у складу са прописима којима се 

уређује органска производња.                                                     . 

 

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

201.3.1 Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској 

производњи  

201.3.2 Контрола и сертификација  



201.3.4 Друге инвестиције које се односе на органску производњу а део су 

свих осталих мера руралног развоја  

 

2.4.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1  не  

 

2.4.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја је од 80 % до 100 %  од  вредности 

реализоване инвестиције, на основицу без ПДВ-а, до утрошка средстава предвиђених за 

ову намену у износу од 500.000,00 динара.                                                     . 

 

2.4.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број газдинстава која се баве органском производњом 

2 Препознатљивост органских производа и њихова потражња на 

тржишту 

 

2.4.12. Административна процедура:  Мера ће бити спроведена од стране Општинске 

управе општине Бајина Башта - Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и 

имовинско -  правне послове, Канцеларија бр. 19 – за послове пољопривреде и 

водопривреде.  Ова мера ће се реализовати кроз Јавни позив или Конкурс за подношење 

захтева са прецизираним условима, неопходном документацијом  и роковима за 

подношење захтева уз  спровођење  што  боље информисаности. Конкурс ће бити отворен 

до утрошка планираних средстава, а најкасније до 20.12.2019. године.  Достављени 

захтеви ће бити административно проверени од стране надлежног органа у смислу 

комплетности, административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који 

испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према позиву 

за подношење захтева и до утрошка средстава предвиђених за ову намену. На основу 

утврђивања испуњености услова, надлежни орган доноси Решење о праву на коришћење и 

исплати подстицаја према редоследу пристизања захтева на текући наменски рачун 

корисника субвенције, а накнадно ће бити проверени теренским обиласком крајњих 

корисника.  Захтеви се подносе на шалтеру писарнице Општинске управе општине Бајина 

Башта од дана објављивања Конкурса до утрошка планираних средстава, а најкасније до 

20.12.2019. године.                                                      . 

 

 

 

2.5. Назив и шифра мере: 304 Економске активности у циљу подизања конкурентности у 

смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система 

безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског 

порекла на газдинствима                                                    . 

 

2.5.1. Образложење: На територији општине Бајина Башта налази се Национални парк 



«Тара» са својом специфичном флором и фауном и већим бројем ендемских биљних врста 

које се једино срећу на овом подручју. Ранијим проучавањима од стране истраживачких 

институција и специфичностима овог дела планине Таре који је јединствен, указано је да 

постоји основ за заштиту географског порекла, пре свега меда.  Осим тога, све више се 

развија свест код пољопривредних произвођача о потреби увођења система квалитета у 

пољопривредну производњу  чијом имплементацијом би се осигурао квалитет 

пољопривредних производа, а тиме и поверење купаца.  С тим у вези, потребно је за 

производе за које није урађена заштита географског порекла да се иста изврши као и 

омогућити пољопривредним произвођачима увођење система квалитета као и одржавање 

постојећих.  Ова мера је препозната и у Стратегији одрживог развоја општине Бајина 

Башта 2013-2023 и у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024. 

Сврха мере је да се искористе потернцијали којим располаже део општине Бајина Башта , 

на шта указује и само постојање Националног парка "Тара". Поред тога постигла би се 

већа цена меда и осталих пчелињих производа што би се директно одразило на остварене 

приходе пољопривредних произвођача, а уз све наведено општина Бајина Башта би се 

промовисала на најбољи могући начин.                                                    . 

 

2.5.2. Циљеви мере:  Општи циљеви:     Стабилност дохотка пољопривредних 

газдинстава; Повећање производње; Побољшање продуктивности и квалитета производа; 

Смањење трошкова производње; Унапређење техничко-технолошке опремљености; 

Одрживо управљања ресурсима и заштите животне средине; Раст конкурентности уз 

прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта; Усклађивање са правилима ЕУ, 

њеним стандардима, политикама и праксама.  Специфични циљеви:   Добијање веће цене 

за заштићене производе; Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости 

пољопривредне производње;                                                       . 

 

2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је усклађена са  Националним програмом за рурални развој  Републике Србије (2018- 

2020), који је усвојен.   Канцеларија за пољопривреду поседује програмски софтвер који 

даје могућност увида за свако лице које је поднело захтев за субвенције из Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Бајина Башта као и све податке о том лицу, мери, врсти инвестиције и приложеној 

документацији која се чува у скенираној форми, а поред тога, сваки захтев са траженом 

документацијом заводи се на општинској писарници и чува у штампаној форми у оквиру 

омота списа.                                                     . 

 

2.5.4. Крајњи корисници:  Крајњи корисници су физичка лица – носиоци 

пољопривредног газдинства који су уписани у Регистар, правна лица и Општина Бајина 

Башта, а за инвестицију увођење система квалитета   правна лица регистрована у складу 

са законом којим се уређују удружења.                                                       . 

 

2.5.5. Економска одрживост: Подносилац захтева не мора да докаже економску 

одрживост инвестиције у 2019. години кроз бизнис план.                                                    . 

 

2.5.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник мора да је уписан у одговарајући 

регистар (Регистар пољопривредних газдинстава, Регистар привредних субјеката, Регистар 



научно-истраживачких установа, Регистар иновационих организација), са пребивалиштем 

и производњом на територији општине Бајина Башта.                                                    . 

 

2.5.7. Специфични критеријуми: Произвођач треба да: - има закључен уговор о вршењу 

контроле и сертификације производње са овлашћеном контролном организацијом који 

важи за годину у којој се подноси захтев за коришћење подстицаја., -  има сертификат 

издат од овлашћене контролне организације којим произвођач доказује да је његова 

производња у складу са прописима којима се уређује систем квалитета.                                                     

. 

 

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

304.1 Подршка бреднирању поризвода и региона 

304.2 Подршка за заштиту географског порекла производа 

304.3 Подршка за заштиту имена производа 

304.4 Подршка за увођење система квалитета 

 

2.5.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1  не  

 

2.5.10. Интензитет помоћи: Од 80 до 100% од вредности инвестиције, без ПДВ-а у 

зависности од потенцијалне инвестиције за коју се подноси захтев до утрошка средстава 

предвиђених за ову намену.                                                    . 

 

2.5.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број пољопривредних газдинстава која су увела систем квалитета 

2 Број произвођача обухваћених активностима 

3 Укупан број пољопривредних газдинстава која су унапредила 

производњу 

 

2.5.12. Административна процедура:  Мера ће бити спроведена од стране Општинске 

управе општине Бајина Башта - Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и 

имовинско -  правне послове, Канцеларија бр. 19 – за послове пољопривреде и 

водопривреде.  Ова мера ће се реализовати кроз Јавни позив или Конкурс за подношење 

захтева са прецизираним условима, неопходном документацијом  и роковима за 

подношење захтева уз  спровођење  што  боље информисаности. Конкурс ће бити отворен 

до утрошка планираних средстава. Канцеларија бр. 19 – за послове пољопривреде и 

водопривреде ће пружити помоћ за заштиту географског порекла производа.   Обзиром да 

се ради о великом пројекту очекује се учешће и донаторских програма и стручних 

институција које имају адекватно искуство у  области заштите географског порекла 



производа.                                                                      . 

 

 

 

2.6. Назив и шифра мере: 401 Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради 

остваривања одгајивачких циљева у сточарству                                                    . 

 

2.6.1. Образложење: На територији општине Бајина Башта послује предузеће за пружање 

стручних услуга у пољопривреди које се бави и вођењем матичне евиденције као основна 

одгајивачка организација у складу са Законом о сточарству, члан 7. Основна одгајивачка 

организација у току претходне две године, поред спровођење одгајивачког програма за 

говедарство, отпочела је спровођење одгајивачког програма за овчарство- сјеничке, 

виртембершке  и il de Frans расе и то на подручју територије општине Бајина Башта у 

селима Бачевци, Оклетац, Гвоздац, Овчиња, Зарожје, Пашна Раван, Рогачица, Љештанско, 

Сијерач, Костојевићи, Јакаљ, Јеловик, Драксин, Добротин, Дуб, Злодол, Заглавак, Пилица, 

Придоли, Пепељ, Солотуша, Обајгора, Вишесава, Црвица, Луг, Рача, Бесеровина, Зауглине, 

Перућац, Растиште, Јагоштица и Заовине Спровођење одгајивачког програма за овчарство 

проистекло је из великог интересовања пољопривредних произвођача са територије 

општине Бајина Башта,  обзиром да је Законом о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју дефинисан подстицај у сточарству за квалитетне приплодне овце.  Ове 

мере посебно су усмерене ка унапређењу рада селекцијских служби и подизање броја 

уматичених грла говеда и оваца  на подручју општине Бајина Башта. Ова мера је значајна 

због контроле порекла  и квалитетне селекције  домаћих животиња с циљем стварања  

квалитетне и здраве генетике.  У 2017. години,  према подацима основне одгајивачке 

организације, број уматичних крава, тј. крава које имају HB број, износио је 1262, док број 

уматичених грла оваца износио је 1.129, од тога сјеничке расе 973, 114 расе Virtemberg и 

42 расе Il de frans.  У 2018. години према подацима основне одгајивачке организације, број 

уматичних крава, тј. крава које имају HB број, износио је 1798 сименталске расе и 27 

Холштајн расе, док број уматичених грла оваца износио је 3290, од тога сјеничке расе 

2921, расе Virtemberg 260 и  расе Il de frans 109. У току једне календарске године, 

регистрована пољопривредна газдинства имају право подршке на име трошкова радњи 

које претходе  спровођењу одгајивачког програма за говедарство и овчарство.                                                      

. 

 

2.6.2. Циљеви мере: - Контрола продуктивности и производних способности животиња; -

унапређење генетске структуре у говедарству и  овчарству -унапређење производних 

особина животиња, месо, млеко , вуна; -повећање вредности приплодних животиња.                                                     

. 

 

2.6.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је усклађена са  Националним програмом за пољопривреду  Републике Србије (2018- 

2020), који је усвојен.    Канцеларија за пољопривреду поседује програмски софтвер који 

даје могућност увида за свако лице које је поднело захтев за субвенције из Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Бајина Башта као и све податке о том лицу, мери, врсти инвестиције и приложеној 

документацији која се чува у скенираној форми, а поред тога, сваки захтев са траженом 



документацијом заводи се на општинској писарници и чува у штампаној форми у оквиру 

омота списа.                                                     . 

 

2.6.4. Крајњи корисници:  Корисници су регистрована пољопривредна газдинства преко 

привредних субјеката регистрованих за обављање послова селекције-Основне одгајивачке 

организације са територије општине Бајина Башта.                                                    . 

 

2.6.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис 

план или пројекат о економској одрживости улагања.                                                     . 

 

2.6.6. Општи критеријуми за кориснике: Да регистрована пољопривредна газдинства 

имају склопљен Уговор са регистрованим привредним субјектима за обављање послова 

селекције – основне одгајивачке организације.                                                    . 

 

2.6.7. Специфични критеријуми: Нема  специфичних критеријума.                                                    

. 

 

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

 

2.6.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1  не  

 

2.6.10. Интензитет помоћи: Општина Бајина Башта ће финансирати износ од 100 % на 

име трошкова    радњи које су неопходне за спровођење одгајивачког програма за говеда и 

овце.                                                     . 

 

2.6.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број новоуматичених грла оваца и крава 

 

2.6.12. Административна процедура:   Мера ће бити спроведена од стране Општинске 

управе општине Бајина Башта - Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и  

имовинско – правне послове,  Канцеларија бр. 19 – за послове  пољопривреде и 

водопривреде.   Основна одгајивачка организација се обавезује да на терену утврди 

чињенично стање узимајући у обзир да се мера може спровести код регистрованог 

пољопривредног газдинства које је пријавило сточни фонд у Регистру. Основна 

одгајивачка организација ће са пољопривредним произвођачима склопити Уговор и 

надлежном органу, по спроведеној мери, доставити документацију којом доказује да може 

обављати послове основне одгајивачке организације, списак пољопривредних произвођача 

код којих је спроведена мера.   Након достављања документације од стране Основне 

одгајивачке организације, надлежни орган ће приступити изради решења на основу кога ће 



се извршити уплата средстава утврђених решењем на текући рачун Основне одгајивачке 

организације код пословне банке.                                                      . 

 

 

 

2.7. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и 

руралном развоју                                                    . 

 

2.7.1. Образложење: Ова мера унапређује креирање нових знања у складу са стварним 

потребама крајњих корисника, имплементацију постојећих знања и трансфер знања 

међусобним повезивањем креатора знања, образовним и научноистраживачким 

институцијама са пољопривредним произвођачима и другим актерима руралне заједнице. 

Одрживи  развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован  на праћењу 

нoвих технологија, стручном усавршавању  и константном трансферу знања и  

информација.  Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да 

самостално, без икакве стручне помоћи примењују иновације у производњи, пласману, 

развоју непољопривредних делатности, маркетингу и другим активностима везаним за  

развој руралних средина. На недостатак  знања и додатних вештина код сеоског 

становништва  упућују и подаци  да само  мали број носиоца газдинстава  имају стечено 

средње и високо стручно  образовање из области пољопривреде, а највећи део носиоца 

газдинстава имају знање  стечено праксом.  Поред механизације, и методе које се 

примењују у пољопривреди су застареле код великог броја пољопривредника на 

територији општине Бајина Башта. Општина Бајина Башта годинама у назад настоје да 

кроз обуке, радионице, огледна поља и предавања упути пољопривреднике у савремене 

тенденције и праксе пре свега у области  сточарства и воћарства као доминантне гране 

пољопривреде. До сада је успостављена сарадња са Институтом за крмно биље из 

Крушевца, Пољопривредним факултетом из Земуна, Институтом за воћарство из Чачка, 

Ветеринарским факултетом из Београда и другим институцијама уз чију помоћ су 

пољопривредници стекли увид у начине на које могу постићи ефикаснију производњу и 

бољу искоришћеност капацитета.  Из наведених разлога, планирано је да се  сарадња са 

наведеним институцијама настави и у 2019. години.  Ова мера је и у складу са 

активностима предвиђеним у Стратегији одрживог развоја општине Бајина Башта за 

период 2013-2023 као и у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2017-

2022.  У оквиру ове мере планирана су и средства за одлазак пољопривредних 

произвођача на сајмове и манифестације за које искажу заинтересованост, као и за 

студијска путовања.                                                      . 

 

2.7.2. Циљеви мере: Општи циљеви:- Побољшање продуктивности и квалитета 

производа; Смањење трошкова производње; Одрживо управљање ресурсима и заштите 

животне средине; Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног 

тржишта; Усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и праксама;  

Повећање доступности и квалитета знања, унапређење социјалне и економске инклузије 

малих и средњих газдинстава у руралним срединама; Одрживи развој, заштита ресурса, 

побољшање биодиверзитета и смањење миграције становништва; Јачање саветодавног 

сервиса и допринос повећању конкурентности пољопривредне производње.  Специфични 

циљеви по секторима:  -Побољшање образовне структуре радне снаге на газдинствима; 



Јачање и функционално повезивање свих актера у систему креирања и трансфера знања; 

Техничко и кадровско унапређење институција укључених у систем креирања и трансфера 

знања; Јачање капацитета за прихватање знања кроз развијање свести и мотивисаности за 

образовањем.   Сектор: Млеко -Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости 

производње млека путем обука и упућивањем у регулативу Европске уније; Усвајање 

добре пољопривредне праксе, као и прилагођавање производа захтевима савременог 

тржишта; Достизање стандарда у области добробити и здравља животиња, хигијене и 

заштите животне средине.  Сектор: Месо - Повећање ефикасности, конкурентности и 

одрживости производње меса на малим и средњим газдинствима (говеда, овце и 

крмаче/прасад); Унапређење квалитета меса говеда (систем крава-теле), коза, оваца и 

прасади у складу са националним ветеринсрским стандардима; Достизање стандарда у 

области добробити и здравља животиња, хигијене и заштите животне средине.  Сектор: 

Пчеларство - Повећање прихода у домаћинствима која се баве пчеларском производњом; 

Повећање степена запослености у сектору; Достизање стандарда у области заштите 

животне средине                                                     . 

 

2.7.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је усклађена са  Националним програмом за пољопривреду  Републике Србије (2018- 

2020), који је усвојен.    Канцеларија за пољопривреду поседује програмски софтвер који 

даје могућност увида за свако лице које је поднело захтев за субвенције из Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Бајина Башта као и све податке о том лицу, мери, врсти инвестиције и приложеној 

документацији која се чува у скенираној форми, а поред тога, сваки захтев са траженом 

документацијом заводи се на општинској писарници и чува у штампаној форми у оквиру 

омота списа.                                                     . 

 

2.7.4. Крајњи корисници: Корисници су пољопривредна газдинства, Општина Бајина 

Башта.                                                    . 

 

2.7.5. Економска одрживост:  За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис 

план или пројекат о економској одрживости улагања.                                                       . 

 

2.7.6. Општи критеријуми за кориснике: Нема општих критеријума за кориснике.                                                    

. 

 

2.7.7. Специфични критеријуми: Институције које ће бити ангажоване од стране 

општине Бајина Башта за стручно оспособљавање, активности стицања вештина и показне 

активности треба да имају искуство у пружању услуга (референца), као и стручни и 

технички капацитет у зависности од типа и трајања услуге (референтни предавачи).                                                    

. 

 

2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

402.1 Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 

студијска путовања  



402.2 Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне 

активности 

 

2.7.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1  не  

 

2.7.10. Интензитет помоћи: Општина Бајина Башта финансира део мере која се односи на 

стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности са  100 % 

учешћа.  Општина Бајина Башта финансира део мере која се односи на информативне 

активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања, финансира са 100% 

учешћа.                                                     . 

 

2.7.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одржаних радионица, едукација и обука 

2 Број лица која су похађала радионице, предавања и обуке 

3 Број едукованих пољопривредника 

 

2.7.12. Административна процедура:  Мера ће бити спроведена од стране Општинске 

управе општине Бајина Башта  - Одељења за послове урбанизма, грађевинарства, 

имовинско-правне послове, Канцеларија бр.19 – за послове пољопривреде и водопривреде, 

која ће организовати обуке, предавања, радионице и демонстративна поља у сарадњи са 

релевантним  институцијама уз широку кампању информисања потенцијалних корисника.  

Водиће се евиденција о броју присутних пољопривредника на предавањима као и 

евиденција предавача и тема које су обрађене.  Са релевантним институцијама, 

организација, врста и обим посла регулисаће се Уговором, а у зависности од вредности 

инвестиције, уколико је потребно, избор пружаоца услуге вршиће се у складу са Законом о 

јавним набавкама. Након спроведених активности одабране институције су у обавези да 

овом органу доставе Извештаје о резултатима спроведених активности.    У оквиру ове 

мере настојаће се да се прате и потенцијални Конкурси Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде и у зависности од могућности и услова, конкурише код 

ресорног Министарства за додатна средства.                                                      . 

 

 

 

 

  



III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA 

 

 

Табела: Општи подаци и показатељи  

Назив показатеља Вредност, опис 

показатеља 

Извор податка 

и година 

ОПШТИ ПОДАЦИ   

Административни и географски положај   

Аутономна покрајина  рзс* 

Регион Шумадија и 

Западна Србија 

рзс* 

Област Златиборска рзс* 

Град или општина Општина Бајина 

Башта 

рзс* 

Површина 673 рзс* 

Број насеља 36 рзс* 

Број катастарских општина 35 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди (ПОУРП) 

29  

Демографски показатељи   

Број становника 26022 рзс** 

Број домаћинстава 8938 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, 

km²) 

38,66  

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 

- 100) 

-10,7 рзс** 

  - у руралним подручјима АП/ЈЛС / рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) 13,6 рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 25,9 рзс** 

Просечна старост 41 рзс* 

Индекс старења / рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним 

образовањем (%) 

21,09 рзс* 

Основно образовање (%) 21,59 рзс* 

Средње образовање (%) 36,49 рзс* 

Више и високо образовање (%) 6,97 рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју 

становника (%) 

63,64 Процена 

Природни услови   

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, 

планински) 

равничарски и 

брдско-планински 

Интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и 

бонитетна класа 

смеђе кисело 

земљиште на 

палеозојским 

шкриљцима VI и 

V класе 

Интерни 



Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) умерено-

континентална 

Интерни 

Просечна количина падавина (mm) 700-800 Интерни 

Средња годишња температура (оС) 13,2 Интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде) река Дрина са 

притокама и 

бројни извори 

Интерни 

Површина под шумом (hа) 24940 рзс* 

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС 

(%) 

37,05 рзс* 

Пошумљене површине у претходној години (hа) 0 рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) 12450 рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ   

Стање ресурса   

Укупан број пољопривредних газдинстава: 5071 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава 

(РПГ): 

Регистровано 3893 

ПГ од тога: 3871-

физичка лица и 

22-правна лица, од 

тога је 3574 ПГ 

активно и то: 

3553-физичка лица 

и 21-правна лица. 

У пасивном 

статусу је 318 ПГ 

и то: 317-

физичких лица и 

1- правно лице 

Управа за 

трезор 

  - породична пољопривредна газдинства (%) 99,5  

  - правна лица и предузетници (%) 0,5  

Коришћено пољопривредно земљиште  - КПЗ (hа) 18053 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 26,82  

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и 

пашњаци, остало(18) (ha, %) 

17943 рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, 

остало(19) (ha, %) 

2674 рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 2,8 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта 

комасацијом (ha) 

0 Интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања 

(ha) 

0 Интерни 

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају 

КПЗ  

1066 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ (ha) / Интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 524 рзс*** 

Површина пољопривредног земљишта у државној 1370,1143 Интерни 



својини на територији АП(20) (ha)  

Површина пољопривредног земљишта у државној 

својини која се даје у закуп (ha): 

173,9678 Интерни 

  - физичка лица (%) 100/0 Интерни 

  - правна лица  (%) 125282 Интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела 

(број) 

10116 рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 16011 рзс*** 

Пољопривредни објекти (број) 1656 рзс*** 

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број) 11318 рзс*** 

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава 

за заштиту биља (ha, број ПГ) 

13585 рзс*** 

Број чланова газдинства и стално запослених на 

газдинству: 

99,75% / 0,25% рзс*** 

(на породичном ПГ: на газдинству правног 

лица/предузетника) (ha)  

4303 рзс*** 

Годишње радне јединице (број) 4303 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења 

пољопривредника (број) 

8 Интерни 

Производња пољопривредних 

производа(количина): 

  

  - биљна производња (t) / рзс*** 

  - сточарска производња (t, lit, ком.) 40000 Интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА   

Рурална инфраструктура  рзс* 

Саобраћајна инфраструктура   

Дужина путева(26) (km) 998,77 рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број) 7 / 10000 рзс* 

Водопривредна инфраструктура   

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу 

(број) 

4688 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу 

(број) 

3978 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 800 рзс* 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) 0 рзс* 

Енергетска инфраструктура   

Производња и снабдевање електричном енергијом 

(број) 

4/14814 Интерни 

Социјална инфраструктура   

Објекти образовне инфраструктуре (број) 23 рзс* 

Број становника на једног лекара  867 рзс* 

Број корисника социјалне заштите 867 рзс* 

Диверзификација руралне економије 867  

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (број) 

1736 рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне 450 рзс*** 



активности(30) (број) 

Туристи и просечан број ноћења туриста на 

територији АП/ЈЛС (број) 

2200 рзс* 

Трансфер знања и информација /  

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) ПССС Ужице Интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни 

систем (број) 

30 ПССС 

 

 

_____________________      М.П.        ____________________________________ 

        Датум и место           Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        На основу члана 7. и 12. Закона о путевима (Службени гласник РС” број 41/2018 и  
95/2018) и члана 40. став 1., тачка 6. и тачка 69. Статута општине Бајина Башта 
(“Службени лист општине Бајина Башта” број 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, 
на седници одржаној дана 05. јуна 2019. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ  

О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА  И НЕКАТЕГОРИСАНИМ 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

         Овом Одлуком се уређује начин управљања, финансирања, заштите, одржавања, 

коришћења, изградње, реконструкције и надзора над  општинским путевима, улицама у 

насељима и некатегорисаним путевима ( у даљем тексту: путеви ) на територији општине 

Бајина Башта. 

 

Члан 2. 

На територији општине Бајина Башта, путну мрежу чине јавни и некатегорисани 
путеви, као добра у општој употреби. Јавни путеви су  државни путеви,  општински 
путеви, улице.  

Државни путеви I и II реда су у својини Републике Србије. 
Општински путеви, улице и некатегорисани путеви који не припадају државним 

путевима, својина су општине Бајина Башта.  
Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине 

Бајина Башта, као и територију општине са мрежом државних путева.  
Улица јесте јавни пут који саобраћајно повезује делове насеља и одређују се 

планским актом. 
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју 

разних корисника, која је проглашена некатегорисаним путем и која је уписана у катастар 
непокретности као некатегорисани пут. 

Путеви су добра у општој употреби и на њима се не могу стицати имовинска права.  
 

Члан 3. 
 

Општински путеви имају улогу да: 

- Повезују територије више месних заједница ( насеља) са државним путем, 

седиштем општине  или са суседном општином;  

- Повезују центар месне заједнице са државним путем; 

- Повезују центар месне заједнице са месном заједницом која је повезана са 

државним путем или седиштем општине; 

 - Прихвате саобраћај са државних путева у ванредним ситуацијама. 

 



 

Члан 4. 

 Влада Републике Србије прописује критеријуме за категоризацију јавних путева.  
 Посебном одлуком Скупштина општине Бајина Башта, извршиће категоризацију 
путева на територији општине Бајина Башта, у складу са критеријумима из става 1. овог 
члана. 
          Усвајањем одлуке о категоризацији путева од стране Скупштине општине Бајина 
Башта, она постаје саставни део ове Одлуке.          
 

Члан 5. 

Под некатегорисаним путевима у смислу одредаба ове одлуке сматрају се путеви 
који се користе за саобраћај а нису јавни путеви, као што су сеоски путеви, шумски 
путеви, пољски путеви и други путеви који су у Катастру непокретности општине Бајина 
Башта уписани као некатегорисани путеви  и власништво су општине Бајина Башта. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе одлуку о 
утврђивању некатегорисаних путева у складу са законом којим се уређује локална 
самоуправа и у складу са Законом о путевима.  

 
  

II  УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА 

 

Члан 6. 

 Под управљањем путевима се подразумева:  

1. планирање, пројектовање, изградња, реконструкција, одржавање и заштита путева,  

2. вршење инвеститорске функције на пројектовању изградњи, одржавању и 

реконструкцији путева,  

3. организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, 

реконструкцији, одржавању и заштити путева, 

4. уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном 

надзору путева, 

5. организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 

заштитом путева, 

6. организовање наплате и контрола наплате накнада за употребу пута, вршење јавних 

овлашћења, 

7. праћење стања путне мреже, 

8. заштита путева, 

9. означавање и вођење евиденције о путевима и саобраћајно-техничким подацима за те 

путеве, 

 Управљање путевима поред послова из става 1. овог члана обухвата и управљање 

саобраћајем на тим путевима. 

 Управљање путевима представља делатност од општег интереса. 

 Управљач пута дужан је да најмање једном у току године, а најкасније до 01. 

септембра те године, поднесе годишњи извештај о извршеној контроли и оцени стања 

путева којим управља. 

 

 



 

Члан 7. 

Делатност управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним 

путевима, који нису део државних путева, може да обавља јавно предузеће, односно 

друштво капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе као и друго 

друштво капитала и предузетник коме је јединица локалне самоуправе поверила обављање 

делатности управљања  општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у 

складу са законом којим се уређује јавно – приватно партнерство и концесије.  

Јавно предузеће, друштво капитала или предузетник који обавља делатност 

управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима из члана 6. ове 

Одлуке је управљач пута.  

         Ако јавно предузеће,  друштво капитала или предузетник обавља само поједине 

послове из члана 6. ове Одлуке не сматра се управљачем пута. 

 У случају да није одређен управљач пута, управљач пута биће општина Бајина 

Башта. 

Члан 8. 

 Управљач пута доноси средњорочни план изградње, реконструкције, одржавања и 

заштите ових путева, као и годишњи програм радова на изградњи, реконструкцији, 

одржавању и заштити путева, појединачне студије уз предходно прибављено мишљење 

Одељења надлежног за послове саобраћаја  општине Бајина Башта. 

 Управљач путева је дужан да годишњи програм радова на одржавању и заштити 

путева којим управља достави на сагласност органу Општинске управе Бајина Башта 

надлежном за послове саобраћаја. 

 Средњорочни план и годишњи програм из става 1. овог члана садржи и активности 

које се односе на спровођење посебних захтева које путеви морају да испуне са аспекта 

безбедности саобраћаја.  

Члан 9. 

 Управљач пута над општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима је 

дужан да води евиденцију о саобраћајно-техничким и другим подацима о овим путевима. 

  

Члан 10. 

 Управљач пута  је дужан да у року од 15 дана од дана достављања употребне 

дозволе за пут, поднесе захтев за уписивање права коришћења општинског пута, улице или 

некатегорисаног пута, као и права службености и других права одређених законом која се 

установљавају на овим путевима у корист других лица у јавне књиге и званичне 

евиденције у које се уписују права на непокретности. 

 Управљач пута, односно лице у чију је корист установљено неко од права из става 

1. овог члана, дужно је да у року од 15 дана од дана настанка промена на установљеним 

правима, заснованих на законом прописаном правном основу, поднесе захтев за упис 

промене, односно брисање података, у јавне књиге и званичне евиденције у које се уписују 

права на непокретности. 

 

 

 



Члан 11. 

 

 Управљачу пута се поверава вршење јавних овлашћења, а која се односе на 

издавање: 

1. Сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на пут; 

2. Сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, 

гасовода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, 

инсталација, постројења и сл. на путу и заштитном појасу пута; 

3. Сагласности за измену саобраћајних површина, пратећих садржаја пута; 

4. Сагласности на пројекте привремене саобраћајне сигнализације и опреме за 

измештање саобраћаја са државних путева на путеве у надлежности општине 

Бајина Башта; 

5. Сагласности за одржавање спортске, односно друге јавне манифестације на путу; 

6. Посебне дозволе за обављање ванредног превоза на путу; 

7. Одобрење за постављање рекламних табли  на путу, односно поред пута. 

 Управљач пута дужан је да одлучи по захтеву за давање сагласности, дозволе и 

одобрења, из става 1. овог члана,  у року од осам дана од дана подношења захтева. 

 Против аката из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Бајина Башта у року од осам дана од дана достављања тог акта.  

  

Члан 12. 

 

 Управљач пута је дужан да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и 

заштиту општинског пута, улице и некатегорисаног пута у циљу несметаног и безбедног 

одвијање саобраћаја на њима. 

 Управљач пута одговара за штету која настане корисницима општинског пута, 

улице или некатегорисаног пута због пропуштања благовременог обављања појединих 

радова на редовном одржавању пута прописаних овом одлуком, односно због извођења 

тих радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења. 

  Управљач пута не одговара за штету уколико је на путевима обезбеђено 

благовремено обавештавање одговарајућом хоризонталном и вертикалном саобраћајном 

сигнализацијом или ако је штета настала грубом непажњом корисника пута.  

 

III ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА 

 

Члан 13. 

 Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева, 

улица и некатегорисаних путева обезбеђује се из: 

1. накнада за употребу пута, 

2. буџета општине Бајина Башта, 

3. финансијских кредита, 

4. улагања домаћих и страних лица, 

5. других извора у складу са законом. 

 



Члан 14. 

 За употребу општинских путева, улица и некатегорисаних путева плаћају се 

накнаде: 

        1. накнада за ванредни превоз, 

        2. накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно 

или звучно обавештавање или оглашавање, 

  3. накнада за коришћење пута његовог дела или путног објекта, 

 4. накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 

телеграфских водова, топловода и сл. на путу                              

 5. накнада за закуп делова општинских путева, улица и некатегорисаних путева, 

 6. накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са 

општинског пута, улице или некатегорисаног пута.     

 Висину накнада, начин утврђивања одређује се посебном Одлуком Скупштине 

општине Бајина Башта а на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара. 

Постављање натписа – билбордова врши се поред пута – улице на удаљености од 

5м мерено са спољашње стране од ивице коловоза, а на основу одобрења које издаје 

Општинска управа Бајина Башта.  

Натпис - билборд је дужно да одржава лице које је захтевало њихово постављање. 

По истеку рока важења одобрења за постављање натписа, лице које је поставило 

натпис, дужно је да га уклони. Уклањање постављеног натписа може да обави и 

Општинска управа Бајина Башта. на основу истека рока важења из одобрења за 

постављање натписа, а уз накнаду трошкова уклањања од стране лица које је поставило 

натпис. 

 

Члан 15. 

У погледу наплате накнада утврђених овом одлуком, контроле, камате, повраћаја, 
застарелости, казне и остало што није уређено овом одлуком, примењиваће се одредбе 
закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 
  

IV ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА 

 

Члан 16. 

 Ради спречавања угрожавања стабилности путева и обезбеђивања услова за 
несметано одвијање саобраћаја и режима саобраћаја на овим путевима, носилац права 
службености на путевима као и других права у складу са одлуком, може да изводи радове 
на путу (грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода,  
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и других сличних 
објеката) само ако је за извођење тих радова прибавио сагласност управљача пута. 
 
 

Члан 17. 

Зона прегледности пута јесте прегледност за безбедно заустављање возила испред 
непокретне препреке на коловозу јавног пута, која мора бити обезбеђена на свакој тачки 
пута у складу са техничким условима за пројектовање. 

На растојању којим је одређена захтевана прегледност забрањено је подизати 



засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете и материјале, постављати постројења и 
уређаје, градити објекте, односно вршити друге радње којима се омета прегледност пута.  

Власник односно непосредни корисник земљишта поред пута дужан је да уклони  
засаде, ограде, дрвеће, предмете и материјале, постројења и уређаје и објекте из става 2. 
овог члана у циљу обезбеђења захтеване прегледности пута.  
 Власник односно непосредни корисник земљишта поред пута дужан је да уклони  
засаде, ограде, дрвеће, предмете и материјале, постројења и уређаје и објекте из става 2. 
овог члана из путног профила пута. 

Члан 18. 

 У заштитном појасу поред општинских и некатегорисаних путева ван насеља 

забрањена је изградња грађевинских или других објеката као и постављање постројења, 

уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја ових 

путева, као и постројења, уређаја и инсталација које служе потребама ових путева и 

саобраћаја на њима. 

 У заштитном појасу из става 1. овог члана може да се гради, односно поставља 

водовод, канализација, топловод, телекомуникациони и електроводови, инсталације, 

постројења и други слични објекти по претходно прибављеној сагласности управљача 

пута  која садржи саобраћајно-техничке услове. 
 Управљач пута је дужан да обезбеди контролу извођења радова из става 2. овог 
члана. 

 

Члан 19. 

Поред путева не могу да се граде зграде, постављају постројења и уређаји и граде 

други објекти на одређеној удаљености од границе путног земљишта тих путева (у даљем 

тексту: заштитни појас). 

Заштитни појас за изградњу стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, бунара, 

резервоара, септичких јама и других грађевинских објеката, са сваке стране општинских и 

некатегорисаних путева, има следеће ширине од границе путног земљишта: 

 Општински путеви ....................................................  5 м 

 Некатегорисани путеви..............................................              3 м 

Одредбе из става 2. овог члана се примењују ако није другачије одређено планским 

актима. 

У зони заштитног појаса власник поседа је дужан да заштитну површину одржава 

на начин да се не омета прегледност пута и угрожава безбедност саобраћаја. 

Уколико је зона прегледности шира од зоне заштитног појаса, власник поседа 

дужан је да површину зоне прегледности изван заштитног појаса одржава на начин да се 

не омета прегледност пута и угрожава безбедност саобраћаја. 
 

Члан 20. 

            Ширина заштитног појаса у коме не могу да се отварају каменоломи и граде 

кречане и циглане, подижу индустријске зграде и постројења и депоније отпада и смећа, 

као и слични објекти поред општинских и некатегорисаних путева износи 20 метара од 

границе путног земљишта. 

            Ширина заштитног појаса у коме не могу да се подижу далеководи и стубне трафо-

станице код укрштања далековода са путем износи најмање висину стуба далековода, 



односно стубне трафо-станице, а код паралелног вођења најмање 10 метара од границе 

путног појаса пута. 

             Ширину заштитног појаса у коме не могу да се подижу непокретна културна добра 

износи најмање 10 метара од границе путног појаса пута. 

            Одредбе овог члана у погледу ширине заштитног појаса примењују се и на 

насељена места, осим ако урбанистичким планом није другачије одређено. 

 

Члан 21. 

 На раскрсници општинског и некатегорисаног пута са другим путем у истом нивоу, 
мора се обезбедити зона потребне прегледности у складу са прописима. 

Управљач пута је обавезан да располаже техничком документацијом којом се 
уређује зона потребне прегледности на укрштању путева са путевима истог или вишег 
реда у истом нивоу. 

 

Члан 22. 

 Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима, 
уграђеним у општински и некатегорисани пут, дужно је да одржава тај објекат, постројење, 
уређај, инсталацију и вод, на начин којим се не оштећује општински и некатегорисани пут, 
односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање пута. 
 Лице из става 1. овог члана дужно је да у року од осам дана пре почетка радова 
обавести управљача пута о радовима на одржавању објекта којим управља.  
 У случају оштећења, односно квара, објеката, постројења, уређаја инсталација или 
водова из става 1. овог члана, лице које управља тим објектима дужно је да без одлагања 
приступи отклањању оштећења, односно квара и истовремено о предузетим радовима, без 
одлагања, обавести управљача пута. 
 После отклањања оштећења, односно квара на свом објекту лице које управља тим 
објектом дужно је да отклони оштећење на путу и врати га у првобитно технички 
исправно стање.   
 Лице из става 1. овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не 
оштећује пут или не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно прибављеној 
сагласности управљача пута.  
 Трошкове извођења радова из става 2. и 3. овог члана, као и трошкови извођења 
радова на враћању пута у првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана. 
  

Члан 23. 

 Извођач радова на путу, који захтевају обустава саобраћаја или измену у режиму 

саобраћаја, дужан је од органа јединице локалне самоуправе надлежне за послове 

саобраћаја прибавити решење о техничком регулисању саобраћаја. Захтев за измену 

режима саобраћаја подноси се најмање осам дана пре почетка извођења радова, осим у 

случају хитних интервенција. Саставни део захтева мора чинити саобраћајни пројекат,  

осим у случајевима извођења хитних радова који не трају дуже од 24 сата. Сагласност на 

саобраћајни пројекат даје надлежни орган општинске управе.  

 Део пута на коме су настале препреке, односно оштећења, која се не могу одмах 

отклонити или на коме се изводе радови мора бити обележен прописаном саобраћајном 

сигнализацијом а учесници у саобраћају обезбеђени постављањем браника.  

 Управљач пута дужан је да обезбеди постављање привремене сигнализације на 

делу пута на коме су настала оштећења или препреке које се не могу одмах уклонити и да 



обезбеди учеснике у саобраћају.  

Извођач радова дужан је да пре почетка радова постави привремену саобраћајну 

сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и да исту одржава у прописаном 

стању током извођења радова а након завршетка радова да исту уклони.  

Приликом извођења радова на путу или обављања других послова на путу, на делу 

који није затворен за саобраћај, лица која изводе радове и налазе се на путу морају на себи 

имати светлоодбојни прслук.  

Члан 24. 

 

Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала на путу као и поред 

самог пута, тако да ометају несметан пролазак пешака или ометају прегледност пута. 

 Ограде, дрвеће и засади поред пута и улица подижу се тако да не ометају 

прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 

За измену саобраћајних површина пратећих садржаја пута потребно је прибавити 

сагласност управљача пута. 

 

Члан 25. 

Сусед општинског и некатегорисаног пута дужан је да омогући прилаз путу или 

путном објекту ради извођења радова на одржавању пута или путног објекта, уз накнаду 

проузроковане штете. 

Управљач пута је дужан да закључи уговор са суседом општинског пута, улице и 

некатегорисаног пута да на суседовом земљишту изгради одводне канале и друге уређаје 

за одвођење воде од трупа пута као и да постави привремене или сталне уређаје и 

регулације, односно подигне засаде, за заштиту пута и саобраћаја на њему од снежних 

лавина, сметова и других штетних утицаја, ако се исти не могу изградити, поставити, 

односно подићи на путу. 

Одредбе става 1. и 2. овог члана сходно се примењују и на власнике, односно 

непосредне држаоце земљишта, у случају када се њихово земљиште користи у исте сврхе.  

 

Члан 26. 

Ради заштите пута, на деоницама на којима је изражена појава ерозије и спирања 

земљишта, управљач пута је дужан, ако природа земљишта допушта, да косине усека, 

засека и насипа, као и земљишни појас озелени травом, украсним шибљем и другим 

растињем тако да се не омета прегледност на путу. 

Засади из става 1. овог члана морају се уредно одржавати и обнављати . 

 

Члан 27. 

На општинском путу, улици и некатегорисаном путу забрањено је нарочито:  

1. привремено или трајно заузимање пута, тротоара, паркинга или друге саобраћајне 

површине за ма какве потребе, без одобрења надлежног органа; 

2. извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,           

одржавањем и заштитом пута; 

3. извођење радова на путу ради постављања подземних водова, водовода и канализације, 

и сл. без одобрења надлежног органа или извођење других радова којима се оштећује пут 



или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја на путу; 

4. испуштање на пут, путно земљиште или путни јарак фекалија, отпадних вода и других 

течности, формирање ђубришта или стајских јама у заштитном појасу пута; 

5. затрпавање путних канала или спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног 

јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим 

реципиентима; 

6. просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут путно 

земљиште или путни јарак; 

7.  замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама; 

8. постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута, 

којима се омета одвијање саобраћаја на путу; 

9. орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и 

земљишном појасу; 

10. вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, 

гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.); 

11. спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења 

и другог материјала; 

12.паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала; 

13. наношење блата са прилазног пута на општински пут, улицу и некатегорисани пут; 

14. пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу; 

15. при извођењу пољопривредних радова окретање запреге, трактора, плуга и других 

пољопривредних машина и оруђа на путу; 

16. кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова; 

17. укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја и 

наношење блата на пут; 

18. заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута; 

19. коришћење хемијских средстава за уништавање корова и другог растиња у путном 

појасу која нису у складу са прописима и нормативима из области заштите животне 

средине; 

20. свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање 

саобраћаја на путу; 

21. преграђивање или сметање слободног тока реке или потока који се налази у 

заштитном појасу пута као и бацање смећа, грања или др. материјала у исте, 

22. дрвеће и друго украсно биљке и сл. садити тако да њихово грање, улази у путни 

профил пута или дозволити да растиње са имања излази из граница имања, 

23. употреба возила који на вучним точковима имају непрописну додатну опрему која би 

могла оштетити пут ( гусенице, ланце, клинове и сл. ) или недозвољено осовинско 

оптерећење без посебне дозволе издате од стране управљача пута. 

   

Члан 28. 

 Управљач пута је дужан да у обављању послова заштите пута, свакодневно 

спроводи активности на утврђивању заузећа пута, бесправног извођења радова на путу и у 

заштитном појасу пута и свих других чињења којима се битно оштећује, или би се могао 

оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу. 

Управљач пута, у случајевима из става 1. овог члана, дужан је да, без одлагања, 

поднесе писани захтев који се заснива на тачном, потпуном и одређеном чињеничном 



стању инспектору за саобраћај и путеве, ради предузимања инспекцијских мера. 

 

Члан 29. 

Управљач пута покреће поступак за ограничавање коришћења  пута, ако је пут у 

таквом стању да: 

1. се општински и некатегорисани пут налази у таквом стању да се на њему не 

може одвијати саобраћај или се не може одвијати саобраћај одређене врсте 

возила; 

2. би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету општинском и 

некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту; 

3. то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању општинског и 

некатегорисаног пута и 

4. то захтевају други разлози заштите општинског и некатегорисаног пута и 

безбедности саобраћаја на том путу. 

 

 Општа забрана саобраћаја на путу, његовом делу или путном објекту може бити 

привремена, а забрана саобраћаја за одређене врсте возила на том путу, његовом делу или 

путном објекту може бити привремена или стална.  

Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана, управљач пута  

предузима мере обезбеђења пута постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације и о 

предузетим мерама обавештава министарство унутрашњих послова и јавност путем 

средстава јавног информисања. 

 

ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ 

Члан 30. 

Превоз возилом које само или са теретом премашује прописима дозвољено 

осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину, сматра се ванредним 

превозом у смислу Закона о путевима и ове одлуке. 

Ванредни превоз, у превозу у друмском саобраћају на територији општине Бајина 

Башта, може се обављати на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима 

на основу посебне дозволе коју издаје управљач пута за сваки појединачни превоз, којом 

се одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз.  

О издатим дозволама из става 2. овог члана управљач пута обавештава Полицијску 

станицу – Сектор за саобраћај и Општинску управу. 

Ванредни превоз може да се обавља на општинском путу, улици и некатегорисаном 

путу без издате дозволе из става 2. овог члана, ако се тај превоз обавља ради интервенције 

приликом елементарних и других непогода, као и за потребе одбране земље. 

 

Члан 31. 

Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених осовинских 

оптерећења, укупне масе и димензија возила, која саобраћају на путу, врши овлашћено 

лице министарства унутрашњих послова и инспектор за саобраћј и путеве. 

Возило којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе из члана 30. став 2. 

ове одлуке, искључују из саобраћаја на путу овлашћено лице из става 1. овог члана и 



одређује место паркирања возила до прибављања посебне дозволе. 

За време трајања искључења из саобраћаја, забрањено је коришћење возила које је 

у вршењу контроле искључено из саобраћаја. 

 

Члан 32. 

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да тај превоз обавља у складу са 

дозволом из члана 30. став 2. ове Одлуке. 

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету управљачу пута 

причињену обављањем ванредног превоза на путу. 

 

Члан 33. 

Привремено или трајно учешће тешких теретних возила са више од 50% у свим 

извршеним превозима терета на одређеном путу или његовом делу, а за потребе лица које 

изводи радове или обавља привредну делатност чија природа захтева тако извршене 

превозе (експлоатација камена,  дрвета и сл.), сматра се прекомерним коришћењем тог 

пута, односно његовог дела у смислу ове одлуке.  

Под тешким теретним возилима из става 1. овог члана сматрају се возила укупне 

масе веће од 7,5 тона. 

Правна или физичка лица чије обављање привредне делатности захтева прекомерну 

употребу пута тешким теретним возилима, плаћају накнаду за прекомерну употребу пута, 

његовог дела или путног објекта. 

Министар прописује методологију за утврђивање прекомерне употребе пута, 

његовог дела или путног објекта.  

Лице из става 1. овог члана дужно је да надокнади штету управљачу пута , 

причињену грубом непажњом (просипање, остављање или бацање терета, замашћивање 

пута мазивима или другим сличним материјама, механичко оштећење вучењем предмета, 

материјала, оруђа и других врста терета по путу и сл.). 

 

Члан 34. 

Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, ималац 

возила, односно терета дужан је да без одлагања уклони или означи. 

· Возило са трупа пута одмах, а најкасније у року од два часа од тренутка 

онеспособљавања возила,  

· Терет  најкасније у року од 12 часова од тренутка падања терета.  

Ако ималац возила или терета не изврши уклањање у роковима из става 1. овог 

члана, уклањање ће извршити управљач пута о трошку имаоца возила, односно терета.  

До уклањања возила, односно терета са пута возило, односно терет који је испао 

морају бити прописно обележени. 

Уклањање возила, односно терета, са трупа или земљишног појаса  пута из става 1. 

и 2. овог члана мора се извршити тако да се не нанесе штета путу. 

 

Члан 35. 

 

У случају одржавања културне, спортске или друге приредбе на путу, према закону 



којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима а која захтева обустава саобраћаја или 

измену у режиму саобраћаја, орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове 

саобраћаја доноси решење о техничком регулисању саобраћаја, чији је саставни део 

саобраћајни пројекат.  

Решење из става 1. овог члана доноси се по предходно прибављеној сагласности 

управљача пута на којем се одржава спортска односно друга приредба на путу. Решење се 

доставља организатору спортске приредбе, односно друге приредбе на путу, министарству 

надлежном за унутрашње послове и управљачу пута на којем ће се одржати спортска или 

друга приредба.  

О забрани саобраћаја из става 1. овог члана, Општинска управа, дужна је да 

обавести министарство унутрашњих послова. 

Управљач пута је дужан да о забрани саобраћаја из става 1. овог члана, 

благовремено обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други 

уобичајени начин и предузме потребне мере обезбеђења. 

 Захтев за издавање дозволе се подноси најкасније 15 дана пре одржавања спортске 

или друге приредбе на путу.  

Организатор културне, спортске или друге манифестације сноси трошкове 

постављања саобраћајне сигнализације, преусмеравања саобраћаја, обавештавања 

јавности и предузетих мера обезбеђења. 

Члан 36. 

Управљач пута је дужан да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и 

кориснике путева о стању и проходности тих путева, а у случају предвиђених ограничења, 

односно обуставе и забране саобраћаја на путу, у року од 48 часова пре почетка примене 

наведених мера.  

 

Члан 37. 

Управљач пута поставља, замењује, допуњује и обнавља саобраћајну 

сигнализацију, опрему пута и објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине и 

обезбеђује редовно чишћење саобраћајне сигнализације и опреме пута. 

      

 

V. ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА 

 

Члан 38. 

Одржавањем путева у смислу ове одлуке сматрају се радови којима се обезбеђује 

несметан и безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута. 

Одржавање путева обухвата редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно 

одржавање. 

 

Члан 39. 

Радови на редовном одржавању пута, ради обезбеђења функционалности пута, јесу 

нарочито: 

1 преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;  



2 местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих 

елемената пута;  

3 чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса; 

4 одржавање и уређење банкина и берми; 

5 уређење и очување косина насипа, усека и засека; 

6 чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за 

одводњавање пута; 

7 поправка путних објеката; 

8 постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације 

и опреме пута; 

9 чишћење саобраћајне сигнализације и опреме пута;  

10 кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу; 

11 чишћење снега са коловоза пута, банкина и ригола. 

 

Радови на редовном одржавању пута, ради обезбеђења функционалности пута, се 

спроводе у складу са програмом одржавања који доноси управљач пута. 

 

Члан 40. 

Радови на рехабилитацији јавног пута обухватају: извођење радова на путу у 

границама путног земљишта ради очувања карактеристика пута у истом или приближно 

истом стању које је било тренутку његове изградње или последње реконструкције.  

Радови на рехабилитацији јавног пута јесу нарочито: 

  1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима; 

обрада површине коловозног застора или заптивање; 

2. наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости; 

3. корекција облика постојећег застора или коловоза. 

4. селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена 

попречних нагиба коловоза на јавном путу, односно његовом делу; 

5. замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника и сл.; 

6. обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова; 

7. замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду; 

8. постављање нове саобраћајне сигнализације на путу, односно његовом делу. 

Радови на појачаном одржавању јавног  пута (побољшање  пута), јесу нарочито: 

1. ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина; 

2. проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа пута на краћим 

деловима пута; 

3. проширење раскрсница у нивоу; 

4. санирање клизишта и одрона; 

5. санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова; 

6. замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског 

пута и путног објекта; 

7. постављање нове опреме пута и нових објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и 

околине на путу, односно његовом делу. 

Управљач пута 15 дана пре почетка радова обавештава надлежни орган Општинске 

управа Бајина Башта о намери извођења радова на рехабилитацији уз достављање технике 



документације која садржи: технички опис радова који се изводе, предмер и предрачун 

радова, ситуациони приказ деонице пута са саобраћајном сигнализацијом на којој се 

изводе радови  уз захтев за доношење решења о техничком регулисању саобраћаја чији је 

саставни део саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације за време 

извођења радова. 

Радови из става 2. и 3. овог члана изводе се према техничкој документацији која се 

израђује у складу са Законом о путевима, техничким прописима и стандардима и која 

садржи: општи део, пројектни задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни профил, 

попречне профиле, детаље потребне за извођење радова, пројекат саобраћајне 

сигнализације и опреме, опис радова са предмером и предрачуном, пројекат регулисања 

саобраћаја за време извођења радова и техничку контролу техничке документације. 

Техничку документацију из става 5. овог члана, пре почетка извођења радова на 

појачаном одржавању  пута оверава Општинска управа. 

Овера из става 6. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од 

годину дана од дана извршене овере. 

 Општинска управа, образује комисију за технички преглед изведених радова на 

појачаном одржавању  пута и издаје решење о техничком пријему тих радова. 

 

Члан 41.  

Радови на рехабилитацији некатегорисаног пута обухватају: извођење радова на 

путу у границама путног земљишта ради очувања или побољшања карактеристика пута.  

Радови на рехабилитацији некатегорисаног пута јесу нарочито: 

  1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима; 

обрада површине коловозног застора или заптивање; 

2. обнављање и замена оштећених коловозних конструкција, односно њених делова, а 

нарочито наношење новог асфалтног слоја, одређене носивости по целој ширини 

постојећег коловоза, ради ојачања коловозне конструкције и повећања безбедности 

саобраћаја.   

3. корекција облика постојећег застора или коловоза. 

4. селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена 

попречних нагиба коловоза на јавном путу, односно његовом делу; 

5. замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника и сл.; 

6. обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова; 

7. замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду; 

8. постављање нове саобраћајне сигнализације на путу, односно његовом делу. 

Радови на појачаном одржавању некатегорисаног  пута (побољшање  пута), јесу 

нарочито: 

1. ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина; 

2. проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа пута на краћим 

деловима пута; 

3. проширење раскрсница у нивоу; 

4. санирање клизишта и одрона; 

5. санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова; 

6. замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског 

пута и путног објекта; 

7. постављање нове опреме пута и нових објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и 



околине на путу, односно његовом делу. 

Управљач пута 15 дана пре почетка радова обавештава надлежни орган Општинске 

управа Бајина Башта о намери извођења радова на  рехабилитацији уз достављање технике 

документације која садржи: технички опис радова који се изводе и предмер и предрачун 

радова. 

Техничку документацију из става 4. овог члана, пре почетка извођења радова на 

појачаном одржавању  пута оверава Општинска управа. 

Овера из става 5. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од 

годину дана од дана извршене овере. 

 Општинска управа, образује комисију за технички преглед изведених радова на 

појачаном одржавању  пута и издаје решење о техничком пријему тих радова. 

 

Члан 42. 

Радови на ургентном одржавању путева обухватају радове који се морају хитно 

извести ради отклањања штетних последица условљених елементарним непогодама и 

ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања 

саобраћаја. 

 

Члан 43. 

Радови на одржавању пута по правилу се изводе тако да се не забрањује саобраћај 

на путу. 

У случају да се радови из става 1. овог члана не могу извести без забране 

саобраћаја  на путу, управљач пута одређује којим ће се другим путем одвијати саобраћај и 

под којим условима, а у року од 48 часова пре почетка забране саобраћаја, путем средстава 

јавног информисања обавести јавност.  

 

VI ИЗГРАДЊA И РЕКОНСТРУКЦИЈA ПУТЕВА 

 

Члан 44. 

 

Изградња и реконструкција пута врши се у складу са законом којим се уређује 

планирање и изградња, Законом о путевима и овом Одлуком. 

За изградњу и реконструкцију  пута, поред идејног пројекта тог пута, израђују се, 

по потреби, и следећи идејни пројекти: раскрсница, објеката за потребе пута, саобраћајне 

сигнализације и опреме пута. 

Главни пројекат изградње и реконструкције пута садржи елементе дефинисане у 

складу са законом којим се уређује планирање и изградња и законом о путевима. 

 

Члан 45. 

 
Саобраћајни прикључак на јавни пут гради се у складу са законом којим се уређује 

планирање и изградња и на основу издатих услова од стране управљача пута. 
Земљани пут који се укршта или прикључује на  пут мора се изградити са тврдом 

подлогом или са истим коловозним застором као и пут са којим се укршта, односно на који 

се прикључује, у дужини од најмање 10 метара, рачунајући од ивице коловоза општинског 

пута. 



Прилазни пут који се прикључује на пут мора се изградити на начин да не ремети 

безбедност саобраћаја на путу. 

Трошкове изградње из ст. 2. и 3. овог члана сноси инвеститор изградње земљаног, 

односно прилазног пута, у дужини из става 2. овог члана. 

Ако приликом изградње или реконструкције пут из става 2. овог члана пресеца 

земљани пут, трошкове изградње земљаног пута са тврдом подлогом или истим 

коловозним застором као и пут са којим се укршта, односно на који се прикључује, сноси 

инвеститор радова на изградњи, односно реконструкцији пута. 

 

Члан 46. 

Путни објекти пута морају се изградити тако да ширина коловоза на путном објекту 

не сме да буде мања од ширине коловоза пута. 

Раскрснице путева морају да буду изведене тако да се возила могу безбедно 

укључивати на пут и искључивати са пута. 

 

Члан 47. 

 

Инвеститор је дужан да, најмање 15 дана пре почетка радова на изградњи, односно, 

реконструкцији пута или путног објекта о томе обавести јавност путем средстава јавног 

информисања или на други уобичајени начин. 

Лица, који су имаоци и која су дужна да се старају о објектима, постројењима, 

уређајима, инсталацијама и водовима уграђеним у труп  пута и у земљишном појасу, 

односно у путном објекту (канализација, водовод, електричне, телекомуникационе 

инсталације и сл.), усклађују радове са радовима на реконструкцији пута. 

Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана пре почетка радова из става 1. овог члана, 

писано обавести лица из става 2. овог члана о почетку радова. 

Лица из става 2. овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу других 

радова на путу о свом трошку, а при изградњи пута о трошку инвеститора пута, изместе 

објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове, или их прилагоде насталим променама. 

У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, односно не прилагоде објекте, 

постројења, уређаје, инсталације и водове до почетка извођења радова на изградњи, 

односно реконструкцији пута или извођењу других радова на путу, одговарају за штету 

која настане због неблаговременог отпочињања извођења тих радова. 
 

Члан 48. 

 

Ако постојећи пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог објекта 

( инфраструктура,  каменолом, акумулационо језеро, и сл.), односно његов део који се 

измешта, мора бити изграђен са елементима који одговарају категорији тог пута. 

Трошкове измештања пута, односно његовог дела, из става 1. овог члана, сноси 

инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање пута, односно његовог дела, 

ако се другачије не споразумеју инвеститор и управљач пута. 

 

 



Члан 49. 

 

Путни објекти пута морају се изградити тако да ширина коловоза на путном објекту 

не сме да буде мања од ширине коловоза пута. 

Раскрснице путева морају да буду изведене тако да се возила могу безбедно 

укључивати на пут и искључивати са пута. 

Члан 50. 

 Просторним, односно урбанистичким планом, одређују се деонице пута, односно 

путног објекта са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе 

насеља, простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и друга сигнализација и сл.), 

објекти и опрема која одговара потребама насеља. 

 Изградњом деонице пута, односно путног објекта у смислу става 1. овог члана, не 

може да се наруши континуитет трасе пута и саобраћаја на њему. 

Члан 51. 

 

 Аутобуско стајалиште на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза 

јавног пута, осим када то није могуће због услова на терену. 

Трошкове изградње аутобуског стајалишта из става 1. овог члана сноси општина 

Бајина Башта или превозник који обавља линијски превоз путника.  

 

Члан 52. 

 

 Одредбе ове одлуке којима се уређује изградња путева примењују се и на 

реконструкцију ових путева.  

Реконструкцијом у смислу ове одлуке сматрају се радови на постојећем путу, 

његовом делу и путном објекту, којима се мењају положај трасе пута у појасу његовог 

основног правца, конструктивни елементи, носивост, стабилност или проширује коловоз.  

Употребну дозволу за пут из става 2. овог члана издаје  Општинска управа. 

Члан 53. 

 

Пројектовање пута, изградња, односно реконструкција пута и коришћење 

материјала врши се применом техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката, 

односно материјала. 

Путеви морају да се планирају, пројектују и граде тако да се планска и техничка 

решења ускладе са најновијим знањима технике пројектовања и изградње путева, са 

захтевима безбедности саобраћаја, са економским начелима и мерилима за оцену 

оправданости њихове изградње и са прописима о заштити животне средине, тако да 

штетни утицаји на средину због очекиваног саобраћаја буду што мањи. 

Пут, његов део и путни објекат подобан је за употребу када се на начин прописан 

законом утврди да пут, његов део и путни објекат у погледу безбедности саобраћаја 

испуњава техничке прописе и стандарде који се односе на ту врсту објеката. 



 VII. МАПИРАЊЕ РИЗИКА, ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РАНГИРАЊЕ ОПАСНИХ 

МЕСТА 

Члан 54. 

 Управљач општинских путева и улица дужан је најмање једном у периоду од пет 

година обезбеди Мапирање ризика односно пројекте идентификације и рангирања опасних 

места ( црне тачке ) на путевима којима управљају. За најризичнија опасна места и 

деонице управљач пута дужан је да детаљно сагледа  проблем безбедности саобраћаја и 

предузме мере за отклањање ризика.  

Члан 55. 

 

У случају саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицем министарство 

надлежно за послове саобраћаја доставља извештај о саобраћајној незгоди надлежном 

управљачу јавног пута у року од 60 дана од дана настанка саобраћајне незгоде.  

У случају настанка саобраћајне незгоде из става 1. овог члана управљач јавног пута 

је дужан да обезбеди Независну оцену доприноса јавног пута настанку, односно 

последицама саобраћајне незгоде, у року од 30 дана од дана њеног пријема.  

На основу Независне оцене у којој је утврђено да је пут допринео настанку односно 

последицама саобраћајне несреће, управљач јавног пута у року од 60 дана од добијања 

Независне оцене предузима мере ради ради унапређења безбедности пута и спречавања 

настанка саобраћајних незгода.   

 

VIII. НАДЗОР 

Члан 56. 

Надзор над спровођењем ове одлуке којом се уређује изградња, реконструкција, 

одржавање, заштита и безбедност саобраћаја на путевима, врши Општинска управа, а 

инспекцијски надзор врши инспектор за саобраћај и путеве (у даљем тексту: инспектор). 

Члан 57. 

Инспектор не може да израђује или учествује у изради техничке документације и 

техничкој контроли техничке документације за објекте који су предмет инспекцијског 

надзора и да врши стручни надзор над изградњом, односно извођењем радова на 

објектима који су предмет инспекцијског надзора. 

Члан 58. 

Инспектор има право и дужност да проверава: 

 радове на одржавању  и заштити пута, његовог дела и путног објекта; 

 техничку и другу документацију за одржавање пута, његовог дела и путног 

објекта; 



 испуњеност услова прописаних за лица која врше послове пројектовања, 

техничке контроле техничке документације, руковођења извођењем радова и 

вршења стручног надзора на одржавању пута; 

 стање пута, његовог дела и путног објекта;  

 правилно одржавање пута, његовог дела и путног објекта у складу са 

техничким и другим прописима и условима којима се осигурава способност 

пута, његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја; 

 услове одвијања саобраћаја на путу; 

 да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите пута; 

 примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом 

извођења радова и употребе материјала при одржавању пута; 

 да ли извођач радова на рехабилитацији пута, његовог дела и путног објекта 

води књигу инспекције и грађевински дневник на прописан начин; 

 да ли је спроведена провера, Мапирање ризика, идентификација и рангирање  

опасних места и независна оцена на прописан начин; 

 да ли се ванредни превоз врши са посебном дозволом. 

Поред послова из става 1. овог члана инспектор обавља и друге послове утврђене 

законом.  

Члан 59. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да: 

1 забрани извршење радова који се изводе противно закону и другим 

прописима, техничким прописима и стандардима и нормама квалитета 

приликом извођења радова и употребе материјала при одржавању пута, 

његовог дела и путног објекта, противно условима одвијања саобраћаја на  

путу, његовом делу и путном објекту или противно прописаним мерама 

заштите пута, његовог дела и путног објекта; 

2 наложи отклањање недостатака на путу, његовом делу или путном објекту 

којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја; 

3 наложи рушење и уклањање објеката изграђених, односно постављених у 

заштитном појасу пута и уклањање депонија отпада и смећа, супротно 

одредбама ове одлуке;  

4 нложи рушење или уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог 

материјала и натписа подигнутих, остављених или постављених супротно 

одредбама ове одлуке; 

5 нареди уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, 

дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са пута, његовог дела, 

путног објекта и земљишног појаса, осим објеката, водова и инсталација за 

које је установљено право службености или друго право одређено законом; 

6 забрани радове који се изводе у непосредној близини пута, његовог дела и 

путног објекта, а који могу угрозити њихову стабилност и безбедност 

саобраћаја; 



7 искључи из саобраћаја на путу возило којим се обавља ванредни превоз без 

посебне дозволе;  

8 нареди постављање физичких препрека којима се онемогућава прикључење 

на пут, прикључком или укрштањем путева, односно прикључком прилазног 

пута на пут, без претходно прибављене сагласности управљача пута, 

односно одобрења за изградњу; 

9 нареди отклањање неправилности, односно забрани даље извођење радова 

приликом одржавања пута, његовог дела и путног објекта, ако утврди да 

извођач радова не испуњава прописане услове; 

10 покрене поступак за укидање одобрења за изградњу, по праву надзора, ако 

утврди да је издато супротно закону;  

11 нареди рушење пута, његовог дела или путног објекта, за које није издато 

одобрење за изградњу, односно реконструкцију; 

12 нареди отклањање недостатака ако утврди да се приликом извођења радова 

и употребе материјала при одржавању пута, његовог дела и путног објекта, 

не примењују технички прописи и стандарди и норме квалитета, а ако се у 

утврђеном року недостаци не отклоне, забрани, односно обустави даље 

извођење радова и нареди рушење и уклањање изграђених, реконструисаних 

и одржаваних делова пута или путног објекта на којима нису отклоњени 

наређени недостаци; 

13 нареди уклањање заустављеног или остављеног возила којим се омета 

коришћење пута. 

 

Члан 60. 

Ако је пут, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не може 

одвијати безбедан саобраћај, инспектор ће наредити да се без одлагања предузму мере 

обезбеђења, а по потреби може привремено забранити саобраћај на  његовом делу или 

путном објекту. 

 

Члан 61. 

 

Против решења инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року од 

осам дана од дана достављања. 

Жалба се подноси Општинском већу преко Општинске управе. 

Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење 

решења којим се: 

1 забрањују, односно обустављају радови; 

2 привремено забрањује саобраћај на путу, његовом делу или путном објекту; 

3 наређује отклањање недостатака на путу, његовом делу или путном објекту 

којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја; 

4 искључује из саобраћаја на путу возило којим се обавља ванредни превоз без 

посебне дозволе. 

 

 

 



Члан 62. 

Инспектор за време обављања инспекцијских послова носи службену легитимацију 

и дужан је да је покаже лицу које контролише, пре извршења инспекцијског надзора. 

 

Члан 63. 

 

Инспектор, ради остваривања прегледа, има право да на општинским путевима, 

улицама и некатегорисаним путевима зауставља возила, осим возила Војске Србије, возила 

хитне помоћи и возила органа унутрашњих послова. 

Заустављање возила из става 1. овога члана врши се истицањем саобраћајног знака 

"забрањен саобраћај свим возилима у оба смера" на коме је уписано "СТОП". 

 

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 64. 

 

 Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица може се 

поднети прекршајна пријава сходно казненим одредбама утврђених Законом о путевима и 

овој одлуци. 

 

Члан 65. 

 

  Новчаном казном од 80.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај предузеће 

коме су поверени послови управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним 

путевима, ако: 

1.  не води евиденцију о саобраћајно техничким и другим подацима на општинским 

путевима, улицама и некатегорисаним путевима, ( члан 9. ове Одлуке ), 

2. у року од 15 дана од дана достављања употребне дозволе за пут, не поднесе захтев за 

уписивање права коришћења пута као и других права одређених законом која се 

установљавају на овим путевима ( члан 10. ове Одлуке ), 

3. не обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту пута ( члан 12. ове 

Одлуке ), 

4. не обезбеди потребну зону прегледности на свакој тачки пута ( члан 17. ове Одлуке ), 

5. не располаже техничком документацијом којом се уређује зона потребне прегледности 

на укрштању путева са путевима истог или вишег реда ( члан 21. ове Одлуке ) 

6. ако земљишни појас и косине усека, засека и насипа не озелени травом, украсним 

шибљем и другим растињем, на деоницама пута на којим је изражена појава ерозије и 

спирања земљишта ( члан 26. ове Одлуке ), 

7. ако не предузме поступак за ограничење коришћење пута ако је пут у таквом стању да 

саобраћај није могућ или саобраћај појединих врста возила, ако саобраћај појединих врста 

возила може бити штетан за пут или ако то захтевају основани разлози који се односе на 

заштиту пута и безбедност саобраћаја ( члан 29.став 1.  ове Одлуке ), 

8. ако истовремено са покретањем поступка из члана 29. става 1. ове Одлуке не предузме 

мере обезбеђења пута постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације, и о 



предузетим мерама не обавести министарство унутрашњих послова и јавност путем 

средстава јавног информисања  ( члан 29.став 2.  ове Одлуке ), 

9. благовремено и на погодан начин не обавести јавност и кориснике путева о стању и 

проходности путева а у случају предвиђених ограничења у року од  48 часова пре почетка 

примене наведених мера ( члан 36. ове Одлуке ), 

10. не поставља, допуњује и обнавља саобраћајну сигнализацију, опрему пута и објекте и 

опрему за заштиту пута саобраћај и околине или не обезбеди редовно чишћење 

саобраћајне сигналиазције и опреме пута ( члан 37. ове Одлуке ), 

11. приликом одржавања пута не поступи у складу са чланом 42. ове Одлуке 

 
 

Новчаном казном од 80.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај правно лице 

ако: 

1. постављање билборда изврши без одобрења Општинске управе Бајина Башта (члан 14. 

став 3. ове Одлуке),  

2 . билборд не одржава и не уклони по истеку рока важења одобрења (члан 14. став 4. и 

став 5. ове Одлуке),  

3. носилац права службености за постављање објеката уграђених у труп пута (водовода, 

канализације, електричних подземних водова, топловода и сличних објеката ) изводи 

радове без сагласности управљача пута (члан 16. ове Одлуке ), 

4. гради грађевинске и друге објекте у заштитном појасу пута ( члан 18. ове Одлуке ), 

5. отвори каменолом, изгради кречану или циглану у заштитном појасу пута (члан 20. став 

1. ове Одлуке), 

6. подиже далеководе и стубне трафостанице супротно одредбама (члан 20. став 2. ове 

Одлуке), 

7.  подиже непокретна културна добра на удаљености мањој од 10 метара од границе 

путног појаса општинског и некатегорисаног пута (члан 20. став 3. ове Одлуке), 

8. уколико лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом или 

водовима уграђеним у труп пута не одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталцију и 

вод на начин којим се оштећује општински и  некатегорисани пут односно односно 

угрожава безбедно одвијање саобраћаја или омета одржавање општинског пута, улице и 

некатегорисаног пута. ( члан 22. став 1. ове Одлуке ), 

9.   уколико лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом или 

водовима уграђеним у труп пута,  у року од осам дана пре почетка радова не обавести 

управљача пута о радовима на одржавању објекта којим управља. ( члан 22. став 2. ове 

Одлуке ), 

10. уколико у случају оштећења, односно квара, објеката, постројења, уређаја инсталација 

или водова уграђених у труп пута, не приступи, без одлагања, отклањању оштећења, 

односно квара и истовремено о предузетим радовима, не обавести управљача пута.( члан 

22. став 3. ове Одлуке ), 

11. уколико након отклањања оштећења односно квара на свом објекту лице које управља 

тим објектом не отклони оштећење на путу и врати га у првобитно технички исправно 

стање, уз стручни надзор управљача пута ( члан 22. став 4. ове Одлуке ), 

12. оставља грађевински и други материјал на путу као и поред самог пута тако да омета 

несметан пролазак пешака или омета прегледност пута,  ( члан 23. став 1. ове Одлуке ), 



13. ограде, дрвеће и засаде поред пута и улица подизати на тај начин да ометају 

прегледност пута или угрожавају безбедно одвијање саобраћаја.  ( члан 23. став 2. ове 

Одлуке ), 

14. за измену саобраћајних површина пратећих садржаја пута не прибави сагласност 

управљача пута  ( члан 24. ове Одлуке ), 

15. учини неку од забрањених радњи из члана 27. ове Одлуке 

16. обавља ванредни превоз без дозволе управљача пута,  ( члан 30. ове Одлуке ), 

17. уколико ималац возила које се онеспособи за даљу вожњу као и терет возила који је 

спао са возила одмах не уклони са пута или не обележи.  ( члан 34. ове Одлуке ), 

За прекршај из става 1. и 2. овог члана казниће се новчаном казном  од 5.000 до 

50.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 

Члан 66. 

Новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај предузетник 

ако: 

1. постављање билборда изврши без одобрења општинске управе Бајина Башта 

(члан 14. став 3. ове Одлуке), 

2. носилац права службености за постављање објеката уграђених у труп пута  

(водовода, канализације, електричних подземних водова, топловода и сличних објеката) 

изводи радове без сагласности управљача пута (члан 16 ове Одлуке), 

3. врши изградњу грађевинских и других објеката у заштитном појасу пута (члан 

18. ове Одлуке), 

4. оставља грађевински и други материјал на путу као и поред самог пута тако да 

омета несметан пролазак пешака или омета прегледност пута,  (члан 23. став 1. ове 

Одлуке),  

5. учини неку од забрањених радњи из члана 27. ове Одлуке, 

6. обавља ванредни превоз без дозволе управљача пута,  (члан 30. ове Одлуке). 

7. уколико ималац возила које се онеспособи за даљу вожњу као и терет возила који 

је спао са возила одмах не уклони са пута или не обележи.  (члан 34. ове Одлуке) 

 

Члан 67. 

 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице 

ако: 

1. гради грађевинске и друге објекте у заштитном појасу пута (члан 18. ове Одлуке),  

2. оставља грађевински и други материјал на путу као и поред самог пута тако да 

омета несметан пролазак пешака или омета прегледност пута (члан 23. став 1. ове Одлуке), 

3. не омогући прилаз путу или путном објекту ради извођења радова на одржавању 

пута или путног објекта (члан 25. ове Одлуке), 

4.  учини неку од забрањених радњи из члана 27. ове Одлуке, 

5. уколико ималац возила које се онеспособи за даљу вожњу као и терет возила који 

је спао са возила одмах не уклони са пута или не обележи.  (члан 34. ове Одлуке), 



6. уколико изврши прикључак на пут без издате сагласности и услова од управљача 

пута  (члан 46. ове Одлуке) 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 68. 

            Даном ступања на снагу овe Одлуке престаје да важи Одлука о некатегорисаним 

путевима на подручју општине Бајина Башта ( „Службени лист општине Бајина Башта“ , 

бр.2/96 ) и Одлука о утврђивању локалних путева 01 број: 06-38 /90 од 29.06.1990. године. 

Члан 69. 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Бајина Башта. 
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Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Весна Ђурић, с. р. 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС“, број 41/09, 53/010, 101/011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 

9/2016-одлука УС, 24/018, 41/018, 41/018-др. закон и 87/018), члана 108. Закона о путевима 

(„Сл.гласник РС“, број 41/018 и 95/018-др.закон), лана 35. Закона о прекршајима („Сл. 

гласник РС“ број 5/2013, 13/2016 и 98/2016- одлука УС ), члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

општине Бајина Башта («Сл. лист општине Бајина Башта», број 2/019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 05. јуна 2019. године, донела  је 

 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА У НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАЈИНЕ БАШТА 

 
 

Члан 1. 

          Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о техничком регулисању саобраћаја 

у насељима на територији општине Бајина Баште ( Сл. лист општине Бајина Башта („«број 

4/10, 5/10 и 6/11). 

 
Члан 2. 

           У члану 5. речи „Јавно предузеће Дирекција за изградњу “Бајина Башта” Бајина 

Башта“,  замењују се речима „надлежно одељење Oпштинске управе Бајина Башта“. 

 
Члан 3. 

 Члан 7. мења се и гласи: 

 „Сходно важећим законским прописима и значају саобраћајног повезивања, 

одређене улице у граду су делови државних путева и то: 

 1. Државни  пут II A реда, број 170, иде Улицом Миленка Топаловића од почетка 

територије насељеног места Бајина Башта (из правца Рогачице), улицама Миленка 

Топаловића до раскрснице са улицом Светосавком, даље улицом Светосавском до краја 

територије насељеног места Бајина Башта ( у правцу Кремана ). 

 2. Државни  пут II A реда, број 171, иде Улицом Душана Вишића од почетка 

територије насељеног места Бајина Башта (из правца Дуба) до раскрснице са улицом 

Слободана Пенезића – Крцуна, Улицом Слободана Пенезића – Крцуна од раскрснице са 

Улицом Душана Вишића до раскрснице са Улицoм Ужичком, Улицом Ужичком, од 

раскрснице са Улицом Слободана Пенезића – Крцуна до раскрснице са Улицом Миленка 

Топаловића, Улицом Миленка Топаловића до раскрснице са улицом Ужичком до 

раскрснице са улицом Светосавком, Улицом Светосавском од раскрснице са Улицом 

Миленка Топаловића до раскрснице са Улицом Драгољуба Бешлића – Шабана, Улицом 

Драгољуба Бешлића – Шабана,  од раскрснице са улицом Светосавком до раскрснице са 

улицом Кнеза Милана Обреновића, Улицом Кнеза Милана Обреновића од   раскрснице са 

Улицом Драгољуба Бешлића – Шабана до краја насељеног места Бајина Башта ( у правцу 

границе Србије и БиХ ).           

         Улице наведене у ставу 2. и 3. овог члана имају приоритет приликом одређивања 

првенства пролаза на раскрсницама ових улица са другим  градским улицама.“ 

 



Члан 4. 

 У члану 14. став 5 речи „ЈП Дирекцијом за изградњу “Бајина Башта” Бајина Башта“  

замењују се речима „Општинском управом Бајина Башта“. 

 У члану 14. став 7.  речи „ЈП Дирекција за изградњу “Бајина Башта” Бајина Башта“ 

замењују се речима „Општинска управа Бајина Башта. 

 
 Члан 5. 

 У члану 16. став 5.  мења се и гласи: 

„Снабдевање локала у ужем центру града дозвољава се ангажовањем возила за 

снабдевање чија највећа дозвољена маса не прелази 7.500кг у времену од 05:00h до 7:00 h 

и од 08.30 h до 15.00 h, а локали у Улици Кнеза Милана Обреновића у пешачкој зони од 

Трга до раскрснице са Улицом браће Нинчића могу се снабдевати у времену од 05.00 до 

07.00 сати и од 08.30 h до 15.00 h. 

 
Члан 6. 

 У члану 18.  у ставу 1. речи „идентификациони картон за доставно возило“ 

замењују се речима „одобрење  Општинске управе за свако возило са којим врши доставу ( 

у даљем тексту: одобрење за доставу ).” 

 У члану 18.  став 2.  мења се и гласи: 

 „Одобрење за доставу издаје Општинска  управа привредном друштву или 

предузетнику, уз решење из АПР-а, копију саобраћајне дозволе и доказу о уплати 

административне таксе за свако возило са којим се врши достава.  Административна такса 

се наплаћује сходно Одлуци о административним таксама.“ 

  У члану 18.  бришу се  став 3. и став 4.. 

 
Члан 7. 

 У члану 19.  мења се став 1. и гласи: 

„ Возило за снадбевање мора имати документацију за робу која се односи на локал 

који снадбева као и примерак одобрења за доставу издато за свако возило са којим врши 

доставу.“   

 
 Члан 8. 

 У члану 20. став 1. бришу се речи „али приликом утовара и истовара не смеју 

заузимати јавну површину”.   

 У члану 20. став 2. мења се и гласи:  

„Одобрење за снадбевање  за специјализо-вана возила издаје се у складу са чланом 

18. ове Одлуке.“ 

У члану 20. бришу се ставови 5., 6. и 7. 

 
 Члан 9. 

 У члану 21. став 1.  речи „магистралних и регионалних путева или су веза тих 

путева“, замењују се речима: „државних путева“. 

  

 Члан 10. 

 У члану 22. став 1. мења се алинеја 9. и гласи: 

 „-На површинама са уређеним паркинзима испред спортске хале, где је дозвољено 



паркирање и аутобусима и комбијима спортских екипа, код аутобуске станице у улици 

Светосавској.“ 

 У члану 22. став 1.  после алинеје 9. додаје се алинеја 10. која гласи: 

„- На обележеним и уређеним паркинг местима у улици поред зелене пијаце осим 

на шест места одређених и обележених за продају робе са возила, кванташка пијаца, која је 

посебном одлуком поверена на управљање Јавном комуналном предузећу „12. 

септембар“.“ 

 
Члан 11. 

 У  члану 23. став 3.  брише се тачка  и додају се речи: 

„ , лица којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом, лица оболела од 

дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користе 

инвалидска колица, са најмање 70 % телесног оштећења, лица која имају оштећења вида 

најмање 90 %, ратни и мирнодопски инвалиди, цивилни инвалиди рата од  I до IV  групе 

инвалидности и лица на дијализи.“ 

У члану 23. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Уз захтев за издавање потврде о испуњености услова за коришћење паркинг места 

за особе са инвалидитетом, потребно је приложити: фотокопију личне карте, саобраћајне 

дозволе, медицинску документацију подносиоца захтева и лична карта за одраслог члана 

заједничког домаћинства а за децу извод из матичне књиге рођених, уколико је члан 

породичног домаћинства особа са инвалидитетом.“          

 
 Члан 12. 

У члану 24. став 1. брише се тачка и додају се речи: „и на посебно обележеним 

паркинг местима у улици Вука Караџића.“. 

 
 Члан 13. 

У члану 30. став 1. мења се и гласи: 

„Забрањено је на коловозу, тротоару, паркиралишту и другим површинама 

намењеним за саобраћај, возилу постављеном на тротоар, коловоз, паркиралиште у 

насељеном месту и у граду вршити складиштење и депоновање робе и материјала, 

излагање продаје робе, обављање угоститељских, занатских и других делатности, осим у 

случајевима када за то поседује одобрење надлежног органа Општинске управе издату уз 

сагласност управљача пута.“ 

 
Члан 14. 

Члану 32. мења се и гласи: 

„Лице које управља инфраструктурним објектом уграђеним у труп јавног пута ( 

водоводна и канализациона инфраструктура, топловодна инфраструктура, 

инфраструктутра електронских комуникација и др. ) дужно је да одржава тај објекат на 

начин којим се не оштећује јавни пут, односно не угрожава безбедност саобраћаја. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да у року од 8 дана пре почетка радова 

обавести управљача јавног пута о радовима на одржавању објекта којим управља. 

У случају оштећења односно квара на свом објекта којим управља дужно је да без 

одлагања приступи отклањању оштећења односно квара и истовремено о предузетим 

радовима обавести управљача пута. 



После оштећења квара односно оштећења на свом објекту, лице које управља тим 

објектом дужно је да отклони оштећење на јавном путу и врати га у технички исправно 

стање. 

Управљач јавног пута дужан је да по пријему обавештења из става 2. и 3. овог 

члана обезбеди стручни надзор над извођењем радова из става 1. и 3. овог члана.“ 

   

 Члан 15. 

У члану 33. став 2.  речи „ЈП Дирекција за изградњу “Бајина Башта” Бајина Башта ( 

у даљем тексту Дирекција за изградњу )“ замењују се речима: „Одељења за инвестиције и 

грађевинске послове Општинске управе Бајина Башта, и   речи „Дирекције за изградњу“ 

замењују се речима „Одељење за инвестиције и грађевинске послове Општинске управе 

Бајина Башта“. 

У члану 33. став 3., став 4., став 5. и став 6.  речи „Дирекција за изградњу“, 

замењује се речима „Одељење за инвестиције и грађевинске послове Општинске управе 

Бајиан Башта“. 

 Члан 16. 

У члану 34.  у ставу 1., ставу 2. и ставу 3.  речи „Дирекција за изградњу,“ замењују 

се речима: „Одељење за инвестиције и грађевинске послове Општинске управе Бајина 

Башта“. 

Члан 17. 

 У члану 37. став 1. речи: „саобраћајног инспектора“, замењују се речима: 

„инспектора за саобраћај и путеве“. 

 
Члан 18. 

У члану 39. речи: „Дирекције за изградњу“, замењују се речима: „Општинска 

управа Бајина Башта“. 

Члан 19. 

 У члану 48. став 1. речи: „саобраћајни инспектора“, замењују се речима: 

„инспектор за саобраћај и путеве“. 

 
 У члану 48. став 3. речи: „саобраћајног инспектора“, замењују се речима: 

„инспектора за саобраћај и путеве“. 

 
Члан 20.. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Бајина Башта“ 
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Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

 
 



                 На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник 

РС», бр.129/2007, 80/2014-др.закон, 101/016-др.закон и 47/2018), члана 167. Закона о 

прекршајима («Сл. гласник РС», бр. 65/2013, 13/2016, и 98/2016 – одлука УС ), члана 94. 

Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 68/2015, 41/2018, 

41/2018-др.закон, 83/2018 и 31/019), члану 42. Закона о инспекцијском надзору («Сл. 

гласник РС», бр. 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018) и  члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

општине Бајина Башта («Сл. лист општине Бајина Башта», број 2/2019), Скупштина 

општине Бајина Башта на седници одржаној дана 05. јуна 2019. године, донела  је: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОБАВЉАЊУ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком о обављању такси  превоза  путника на територији општине Бајина 

Башта (у даљем тексту: Одлука) ближе се уређује начин и услови обављања такси превоза 

путника на територији општине Бајина Башта. 

 
Члан 2. 

 
 Такси превоз је јавни превоз путника који се обавља путничким возилом и за који 

се накнада обрачунава таксиметром.   

 
Члан 3. 

 
 Поједини појмови, у смислу ове Одлуке, имају следеће значење: 

 
            1. Такси превозник јесте привредно друштво или предузетник  коме је у складу са 

одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају ( у даљем тексту: Закон ) и ове 

Одлуке одобрено обављање такси превоза путника. 

           2. Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз 

као предузетник или запослени код предузетника или привредног друштва и који 

испуњава услове прописане Законом и овом Одлуком. 

           3. Такси возило је путничко возило намењено за обављање такси превоза које 

испуњава услове одређене Законом и овом Одлуком. 

           4. Такси дозвола за возача је идентификациона исправа, коју издаје Општинска 

управа Бајина Башта, Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности, ( у 

даљем тексту: Одељење ), коју такси возач носи са собом  приликом обављања делатности, 

која је истакнута на видном месту у такси возилу и коју је дужан да покаже на захтев 

овлашћењог лица и која садржи податке прописане Законом и овом Одлуком, 

              5. Такси дозвола за возило је исправа коју издаје Одељење за свако возило које 



испуњава услове за обављање такси превоза у складу са Законом и овом Одлуком. 

              6. Одобрење за обављање делатности такси превоза је исправа коју издаје 

Одељење за комуналне делатности којим се одобрава обављање такси превоза на 

територији општине Бајина Башта у складу са Законом и овом Одлуком. 

 
 

II. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
Члан 4. 

 
 Такси превоз обавља се на основу решења о одобравању такси превоза ( у даљем 

тексту: одобрење ), који уз захтев издаје Одељење, привредном друштву или предузетнику,  

чија је претежна делатност „такси превоз“, и који испуњава услове у погледу седишта, 

возила, возача и пословног угледа,  и који су за обављање те делатности регистровани у 

Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација 

привредних субјеката, са местом седишта у Бајиној Башти, у оквиру дозвољеног броја 

такси возила који утврђује надлежни орган општинске управе Бајина Башта. 

 Привредно друштво или предузетник дужно је у року од 40 дана од дана пријема 

одобрења из става 1. овог члана пријави почетак обављања делатности органу надлежном 

за регистрацију привредних субјеката као и Општинској управи, као и да достави доказе о 

испуњености услова у погледу седишта, возила, возача и пословног угледа. 

 Општинска управа на основу одобрења издаје решење које садржи марку, тип и  

број шасије возила, на основу кога се  у складу са прописима којима се уређује безбедност 

саобраћаја на путевима, издају регистарске таблице чија регистарска ознака садржи 

латинична слова ТХ на задње две позиције, према месту седишта привредног друштва 

односно предузетника. 

 Ако у остављеном року не буду достављени докази из става 2. овог члана 

Општинско веће укинуће одобрење.   

Члан 5. 

 
 Одобрење престаје да важи по сили закона: 

1. брисањем привредног друштва и предузетника из регистра привредних субјеката, 

2. променом седишта привредног друштва, односно седишта или пребивалишта 

предузетника на територију друге јединице локалне самоуправе, 

3. правоснажношћу одлуке којом је привредном друштву изречена заштитна мера забране 

вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају, прописана законом којим се 

уређују привредни преступи или законом којим се уређују прекршаји, 

4. правоснажношћу одлуке којом је предузетнику изречена заштитна мера забране вршења 

делатности јавног превоза  у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују 

прекршаји.  

Члан 6. 

 
 Услов у погледу седишта испуњава привредно друштво ако има седиште на 

територији општине Бајина Башта. У седишту се морају налазити пословне просторије у 

којима се чувају основни пословни документи, посебно рачуноводствени документи, 

документи о људским ресурсима и други документи битни за обављање делатности такси 



превоза. 

 Услов у погледу седишта испуњава предузетник ако има седиште и пребивалиште 

на територији општине Бајина Башта. 

 
Члан 7. 

 
 Привредно друштво не испуњава услов пословног угледа ако му је правоснажно 

изречена заштитна мера вршења делатности јавног  превоза у друмском саобраћају 

прописана законом којим се уређују привредни преступи или законом којим се уређују 

прекршаји, док траје изречена мера. 

 Предузетник не испуњава услов пословног угледа ако му је правоснажно изречена 

заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају 

прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера. 

 Привредно друштво или предузетник не испуњава услов пословног угледа ако има 

неизмирене пореске обавезе по основу регистроване делатности. 

 Дуговања која се редовно измирују по основама репрограма дуга не сматрају се 

неизмиреним пореским обавезама у смислу става 3. овог члана. 

 
III. ТАКСИ ВОЗИЛО 

   

Члан 8. 

 
 Услов у погледу возила, привредно друштво или предузетник испуњава, ако је 

такси возило у оквиру дозвољеног броја такси возила и ако: 

 1. је путничко возило у власништву, односно лизингу привредног друштва или 

предузетника, 

 2. је регистровано за пет места за седење, укључујући и место за седење возача,   

 3. има најмање двоја врата са десне стране и управљач на левој страни, 

 4. има клима уређај, 

 5. има размак осовина најмање 2.550 mm или запремину корисног пртљажног 

простора од најмање 350 l,   

 6. има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен искључиво у складу 

са законом којим се уређује метрологија, 

 7. је регистровано према месту седишта привредног друштва, односно 

предузетника са регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова 

TX на задње две позиције, 

 8. има кровну ознаку издату у складу са чланом 15. ове Одлуке, 

 9. поседује полису осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном 

превозу, 

 10.на свим улазним вратима такси возила, на које улазе путници,  да има истакнут 

знак забране пушења.   

 11. испуњава ближе и посебне услове  прописане овом Одлуком. 

 Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује се решењем  Одељења. 

 

 

    



Члан 9. 

 
 Одељење издаје одобрењe за обављање такси делатности на територији општине 

Бајина Башта, решење о испуњености услова возила за обављање такси делатности и води 

регистре такси дозвола за возаче, такси дозвола за возила и  кровних ознака такси возила. 

 Такси превозник мора имати у возилу ценовник, такси дозволу возила и такси 

дозволу за возача, истакнуте на видном месту за путнике у возилу  као и број из регистра 

кровних ознака. 

 Број из регистра кровних ознака поставља се са леве стране такси табле као и са 

десне стране возила на горњем делу ветробранског стакла, тако да буде видљив са спољне 

стране возила. 

Члан 10. 

 
 Општинска управа најмање једном у три године врши проверу испуњености услова 

за обављање такси превоза. 

 Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава неки 

од услова за обављање такси превоза, Општинско веће укинуће одобрење, с тим што се 

пре укидања одобрења одређује рок у коме је такси превозник дужан  да достави доказе о 

испуњености прописаних услова, осим доказа о којима се води службена евиденција.   

  

 ТАКСИ ДОЗВОЛЕ 

 
Члан 11. 

 
 Такси дозволе представљају доказ да превозник испуњава услове за обављање 

такси превоза у складу са Законом и овом Одлуком. 

 Такси дозволе чине такси дозвола за возило и такси дозвола за возача и издају се са 

роком важења од пет година. 

 Предузетник или такси возач запослен код предузетника, у привредном друштву 

односно другом правном лицу може да обавља такси превоз само ако има издато одобрење 

Oпштинске управе за обављање делатности такси превоза, важеће такси дозволе за свако 

возило и возача понаособ, које морају бити истакнуте на видном месту у возилу и 

истоветан број из регистра кровних ознака на ветробранском стаклу и такси табли. 

  

ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗИЛО 

 
Члан 12. 

 
 Подносилац захтева за издавање такси дозволе за возило дужан је да уз писани 

захтев приложи: 

- доказ о власништву возила, 

- фотокопију Решења о регистрацији, 

- одобрење за обављање делатности такси превоза на територији општине Бајина Башта, 

- фотокопију личне карте и саобраћајне дозволе, 

- решење да возило испуњава услове за обављање такси превоза, издато од стране 

Одељења, 



- доказ о уплати локалне административне таксе. 

 
Члан 13. 

 
 Превознику који испуњава услове прописане Законом и посебне услове из члана 4., 

члана 8.  и члана 12. ове Одлуке, Одељење издаје такси дозволу за возило. 

 Уколико је такси возило ван оквира утврђеног броја такси возила, возило се ставља 

на листу чекања и добија решење тек када се упразни место у оквиру наведеног броја. 

 Такси возило може добити број из утврђеног броја такси возила када мења друго 

возило истог привредног друштва односно предузетника. Приликом добијања такси 

дозволе за такво возило мора се приложити такси дозвола возила које се мења.   

 Такси дозвола за возило издаје се за период од пет година, није преносива и може се 

користити само за возило за које је издата. 

 Такси превозник може поднети Одељењу захтев за продужење такси дозволе 

возила, најкасније месец дана по истеку рока  њеног важења. 

 Истеком рока важења такси  дозволе од три месеца такси возило се брише из 

регистра такси дозвола возила. 

 Такси превозник не може обављати такси превоз возилом за које је истекла важност 

такси дозволе до продужења важења исте. 

 Захтев за продужење такси дозволе возила мора садржати документацију 

прописану чланом 8. ове Одлуке. 

 Такси превозник дужан је да пријави Oпштинској управи сваку промену у погледу 

возила и возача за које су издате одговарајуће такси дозволе, у року од 15 дана од дана 

настале промене. 

 Такси превозник је дужан да Oпштинској управи пријави прекид обављања 

делатности у року од два дана од дана пријаве у регистру привредних субјеката. 

 
 ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧА 

  

Члан 14. 

 
 Услов у погледу возача, привредно друштво или предузетник испуњава, ако: 

1. има возачку дозволу „В“ категорије, 

2. има звање возача моторног возила или звање техничара друмског саобраћаја или звање 

возача специјалисте петог степена стручне спреме, 

3. има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година, 

 4.има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је 

прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима 

је управљање возилом основно занимање. 

 Возач не може бити лице које је осуђено на казну затвора дужу од две године за 

кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног 

саобраћаја, здравља и јавног реда и мира, док трају правне последице осуде, као ни лице 

коме је изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом док траје изречена 

мера  ( уверење од надлежног суда ), 

 Возач мора бити у радном односу код предузетника или привредног друштва ( 

копија уверења фонда ПИО или други валидан доказ). 



 Возач који има квалификациону картицу возача или возачку дозволу са кодом „95“ 

или сертификат о стручној компетентности за обављање послова професионалног возача 

сматра се да испуњава услове прописане у ставу 1. тачка 2. и 3. ове Одлуке. 

 У  предузетничкој радњи услове за возача мора да испуњава предузетник. 

 Такси дозвола за  возача издаје се са роком важења од пет година. 

 Такси возач мора испуњавати ове услове и приликом продужења такси дозволе. 

 
Члан 15. 

 
 Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознаке која 

има инсталирано осветљење и садржи натпис „TAXI“, број кровне ознаке и ознаку 

издаваоца кровне ознаке. 

 Када је такси возило у функцији јавног превоза, такси возач је дужан да истакне 

кровну ознаку. Oсветљење кровне ознаке мора бити искључено увек када је путник у 

возилу.    

 Рекламни панои на крову такси возила могу се постављати у складу са прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима. 

 Рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања кровну ознаку. 

 Забрањено је постављати рекламне паное и налепнице на којима се рекламира 

услуга лица које не поседује одобрење, сагласност или други акт надлежног органа 

прописан као услов за обављање те делатности. 

 
ОПШТИ УСЛОВИ ПРЕВОЗА 

 
Члан 16. 

 
 У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора бити на видном месту за 

корисника превоза уграђен исправан, баждарен таксиметар и истакнута такси дозвола 

возила и такси дозвола за возача, као и број из регистра кровних ознака који се поставља 

са десне стране возила на горњем делу ветробранског стакла, тако да буде видљив са 

спољне стране возила. 

 Број из регистра кровних ознака је јединствен и може се користити само за једно 

возило. 

 У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити одобрење 

Одељења за обављање делатности такси превоза путника као и важеће Решење о 

регистрацији. 

 На крову путничког возила којим се обавља такси превоз мора бити истакнут назив: 

светлећи назив «TAXI». 

 Ценовник услуга превоза мора бити истакнут у возилу и оверен и усклађен са 

решењем о ценовнику такси услуга које усклађује Општинско веће. 

  

Члан 17. 

 
 Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање 

линијског превоза путника. 

 Такси превозник не може  користити аутобуска стајалишта за међумесни превоз за 



узимање путника. 

 У делу путничког возила којим се обавља такси превоз намењеном за превоз 

путника не могу се смештати ствари које нису ручни пртљаг. 

  

Члан 18. 

 
 Приликом обављања превоза мора бити укључен таксиметар. 

 Такси превозник је дужан да приликом отпочињања превоза укључи таксиметар. 

 Такси превозник за извршену услугу наплаћује цену превоза у износу који показује 

таксиметар. 

 На захтев корисника такси превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге 

такси превоза, који садржи назив и седиште такси превозника, датум, релацију или 

километражу и цену превоза и који је потписан од стране такси возача. 

 У путничком возилу којим се обавља превоз, осим путничког возила којим се 

обавља такси превоз, не може се налазити таксиметар, ценовник такси услуга, број из 

регистра кровних ознака такси возила, такси дозволе, на крову возила такси табла ( чак и 

ако је прекривена ), нити било какве рекламе, број телефона и сл. које могу рекламирати 

превоз који није пријављен у складу са законом. 

 Такси превозник је дужан у року од три дана од дана подношења захтева за 

брисање из регистра, који се воде код Агенције за привредне регистре, врати такси дозволу 

возила.   

Члан 19. 

 
 Испуњеност услова из члана 4., члана 8. и члана 12. ове Одлуке утврђује се 

решењем Одељења пре издавања одобрења за обављање делатности. 

 Услове из члана 4., члана 8. и члана 12. ове Одлуке возило мора испуњавати и 

приликом контроле од стране надлежног инспектора. 

 
Члан 20. 

 
 Такси возило у радно време, ако није у покрету, обавезно је бити на такси станици. 

Такси станица је одређено место на коме се паркирају такси возила. 

 Места за такси станицу одређена су одлуком Општинске управе и обележена 

сходно правилнику о саобраћајној сигнализацији. 

 На такси станици возила се паркирају по реду доласка и по том реду су обавезна да 

примају путнике. 

 Путник за превоз може узети возило по свом избору ако му не одговара возило које 

је по реду. 

 За време стајања возила на такси станици, возач је дужан да остане код возила. 

 
Члан 21. 

 
 Такси возач је дужан примити сваког путника у границама расположивих места за 

путнике као и да обезбеди превоз пртљага истовремено са превозом путника коме пртљаг 

припада. 

 Такси возач  може одбити захтев за превозом ако оцени да је пртљаг путника такав 



да може да оштети или упрља пртљажни простор, као и у случају када је пртљаг кабаст 

или тежак и не може да стане у пртљажни простор односно може изазвати преоптерећење 

такси возила. 

 Ако више путника истовремено користи једно возило цена превоза се дели на све 

путнике једнако. 

 Путник који  је први наручио возило одлучује да ли ће се возити више путника 

истовремено на тој релацији. 

 Ако је у немогућности да започету вожњу заврши, такси возач је дужан да за 

најкраће време путнику о свом трошку обезбеди друго возило. 

  

Члан 22. 

 
 Такси превоз може да се обавља само на територији јединице локалне самоуправе 

за коју такси превозник има важеће одобрење за обављање делатности. 

 Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз преко или на територији 

јединице локалне самоуправе, од које нема издато важеће одобрење за обављање такси 

делатности, ако је такси превоз започет на територији јединице локалне самоуправе од које 

такси превозник има важеће одобрење за обављање такси делатности. 

 Такси превозник који обави превоз у смислу става 2. овог члана обавезан је да 

одмах по обављеном превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге такси 

превоза на територији јединице локалне самоуправе, од које нема издато важеће одобрење 

за обављање такси делатности. 

 Такси превозник који чека путника којег је довезао, чека путника ван такси станице, 

са укљученим таксиметром све време чекања и са скинутом кровном ознаком «TAXI». По 

пријему путника ставља кровну ознаку и наставља започети превоз. 

 
Члан 23. 

 
 Општинско Веће општине Бајина Башта, у складу са саобраћајно – техничким 

условима, доноси програм којим дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се 

одређује и дозвољени број такси возила. 

 
 Саобраћајно - технички услови из става 1. овог члана дефинишу се у 

петогодишњем периоду, а на основу карактеристика превозних захтева - вожњи и стања 

техничког регулисања саобраћаја. 

 Општинско веће општине Бајина Башта утврђује и усклађује ценовник услуга такси 

превоза по којима се такси превоз мора обављати на њеној територији. Ценовник услуга 

такси превоза садржи: цену такси услуге пређеног километра, старта, минута чекања, 

доласка на адресу по позиву, превоз пртљага по комаду. 

 
Члан 24. 

 
 Привредни субјекти, регистровани такси предузетници, не могу било којом својом 

радњом, која се односи на уступање на коришћење кровне ознаке са називом «TAXI», 

уступање докумената са својим именом, уступање такси дозволе, уступање такси возила и 

друго, да омогуће другим правним или физичким лицима која не испуњавају услове 



прописане законом или овом Одлуком да обављају такси превоз. 

 Забрањено је пружање услуге радио везе, односно услуге информационих 

технологија или пружање услуге на други начин, са циљем: 

1. да се корисник превоза и субјект који пружа услугу такси превоза, а не поседује 

одобрење надлежног органа, доведе у везу ради уговарања превоза, 

2. да се кориснику превоза понуди услуга превоза коју пружа субјект који не поседује 

одобрење, 

3. да се кориснику превоза понуди услуга такси превоза по цени превоза која није у складу 

са одлуком јединице локалне самоуправе. 

 
Члан 25. 

 
 Домаћи или међународни превоз који путничким возилом или аутобусом обавља 

домаће, односно страно лице које нема својство превозника, а који се обавља два или више 

пута током дана, недеље или месеца, на истом или сличном превозном путу или се лица 

која се превозе укрцавају или искрцавају на аутобуским стајалиштима или на истим или 

сличним местима укрцавања или искрцавања, и лица која се превозе нису у сродству са 

лицем које управља возилом сматра се јавним превозом који је Законом забрањен. 

 Јавним превозом из става 1. овог члана сматраће се нарочито и: 

1) превоз за који је наплаћена услуга превоза, 

2) превоз који се обавља на релацијама на којима постоји линијски превоз, 

3) превоз више од пет лица, укључујући и возача, 

4) превоз „од врата до врата“, 

5) превоз који се обавља на основу јавног оглашавања, 

6) ако лице које управља возилом ( власник или корисник возила ) није у могућности да из 

сопствених прихода, односно прихода по основу рада, социјалних или пензијских 

примања финансира износ трошкова за гориво које је утрошено за разлику броја пређених 

километара у тренутку вршења инспекцијске контроле и броја пређених километара 

евидентираних у записнику о последњем техничком прегледу. 

 
Члан 26. 

 
 У возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити: 

1. фотокопија одобрења или одобрење у електронском облику, 

2. такси дозвола за возача, 

3. такси дозвола за возило, 

4. ценовник, 

5. уговор о раду за возача запосленог код такси превозника, 

6. доказ о осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног случаја, 

7. обавештење о броју телефона на који корисник такси услуге може изјавити притужбе на 

пружену такси услугу, 

8. документа предвиђена законом, лекарско уверење за возача не старије од три године, 

шестомесечни технички преглед и уредно оверен противпожарни апарат . 

 

 

  



 НАДЗОР 

 
Члан 27. 

 
 Реализацију ове одлуке прати Општинска управа Бајина Башта, док инспекцијски 

наздор врши општинска инспекција за саобраћај и путеве у складу са важећим законским 

прописима и одредбама ове Одлуке. 

Инспектор за саобраћај и путеве ( у даљем тексту: инспектор ), сходно члану 155. 

Закона о превозу путника  у друмском саобраћају има овлашћења вршења инспекцијског 

надзора у обављању локалног превоза и то: такси превоза, лимо сервиса, домаћег превоза 

који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене 

потребе као и локалног превоза који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски 

превоз и превоз за сопствене потребе.  Инспектор има овлашћење да свако моторно возило 

заустави, изврши контролу, сачини записник и да уколико утврди неправилности у превозу 

предузме одговарајуће мере сходно овлашћењима из члана 28. ове Одлуке (поднесе захтев 

Органу за прекршаје, забрани превоз и сл.) 

 Заустављање возила врши се истицањем саобраћајног знака  забрањен саобраћај 

свим возилима у оба смера на коме је уписано „СТОП“. 

 Возач је дужан да заустави аутобус или путничко возило којим се обавља превоз у 

друмском саобраћају ако инспектор  истакне  „СТОП“ таблицу из предходног става овог 

члана. 

Члан 28. 

 Општински инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора: 

 1. прегледа путничка возила којима се обавља локални превоз и то: такси превоз, 

лимо сервис, домаћи превоз који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски 

превоз и превоз за сопствене потребе као и локални превоз који се обавља као ванлинијски 

превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе., 

 2. утврђује идентитет превозника, других одговорних лица за обављање превоза 

контролом личних карата и других одговарајућих исправа, 

 3. прегледа сву документацију у вези са обављањем делатности превоза, 

 4. искључи возило којим се обавља такси превоз, лимо сервис, домаћи превоз који 

се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе 

као и локални превоз који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и 

превоз за сопствене потребе. противно одредбама ове Одлуке, одреди место паркирања и 

одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 10 дана, а у случају 

поновног искључивања путничког возила истог превозника, у трајању од 30 дана, 

 5. нареди превознику да у одређеном року отклони уочене недостатке и 

неправилности у раду, ако превозник обавља такси превоз супротно одредбама ове Одлуке, 

 6.привремено одузме путничко возило којим се обавља такси превоз, а које је 

употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, до правоснажног 

окончања прекршајног односно поступка за привредне преступе и изда потврду о 

одузимању путничког возила, 

 7. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка или изда прекршајни налог за 

прекршаје установљене овом Одлуком, 

 Инспектор је дужан да без одлагања о предузетој мери из тачке 4. овог члана, 



обавести Министарство унутрашњих послова. 

 У инспекцијском надзору над субјектом уписаним у основни регистар као активан, 

који је привремено одјавио или брисао делатност такси превоза, а за кога се утврди да 

обавља делатност такси превоза инспекција према том субјекту поступа као према 

нерегистрованом субјекту.   

Члан 29. 

  

 Забрањено је за време трајања искључења, користити путничко возило које је у 

вршењу инспекцијског надзора искључено из саобраћаја.  

 Превозник, привредно друштво, предузетник или физичко лице коме је у вршењу 

јавног превоза искључено путничко возило дужан је да на месту паркирања које му је 

одређено обезбеди путничко возило и плати трошкове паркирања. 

 
Члан 30. 

 
 Ако у вршењу послова инспекцијског надзора инспектор утврди да лице које нема 

својство превозника, обавља превоз који је овом Одлуком забрањен, дужан је и овлашћен 

да искључи возило из саобраћаја, одреди место паркирања, одузме саобраћајну дозволу и 

регистарске таблице у трајању од 90 дана, као и да поднесе захтев за покретање 

прекршајног поступка за прекршај из члана  25. ове Одлуке, 

 Инспектор је дужан да без одлагања о предузетој мери из става 1. овог члана, 

обавести Министарство унутрашњих послова. 

 

Члан 31. 

  

 Привремено одузето путничко возило којим се обавља превоз и које је употребљено 

за извршење прекршаја или привредног преступа чува се о трошку власника возила 

односно од лица од кога је привремено одузето до правоснажног окончања прекршајног 

односно поступка за привредне преступе. 

 Ако је пресудом из става 1. овог члана одређено да ће се путничко возило продати, 

Одељење за комуналне делатности спроводи продају сходном применом пореских 

прописа. 

Члан 32. 

 
 Против решења општинског инспектора, може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у року од осам дана од дана достављања. 

 Жалба изјављена против решења, из претходног става овог члана, не одлаже 

извршење решења. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 33. 

 
 Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 дин. казниће се за привредни преступ 

правно лице ако: 

 1. обавља такси превоз, а није регистрован за обављање делатности такси превоза ( 



члан 4. Одлуке о обављању такси превоза на територији општине Бајина Башта ), 

 2. се у путничком возилу осим у путничком возилу којим се обавља такси превоз, 

налази таксиметар, такси табла и др. (члан 18. став 5. Одлуке о обављању такси превоза на 

територији општине Бајина Башта), 

 За привредни преступ из тачке 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 

до 75.000 динара и одговорно лице код превозника. 

 Новчаном казном од 10.000 до 250.000 дин. казниће се за прекршај предузетник  за 

прекршај из става 1 овог члана, 

 За привредни преступ из става 1. тачка 1. овог члана   изриче се и заштитна мера 

одузимања предмета - возила које је употребљено за извршење привредног преступа. 

 
Члан 34. 

 
 Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 дин. казниће се за прекршај привредно 

друштво ако: 

 1. не обавља такси превоз фабрички произведеним путничким возилом које има 

највише пет седишта рачунајући и седиште возача и најмање двоја врата са десне стране 

возила или за које нису издате регистарске таблице чија регистарска ознака садржи 

латинична слова TX на задње две позиције или које није регистровано према седишту 

такси превозника (члан 4. Одлуке о обављању такси превоза на територији општине 

Бајина Башта), 

 2. обавља такси превоз а није власник или корисник лизинга најмање једног 

регистрованог путничког возила (члан 8. Одлуке о обављању такси превоза на територији 

општине Бајина Башта), 

 3. у путничком возилу којим се обавља такси превоз није на видном месту за 

корисника превоза уграђен исправан, баждарен таксиметар или није истакнут назив такси 

превозника, (члан 5. Одлуке о обављању такси превоза на територији општине Бајина 

Башта ), 

 4.  на крову путничког возила којим се обавља такси превоз није истакнут назив « 

TAXI», 

члан 15.  Одлуке о обављању такси превоза на територији општине Бајина Башта), 

 5. путничким возилом којим се обавља такси превоз обавља линијски превоз (члан 

17. Одлуке о обављању  такси превоза на територији општине Бајина Башта), 

 6. користи аутобуска стајалишта која су одређена општинском Одлуком за 

међумесни саобраћај  (члан 17. Одлуке о обављању  такси превоза на територији општине 

Бајина Башта), 

 7. такси превоз обавља на територији општине Бајина Башта, од које нема издато 

важеће одобрење за обављање такси делатности (члан 22. Одлуке о обављању такси 

превоза на територији општине Бајина Башта), 

 8. по обављеном превозу из члана 22. ове Одлуке, не уклони кровну ознаку и пружа 

услуге такси превоза на територији општине Бајина Башта, од које нема издато важеће 

одобрење за обављање такси делатности (члан 22. Одлуке о обављању такси превоза на 

територији општине Бајина Башта), 

 9.било којом својом радњом омогући другим правним или физичким лицима која не 

испуњавају услове прописане овом одлуком да обављају такси превоз,(члан 24. Одлуке о 

обављању такси превоза на територији општине Бајина Башта), 



 10. обавља јавни превоз који је овом одлуком забрањен (члан 25. Одлуке о 

обављању такси превоза на територији општине Бајина Башта), 

 11. ако у року од два дана од дана подношења захтева за брисање из регистра такси 

предузетника не пријави прекид обављања делатности и не врати такси дозволу возила  

(члан 13. став 8. Одлуке о обављању такси превоза на територији општине Бајина Башта). 

 
 Новчаном казном од 10.000 до 300.000 казниће се предузетник за прекршај из става 

1 овог члана, осим за прекршај из става 1. тачка 10. овог члана. 

 Новчаном казном од 50.000 до 500.000 казниће се предузетник за прекршај из става 

1 тачка 10. овог члана. 

 Новчаном казном од 30.000 до 100.000 казниће се физичко лице за прекршај из 

става 1 тачка 10. овог члана. 

 За прекршај из става 1. тачка 10. овог члана  обавезно се  изриче и заштитна мера 

одузимања предмета - возила које је употребљено за извршење прекршаја. 

 
Члан 35. 

 
 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара, казниће се такси 

превозник, ако: 

1. обавља такси превоз путника а није укључио таксиметар ( члан 18. став 1.Одлуке ), 

2. на такси станици, такси возач се не налази крај возила, ( члан 20. став 5.Одлуке ), 

3. обавља такси превоз а нема баждарен таксиметар ( члан 16. став 1.Одлуке ), 

4. обавља такси превоз а не поседује такси дозволу возила ( члан 16. став 1.Одлуке ), 

5. обавља такси превоз а не поседује такси дозволу за возача ( члан 16. став 1.Одлуке ), 

6. обавља такси превоз а не поседује број из регистра кровних ознака такси возила ( члан 

16. став 1.Одлуке ), 

 
Члан 36. 

  

 Новчаном казном од 80.000 до 150.000 дин. казниће се за прекршај возач ако не 

заустави аутобус односно путничко возило којим се обавља превоз у друмском саобраћају 

када инспектор истакне саобраћајни знак прописан у члану 26. Одлуке о обављању такси 

превоза на територији општине Бајина Башта . 

 
Члан 37. 

 
 Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара, казниће се за прекршај 

привредно друштво, предузетник  или физичко лице ако за време трајања искључења, 

користи аутобус или путничко возило које је у вршењу инспекцијског надзора искључено 

из саобраћаја према члану 25. Одлуке о обављању такси превоза на територији општине 

Бајина Башта. 

 

 

 

 

 



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 38. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе Одлуке о обављању ауто-

такси превоза у друмском саобраћају на територији општине Бајина Башта («Сл. лист 

општине Бајина Башта», бр.12/2016). 

  

Члан 39. 

 
 Такси превозници су дужни у року од годину дана, од дана ступања на снагу ове 

Одлуке,  ускладити свој рад са одредбама ове Одлуке, осим услова  из члана 8. став 1. 

тачка 4. и тачка 5. ове Одлуке, где је рок за усклађивање пословања две године од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 

општине Бајина Башта». 

 
01 број: 06-26/019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                 Весна Ђурић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/2014-р.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) члана 2. Закона о 

комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/011, 104/016 и 95/2018) члана 

35. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'', број 35/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука 

УС) и члана 40. став 1. тачка 6. и 69. Статута општине Бајина Башта („ Службени лист 

општине Бајина Башта'', број 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници 

одржаној дана 05. јуна 2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ, 

ЧИСТОЋИ И КОМУНАЛНОЈ ХИГИЈЕНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА 

БАШТА 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком врше се измене Одлуке о општем уређењу,  чистоћи и коммуналној 

хигијени на територије општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ 

број 1/010, 9/011, 10/012, 13/012, 6/014 и 2/015). 
 

Члан 2. 
 

 У члану 25 став 1, број „60м2“ мења се бројем „150м2.“. 
 

Члан 3. 

  

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

општине Бајина Башта. 
 

                
 

01 Број: 06-26/2019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
 

           ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Весна Ђурић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



На основу чл.32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 

83/14 и др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чл. 4. Закона о култури ("Службени гласник 

Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), члана 2. и 39. Закона о туризму 

("Службени гласник Републике Србије", број 17/2019) и члана 40. став 1. тачка 6. и 69. Статута 

Општине Бајина Башта(„Службени лист општине Бајина Башта'', бр. 2/019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 05. јуна 2019. године доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ 

МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ФЕСТИВАЛИМА У ОБЛАСТИ 

 КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ БАЈИНА БАШТА 

 

                                                          Члан 1. 

Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о сталним манифестацијама и 

фестивалима у области културе и туризма од значаја за општину Бајина Башта 

(„Службени лист општине Бајина Башта'', бр. 11/018). 

 

Члан 2. 

 

У члану 3 став 1 после тачке 6, додаје се тачка 7. која гласи: 

 

„“7. „Ћирилична баштина“, која се одржава у последњој трећини месеца маја“. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 9., у ставу 4., иза речи „Дани Раче украј Дрине“, уместо слова „и“ ставља 

се зарез и брише се тачка на крају реченице и додају речи „и Ћирилична баштина“. 

 

Члан 4. 

  

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

општине Бајина Башта. 

            

  

01 Број: 06-26/2019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

           ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

             На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018 ), члана 69. Закона о јавним 

предузећима (*Сл. гласник РС*, бр. 15/016), члана 4. Закона о комуналним делатностима 

(*Сл. гласник РС*, бр. 88/011, 104/016 и 95/018), члана 40. тачка 19. Статута општине 

Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 2/019), члана 1. став 2. Одлуке о 

комуналним делатностима на територији општине Бајина Башта (“Сл.лист општине Бајина 

Башта”, бр. 11/012, 5/013, 1/015, 12/016, 8/017 и 9/017), члана 18. став 4. и члана 22. Одлуке 

о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије 

„ББ ТЕРМ“ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима („Сл.лист општине Бајина 

Башта“, бр.11/016), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној  дана 05. јуна  

2019. године, донела je  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта 

број 239-4/19 од 13. марта 2019. године, о повлачењу са управљања и коришћења 

поверених комуналних објеката и престанку рада Топлане у Костојевићима 

 

         I.Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта број 

239-4/19 од 13. марта 2019. године. 

 

         II.Повлаче се са управљања и коришћења од ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта изграђени 

и опремљени комунални објекти за обављање комуналне делатности производње и 

испоруке топлотне енергије, као имовина оснивача, и то:          

              -Топлана Костојевићи, коју чине котларница са складиштем за мазут, изграђена на 

кат. парцели број 1418 КО Костојевићи, са опремом: 2 котла и топловод. 

 

       III.Престаје са радом Топлана у Костојевићима, изграђена на кат. парцели број 1418 

КО Костојевићи, закључно са 30. јуном 2019. године. 

 

       IV.Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у *Сл.листу општине 

Бајина Башта*. 

 

01 Број: 06-26/019 

Бајина Башта, дана  05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                               Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 
              На основу члана 5. став 3. и члана 6. 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, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018), члана 5. Закона о комуналним 

делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 104/016 и 95/018), члана 40. тачка 19. Статута 

општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019) и члана 1. став 2. Одлуке 
о комуналним делатностима на територији општине Бајина Башта (“Сл.лист општине Бајина 

Башта”, бр. 11/012, 5/013, 1/015, 12/016, 8/017 и 9/017), Скупштина општине Бајина Башта, 

на седници одржаној  дана 05. јуна 2019. године, донела je  
 

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

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

 
Члан 1. 

 
            Овом Одлуком врши се измена Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за 
производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта са Законом о јавним 
предузећима („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 11/016). 
 

Члан 2. 
 

          У члану 18. брише се тачка   в.), која гласи: 
         *Топлана Костојевићи: 
              -котларница са складиштем за мазут, изграђена на кат. парцели број 1418 КО 
Костојевићи, са опремом: 2 котла и топловод.* 
 

Члан 3. 
 

         Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије *ББ ТЕРМ* Бајина Башта 
ускладиће опште акте са овом одлуком у року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу. 

Члан 4. 
            
        Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Бајина Башта“. 
 
 

01 Број: 06-26/2019 
Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Весна Ђурић, с.р. 
 

 

 

 



 

              На основу члана 32. став 1. тачке 3., 6. и 13. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 и 47/2018), чланова од 11. до 19. 

Закона  о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број  бр. 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађен дин. изн., 125/2014 - усклађен дин. изн., 95/2015 - 

усклађен дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађен дин. изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 - 

усклађен дин. изн., 89/2018 - усклађен дин. изн. и 95/2018-др. закон) и члана 40. став 1. 

тачка 43. Статута Општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 

2/019) Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  05. јуна 2019. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

Члан 1. 

 

          Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о локалним комуналним таксама на 

територији општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 11/018). 

Члан 2. 

 

 У Таксеној тарифи, тарифни број 1., тачка 1.1. став 1 подтачка 4. мења се и гласи:  

„4. Ноћни клубови-ноћни барови и дискотеке   260.000,00 динара“ 

 

  

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Бајина Башта“. 

 

01 Број: 06 -26/2019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

    ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         
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На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/014 - други 
закон, 101/016 - други закон и 47/018) и члана 63. став 2. Статута општине Бајина 
Башта ("Службени лист општине Бајина Башта", број 2/019), Скупштина општине 
Бајина Башта, на седници одржаној дана 05. јуна 2019.  године, донела је 
 
 
 

П О С Л О В Н И К   
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 
 
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Предмет уређивања 
Члан 1. 

 
            Пословником Скупштине општине Бајина Башта (у даљем тексту: Пословник) 
уређује се конституисање, организација и рад Скупштине општине Бајина Башта (у 
даљем тексту: Скупштина), начин остваривања права и дужности одборника, јавност 
рада, као и друга питања везана за рад Скупштине и њених радних тела. 
 

Члан 2. 
 

            Скупштина је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, 
утврђене Уставом, законом и Статутом општине (у даљем тексту: Статут).  
            Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним 
гласањем, у складу са законом и Статутом.  
 

Члан 3. 
 

            Скупштину представља и заступа председник Скупштине. 
 
 

2. Језик, писмо и родна неутралност израза 
Члан 4. 

 
            У Скупштини је у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо, у складу са 
Уставом, законом и Статутом.  
             

Члан 5. 
 

            Сви појмови у овом Пословнику употребљени у граматичком мушком роду 
подразумевају мушки и женски природни род. 
            Именице које означавају службене позиције, положаје и функције у општини Бајина 
Башта (у даљем тексту: Општина), користе се у облику који изражава пол лица које је 
њихов носилац. 
 
 



3. Печат Скупштине 
Члан 6. 

 
            Печат Скупштине је округлог облика, пречника 32 мм, са грбом Републике Србије у 
средини. 
            Текст печата на српском језику, ћириличким писмом, исписан је у концентричним 
круговима око грба Републике Србије. 
            У првом, спољашњем кругу, исписан је назив ''Република Србија''. 
            У следећем, унутрашњем кругу, исписан је текст: ''Општина Бајина Башта - 
Скупштина општине''. 
            У дну печата исписано је седиште – Бајина Башта. 

 Печат Скупштине поверава се на чување секретару Скупштине. 
 
 
II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ  
 

1. Сазивање конститутивне седнице  
Члан 7. 

 
            Конститутивну седницу новог сазива Скупштине, после спроведених избора за 
одборнике Скупштине, сазива председник Скупштине из претходног сазива, у року од 15 
дана од дана објављивања коначних резултата избора. 

            Ако је председник Скупштине из претходног сазива одсутан, спречен или не 
жели да сазове конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, то може 
учинити најстарији одборник из новог сазива који то прихвати, који је овлашћен да 
сазове конститутивну седницу у року од 7 дана од истека рока из става 1. овог 
члана. 
            Уз позив за конститутивну седницу организациона јединица Општинске 
управе надлежна за скупштинске послове сваком кандидату за одборника 
обавезно доставља Статут, Пословник и Извештај Изборне комисије општине  о 
спроведеним изборима. 
 

2. Председавање конститутивном седницом  
Члан 8. 

 

            Конститутивном седницом, до избора председника Скупштине, председава 
најстарији кандидат за одборника из новог сазива, који је присутан на седници и 
који се прихвата те дужности (у даљем тексту: председавајући), а у раду му 
помажу секретар Скупштине из претходног сазива и најмлађи кандидат за 
одборника из новог сазива, који је присутан на седници и који се прихвати те 
дужности. 
            Пре почетка седнице, организациона јединица Општинске управе надлежна 
за скупштинске послове утврђује укупан број присутних и обавештава 
председавајућег да ли је присутан потребан број кандидата за одборнике за рад и 
одлучивање. 
            Одредбе овог Пословника које се односе на овлашћења председника 
Скупштине, сходно се примењују и на овлашћења председавајућег конститутивне 
седнице. 
 



3. Дневни ред седнице 
Члан 9. 

 
            На конститутивној седници Скупштине врши се потврђивање мандата одборника, 
избор председника Скупштине и постављење секретара Скупштине.  
 

           Дневни ред конститутивне седнице Скупштине, по правилу, гласи: 
                 -Разматрање извештаја Изборне комисије о спроведеним изборима, 
                 -Именовање Верификационог одбора, 
                 -Разматрање извештаја Верификационог одбора, 
                 -Потврђивање мандата одборника и полагање заклетве, 
                 -Избор председника Скупштине, 
 
                   -Постављење секретара Скупштине. 
            Осим обавезних тачака дневног реда из става 2. овог члана, конститутивна 
седница Скупштине може имати и следеће тачке дневног реда: 
                       -Избор заменика председника Скупштине, 

           -Избор извршних органа општине, 
                       -Избор Административно-мандатно-имунитетског  одбора. 
            Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и 
постављењем секретара Скупштине. 
 

4. Потврђивање мандата одборника 
 

Члан 10. 
 

            Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 4 године, 
односно до престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.  
            О потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина на конститутивној 
седници.  
            Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору за 
одборника и извештаја Изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике. 
  Потврђивањем мандата новоизабраних одборника престају функције председника 
и заменика председника Скупштине из претходног сазива. 
 

5. Верификациони одбор 
Члан 11. 

 
            На почетку конститутивне седнице, на предлог председавајућег, Скупштина 
већином гласова присутних кандидата за одборнике именује Верификациони одбор од 3 
члана, које предлажу три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата 
у Скупштини.  
            Верификационим одбором председава његов најстарији члан.  
            Верификациони одбор ради на седници којој присуствују сви чланови одбора и 
одлучује већином гласова чланова одбора. 
            Када Скупштина потврди мандате одборника, Верификациони одбор престаје са 
радом. 
 
 
 



Члан 12. 
 

            По именовању Верификационог одбора, председавајући одређује паузу у раду 
Скупштине најдуже до 20 минута, како би се састао Верификациони одбор.  
            На основу извештаја Изборне комисије, Верификациони одбор утврђује да ли су 
подаци из уверења о избору сваког кандидата за одборника истоветни са подацима из 
извештаја Изборне комисије, као и да ли је уверење издато од Изборне комисије, као 
надлежног органа, те о томе подноси писани извештај Скупштини који садржи предлог да 
ли треба потврдити мандате одборника. 
            Извештај и предлог из става 2. овог члана Верификациони одбор доноси већином 
гласова. 

Члан 13. 
 

            Извештај Верификационог одбора садржи предлог: 
- за потврђивање мандата одборника; 
- да се не потврде мандати појединих кандидата за одборника, са образложењем (у 

случају смрти кандидата за одборника или наступања другог разлога за 
недодељивање мандата новом одборнику); 

- да се одложи потврђивање мандата појединих кандидата за одборника (у случају 
неслагања, односно неистоветности података из уверења о избору и извештаја 
Изборне комисије или издавања уверења о избору од стране неовлашћеног 
органа). 

Члан 14. 
 

            Председавајући Верификационог одбора подноси Скупштини извештај. 
            О извештају Верификационог одбора Скупштина расправља у целини. 
            После завршене расправе, уколико Верификациони одбор не оспори ни један 
мандат, о његовом извештају Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем. 
            Ако Верификациони одбор у свом извештају, односно поједини кандидат за 
одборника на самој седници, предложи да се потврђивање мандата поједином кандидату 
за одборника одложи или да му се мандат не потврди, Скупштина о томе посебно гласа.             

Члан 15. 
 

            О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог одбора, 
Скупштина одлучује јавним гласањем.  
            У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени 
у складу са Законом о локалним изборима и који имају уверење Изборне комисије да су 
изабрани.  

Члан 16. 
 

            Скупштина може да ради и одлучује када су потврђени мандати више од 1/2 
одборника. 
            Скупштина може одложити верификацију мандата појединог кандидата за 
одборника и затражити од Изборне комисије да изврши проверу ваљаности уверења о 
избору за одборника и о томе обавести Скупштину најкасније у року од 8 дана.  
            По извршеној провери из става 2. овог члана, кандидату за одборника коме је 
верификација мандата одложена, мандат се потврђује или се мандат додељује другом 
кандидату за одборника са листе, у складу са законом. 
 
 
 



Члан 17. 
 

            Даном потврђивања мандата новоизабраних одборника престаје мандат 
одборника Скупштине из претходног сазива. 
 

6. Потврђивање мандата одборника после конституисања Скупштине 
Члан 18. 

 
            Када Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата 
нових кандидата за одборника, у гласању поред одборника могу учествовати и 
кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу са законом и који 
имају уверење Изборне комисије да су изабрани. 
             Послове Верификационог одбора, после конституисања, врши 
Административно-мандатно-имунитетски одбор. 
 

7. Заклетва 
Члан 19. 

 
            После доношења одлуке о потврђивању мандата, новоизабрани одборници 

полажу заклетву, потписивањем текста заклетве, који гласи: "Заклињем се да ћу се у раду 
Скупштине општине Бајина Башта придржавати Устава, закона и Статута општине Бајина 
Башта и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се 
интересима грађана". 
            Одборници који нису присуствовали конститутивној седници, или им је мандат био 
оспорен па касније потврђен, заклетву полажу појединачно, на првој наредној седници 
којој присуствују, после потврђивања њихових мандата. 
 
 
III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И 
ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
 
 

1. Избор председника Скупштине 
Члан 20. 

 
            Председник Скупштине бира се на конститутивној седници из реда одборника, на 
предлог најмање 1/3 одборника, на мандатни период од 4 године, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.  
 

Члан 21. 
 

            Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем у 
писаном облику, након потврђивања мандата одборника. 
            Ради припреме предлога из става 1. овог члана, председавајући може, на предлог 
сваког одборника коме је мандат потврђен, да одреди паузу у трајању до 30 минута.  
            Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.  
            Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, податак о 
страначкој припадности кандидата, краћу биографију, образложење, потписе предлагача, 
име и презиме известиоца у име предлагача и сагласност кандидата у писаном облику.  



            Председавајући обавештава одборникe о свим поднетим предлозима кандидата за 
председника Скупштине.  
            Представник предлагача-известилац има право да у име предлагача усмено 
образложи предлог.  
            Предложени кандидат за председника Скупштине има право да се представи у 
виду краћег обраћања Скупштини. 

            О предлогу кандидата за председника Скупштине отвара се расправа.  
            После расправе, председавајући утврђује листу кандидата за председника 
Скупштине по азбучном реду презимена, а испред имена сваког кандидата ставља 
се редни број.  
 

2. Спровођење гласања 
Члан 22. 

 
            По утврђивању листе кандидата из члана 21. овог Пословника, образује се 
Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања од 3 члана (у 
даљем тексту: Комисија).  
            За члана Комисије одређује се по један одборник са три изборне листе које су 
добиле највећи број одборничких места у Скупштини. 
            Чланове Комисије бира Скупштина јавним гласањем, већином гласова присутних 
одборника. 
            Председник Комисије је најстарији одборник, члан Комисије. 
 
 
 
 
 

                                                                 Члан 23. 
 

            Кад се утврди листа кандидата за председника Скупштине, приступа се 
гласању.  
            Избор председника Скупштине врши се тајним гласањем у просторији где 
се одржава конститутивна седница. 
  

Члан 24. 
 

            Одборник може гласати само за једног кандидата за председника 
Скупштине.  
 

Члан 25. 
 

            Гласање се врши гласачким листићима.  
            Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје и оверени су печатом 
Скупштине. 
 Текст гласачког листића исписује се на српском језику, ћириличким писмом.  
            Број одштампаних гласачких листића једнак је броју одборника.  
            Гласачки листић садржи: ознаку да се гласа за избор председника 
Скупштине, датум гласања, да се бира један кандидат, редни број који се ставља 



испред имена кандидата, презиме и име кандидата према редоследу утврђеном 
на листи кандидата, као и начин гласања.  
            Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за 
кога одборник гласа, а гласа се за једног од кандидата између кандидата чија су 
имена наведена на гласачком листићу.  
            У случају да је предложен само један кандидат за председника Скупштине, 
на гласачком листићу, испод његовог имена, стоји реч ''за'' на левој, а реч ''против'' 
на десној страни. Гласање се врши заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

3. Ток гласања 
Члан 26. 

 
            Председник Комисије објављује почетак гласања, прозива одборнике према 
списку изабраних одборника, уручује им гласачки листић и заокружује редни број 
испред имена и презимена одборника, као доказ да је одборнику уручен гласачки 
листић, а одборник потписује списак одборника.  
            За гласање се обезбеђује гласачка кутија каква је прописана за избор 
одборника, као и одговарајући параван, како би се обезбедила сигурност и тајност 
гласања. Гласа се иза паравана за гласање. Гласачка кутија мора бити од 
провидног материјала, празна и пре почетка гласања запечаћена. 
            Кад одборник попуни гласачки листић, пресавија га тако да се не види за 
кога је гласао, прилази месту где се налази гласачка кутија и лично убацује у њу 
гласачки листић. 

Члан 27. 
 

            Гласање се закључује онда када гласа и последњи одборник који жели да 
гласа, а најкасније 5 минута након што је гласачки листић уручен последњем 
прозваном одборнику. 
            Када је гласање завршено, председник Комисије констатује да је свим 
присутним одборницима омогућено да гласају и закључује поступак гласања.  
            Комисија утврђује резултат гласања у истој просторији у којој је гласање и 
обављено и о томе сачињава записник, који потписују сви чланови Комисије.  
 
 
 

4. Утврђивање резултата гласања 
 

Члан 28. 
 

         Пре отварања гласачке кутије, Комисија пребројава неупотребљене 
гласачке листиће и ставља их у посебан коверат, који се печати. 
         Утврђивање резултата гласања обухвата податке о: 
           -броју припремљених гласачких листића, 

         -броју уписаних одборника у гласачки списак, 
         -броју преузетих гласачких листића, 
         -броју одборника који су гласали, 



         -броју неупотребљених, а неуручених гласачких листића, 
         -броју гласачких листића нађених у гласачкој кутији, 
         -броју важећих гласачких листића,  
         -броју неважећих гласачких листића, 
         -укупном броју гласова које је добио кандидат, односно кандидати. 
           Ако се утврди да је број гласачких листића у кутији већи од броја одборника 
који су гласали, поступак се поништава и спроводи се понављање гласања, а 
употребљени гласачки листићи се печате у посебан коверат.  

               Ако се утврди да у гласачкој кутији има мањи број гласачких листића од 
броја одборника који су гласали, то нема утицаја на регуларност гласања. 

               Пребројани важећи и неважећи гласачки листићи одвајају се у посебне 
коверте, који се печате.  
          Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију који кандидат је 
изабран, односно да ни један кандидат није изабран прописаном већином. 

        Утврђивању резултата гласања може присуствовати представник предлагача 
сваког кандидата о коме се гласало. 

Члан 29. 
 
            Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, гласачки листић који 
је попуњен тако да се не може утврдити за који је предлог одборник гласао, односно да ли 
је одборник гласао ''за'' или ''против'' предлога, гласачки листић на коме је заокружен већи 
број кандидата од броја који се бира, прецртан гласачки листић, као и гласачки листић на 
коме је заокружен нови кандидат који је дописан. 
 

Члан 30. 
 

            У записник о утврђивању резултата гласања обавезно се уноси датум и 
време гласања. 
            Председник Комисије је дужан да прочита записник из става 1. овог члана и 
објави који кандидат је изабран, односно да ниједан кандидат није изабран 
прописаном већином. 

Члан 31. 
 

            За председника Скупштине изабран је одборник који је добио већину 
гласова од укупног броја одборника. 
  

Члан 32. 
 

            Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије 
потребну већину, у другом кругу гласаће се о два кандидата која су у претходном 
кругу имала највећи број гласова.  
            У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног 
броја одборника.  
            Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије 
потребну већину гласова, поступак кандидовања и избора се понавља. 
 
 



Члан 33. 
 

            Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата 
гласања и преузима даље вођење седнице.  
            Ако изабрани председник Скупштине није присутан на седници, 
председавајући одборник наставља са председавањем до избора заменика 
председника Скупштине. 
 

5. Избор заменика председника Скупштине  
 

Члан 34. 
 

            Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по 
истом поступку који је овим Пословником утврђен за  избор председника 
Скупштине.  

 
6. Постављење секретара и заменика секретара Скупштине 

 
Члан 35. 

 
            Скупштина поставља секретара Скупштине на конститутивној седници 
Скупштине, а за секретара Скупштине може бити постављено лице које има 
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за 
рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. 
            Кандидата за секретара Скупштине предлаже председник Скупштине.  
            Предлог кандидата за секретара Скупштине подноси се Скупштини усмено 
или у писаном облику.  
            Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, краћу 
биографију, образложење и сагласност кандидата дату у писаном облику.  
 

Члан 36. 
 

            Секретар Скупштине поставља се јавним гласањем, на четири године и 
може бити поново постављен.  
            За секретара Скупштине постављен је кандидат за кога гласа већина од 
укупног броја одборника. 

Постављењем секретара Скупштине престаје функција секретара 
Скупштине из претходног сазива. 

Члан 37. 
 

            Уколико предложени кандидат не добије потребну већину гласова, 
председник Скупштине поново ће предложити кандидата за секретара Скупштине.  



            До постављења секретара Скупштине послове из његове надлежности 
обављаће секретар из претходног сазива Скупштине. 
  

Члан 38. 
             
            Заменик секретара Скупштине поставља се на исти начин и под истим 
условима као и секретар Скупштине. 
 
 
IV ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА  
 

1. Избор извршних органа 
Члан 39. 

 
            Извршне органе Скупштина, по правилу, бира на конститутивној или првој 
наредној седници, а најкасније у року од месец дана од дана конституисања. 
            Председника општине и заменика председника општине бира Скупштина, 
из реда одборника, на време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника Скупштине. 
            Чланове Општинског већа бира Скупштина, на време од 4 године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине. 

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници. 
 

Члан 40. 
 

            Председник Скупштине предлаже кандидата за председника општине.  
            Предлог кандидата за председника општине подноси се Скупштини у 
писаном облику.  
            Предлог из става 2. овог члана садржи име и презиме кандидата, личну и 
радну биографију, образложење и сагласност кандидата у писаном облику.  
 

Члан 41. 
 

            Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика 
председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина на исти начин као 
председника општине.  
            Кандидат за председника општине предлаже и кандидате за чланове 
Општинског већа.  
            Предлог из ст. 1. и 2. овог члана подносе се у писаном облику и садрже име 
и презиме кандидата, назначење функције за коју се кандидат предлаже, личну и 
радну биографију, образложење и сагласност кандидата у писаном облику. 
            О кандидатима за председника општине, заменика председника општине и 
чланове Општинског већа води се обједињена расправа. 
            Скупштина истовремено и обједињено одлучује о избору председника 
општине, заменика председника општине и чланова Општинског већа.  
 



Члан 42. 
 
            Гласање се врши гласачким листићима.  
            Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје и оверени су печатом 
Скупштине. 
 Текст гласачког листића исписује се на српском језику, ћириличким писмом.  
            Број одштампаних гласачких листића једнак је броју одборника.  
            Гласачки листић садржи: ознаку да се гласа за избор председника општине, 
заменика председника општине и чланове Општинског већа, датум гласања,  

презиме и име свих  кандидата, са назначењем функције за коју се кандидат бира, 
ознаку да се гласа обједињено “за“ или „против“ предложених кандидата за 
председника општине, заменика председника општине и чланове Општинског 
већа, као и начин гласања. 
            Гласање се врши заокруживањем  речи “за“ или речи „против“. 

                Неважећим гласачким листићем сматра се:непопуњени гласачки листић, 
гласачки листић који је попуњен тако да се не може утврдити да ли је одборник 
гласао „за“ или „против“ предлога, гласачки листић на коме су заокружени нови 
кандидати који су дописани и  прецртан гласачки листић.  
 

Члан 43. 
 
            Скупштина бира извршне органе општине непосредном применом поступка 
који је утврђен законом, Статутом и овим Пословником за избор председника и 
заменика председника Скупштине. 
 

Члан 44. 
 

            Председнику општине и заменику председника општине избором на ове 
функције престаје мандат одборника у Скупштини.  
            Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у 
Општини. 
            Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје 
одборнички мандат.  
            Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.  
 

2. Разрешење и оставка извршних органа 
 

Члан 45. 
 

            Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је 
биран, на образложени предлог најмање 1/3 одборника, на исти начин на који је 
изабран.  
            О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и 
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине, уз примену минималног рока за сазивање седнице, у складу са 
законом.  



            Ако Скупштина не разреши председника општине, одборници који су 
поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење 
председника општине, пре истека рока од 6 месеци од одбијања претходног 
предлога. 

Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника 
општине и Општинског већа. 
 

Члан 46. 
 
            Заменик председника општине, односно члан Општинског већа, могу бити 
разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника 
општине или најмање 1/3 одборника, на исти начин на који су изабрани.  
            Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника општине 
или члана Општинског већа, председник општине је дужан да Скупштини поднесе 
предлог за избор новог заменика председника општине или члана Општинског 
већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору, у складу са 
одредбама овог Пословника о њиховом избору. 

У случају да Скупштина општине разреши заменика председника Општине 
или члана Општинског већа на предлог једне трећине одборника, председник 
општине је дужан да на првој наредној седници Скупштине општине поднесе 
предлог за избор новог заменика председника Општине, односно члана 
Општинског већа.  
  

Члан 47. 
 

            Председник општине, заменик председника општине и чланови Општинског 
већа оставку подносе у писаној  форми. 
            О поднетој оставци председника општине, заменика председника општине 
или члана Општинског већа се не отвара расправа, већ се престанак функције 
због поднете оставке само констатује, без гласања, тако што то чини председник 
Скупштине у име Скупштине. 
            Председник општине, заменик председника општине или члан Општинског 
већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће 
послове, до избора новог председника општине, заменика председника општине 
или члана Општинског већа.   
            Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа 
Општине, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на 
дужност новог председника општине и Општинског већа, односно председника и 
чланова привременог органа, ако је Скупштини мандат престао због распуштања 
Скупштине.  
 
 
 
 
 
 



V ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ 
 

1. Председник Скупштине 
Члан 48. 

 
            Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива седнице, 
предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о примени Пословника и 
остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта која доноси Скупштина, 
представља Скупштину, остварује сарадњу са председником општине и 
Општинским већем, стара се о благовременом и усклађеном раду радних тела 
Скупштине и врши друге послове утврђене законом и Статутом. 
 

Члан 49. 
 

            Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је 
изабран, уколико поднесе оставку, буде разрешен или му престане мандат 
одборника, на начин утврђен законом. 
            Ако је оставка поднета на седници Скупштине усмено или у писаној форми, 
Скупштина на истој седници, без отварања расправе и без гласања, констатује да 
је председнику Скупштине престала функција. 
            Ако је оставка поднета између две седнице Скупштине у писаној форми, о 
оставци председника Скупштине обавештавају се одборници Скупштине на 
почетку прве наредне седнице Скупштина, која потом, без отварања расправе и 
без гласања, констатује да је председнику Скупштине престала функција. 
            Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које 
је изабран, на образложени писани предлог најмање 1/3 одборника, на исти начин 
на који се бира. 
            Скупштина је обавезна да се о предлогу за разрешење председника 
Скупштине изјасни на првој наредној седници од дана подношења захтева за 
разрешење. 
 

Члан 50. 
 
            У случају престанка функције председника Скупштине пре истека времена 
на које је изабран, Скупштина ће на истој, а најкасније на наредној седници, 
започети поступак избора председника Скупштине, у складу са одредбама 
Пословника.  
            У случају из става 1. овог члана, дужност председника Скупштине, до 
избора новог, врши заменик председника Скупштине. 
 

Члан 51. 
 

            У случају престанка мандата одборника, председнику Скупштине престаје 
функција председника даном одржавања седнице на којој је утврђено да му је 
мандат престао. 
 



2. Заменик председника Скупштине 
 

Члан 52. 
 

            Председник Скупштине има заменика који помаже председнику у 
обављању послова из његове надлежности и замењује га у случају његове 
одсутности или спречености да обавља своју дужност. 
 

Члан 53. 
 
            Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед 
избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном 
раду у Општини. 
            Заменик председника Скупштине може поднети оставку или бити разрешен 
са функције по поступку предвиђеном овим Пословником за подношење оставке, 
односно разрешење председника Скупштине. 
 

3. Секретар Скупштине 
Члан 54. 

 
            Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и других послова у 
вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и 
руководи административним пословима везаним за њихов рад. 
            Секретар Скупштине присуствује седницама Скупштине и по потреби даје 
стручно мишљење у вези примене Пословника и других питања везаних за рад 
Скупштине. 
            Секретар Скупштине одговоран је за благовремено достављање 
обавештења, тражених података, списа и упутстава, када се они односе на 
делокруг и рад Скупштине. 

Члан 55. 
 
           Скупштина може, на образложени писани предлог председника Скупштине, 
разрешити секретара Скупштине и пре истека времена на које је постављен, 
већином гласова од укупног броја одборника. 
           Секретар Скупштине може поднети оставку. У случају подношења оставке, 
секретару Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на којој је 
поднео оставку, односно на првој наредној седници Скупштине, ако је оставку 
поднео у периоду између две седнице. О поднетој оставци не отвара се расправа, 
нити се одлучује, већ се престанак функције секретара по овом основу само 
констатује. 
 

4. Заменик секретара Скупштине 
Члан 56. 

 
            Секретар Скупштине може имати заменика, који га замењује у случају 
његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. 



            Заменик секретара Скупштине се поставља и разрешава на исти начин и 
под истим условима као и секретар Скупштине и може поднети оставку. 

           Секретара Скупштине, у случају његове одсутности или спречености да 
обавља своју дужност, као и у случају престанка функције пре истека времена на 
које је постављен и уколико није постављен заменик секретара, замењује лице 
које одреди председник Скупштине, с тим да то лице испуњава све услове 
прописане Законом за секретара Скупштине. 
VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 
 

1. Образовање одборничке групе 
 

Члан 57. 
 

            Одборници Скупштине имају право да образују одборничке групе.  
            Одборничку групу чине одборници једне политичке странке, коалиције 
политичких странака или групе грађана која има најмање 2 одборника у 
Скупштини.  
            Одборничку групу од најмање 2 одборника могу удруживањем да образују и 
одборници политичких странака, коалиције политичких странака или групе грађана 
које имају мање од 2 одборника. 
             О образовању одборничке групе обавештава се председник Скупштине, 
коме се подноси списак са потписима чланова одборничке групе. На списку се 
посебно назначава шеф одборничке групе и његов заменик.  
            Одборник може бити члан само једне одборничке групе.  
            Одборник који није члан ниједне одборничке групе, доставља обавештење 
председнику Скупштине  да ће у Скупштини иступати самостално. 
 

Члан 58. 
 

            Одборничка група учествује у раду Скупштине на начин утврђен овим 
Пословником.  
            Одборничка група заузима ставове о питањима која разматра Скупштина, 
покреће иницијативу за разматрање појединих питања, предлаже доношење 
општих аката Скупштине и предузима и друге активности у складу са овим 
Пословником.  
 

2. Шеф одборничке групе 
Члан 59. 

 
            Одборничку групу представља шеф одборничке групе.  
            Одборничка група има заменика шефа одборничке групе који га замењује у 
случају одсутности или спречености.  
            У току седнице Скупштине, одборничка група може овластити једног свог 
члана да представља одборничку групу по одређеној тачки дневног реда, о чему 
шеф одборничке групе писмено или усмено обавештава председника Скупштине, 
најкасније до отварања расправе по тој тачки дневног реда.  



            Ако одборничку групу представља заменик шефа, односно овлашћени 
представник, он преузима овлашћења шефа одборничке групе.  
 

Члан 60. 
 
            Шеф одборничке групе, у писаном облику, обавештава председника 
Скупштине о промени састава одборничке групе.  
            Приликом приступања нових чланова одборничкој групи, шеф одборничке 
групе доставља председнику Скупштине њихове потписане изјаве о приступању. 
            У случају да одборник иступа из састава одборничке групе, он о томе 
писаним путем обавештава председника Скупштине. 
            О образовању нове или о промени састава у постојећим одборничким 
групама, председник Скупштине обавештава одборнике на првој наредној 
седници. 
 

Члан 61. 
 

            Стручне и административно-техничке послове за потребе одборничких 
група обавља организациона јединица Општинске управе надлежна за 
скупштинске послове. 
 
 
VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ  
 

1. Стална радна тела 
Члан 62. 

 
            За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање 
мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других 
послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела 
Скупштине.  
            Стално радно тело прати стање у области за коју је образовано, извештава 
Скупштину о томе и Скупштини предлаже мере за побољшање стања у области за 
коју је основано. 

Члан 63. 
 
            Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, на 
мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине. 
            Стално радно тело Скупштине има председника и 2 члана. 
 

Члан 64. 
 

            Председника  и чланове сталних радних тела Скупштине предлажу 
одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини, 
            Одборник може бити члан највише једног сталног радног тела Скупштине. 
            Чланови Општинског већа не могу бити чланови радних тела Скупштине. 
            Поред одборника, чланови сталних радних тела Скупштине морају бити и 



грађани, стручњаци за поједине области, с тим да њихов број мора бити мањи од 
броја чланова који су одборници. 
            Чланове сталних радних тела из реда грађана - стручњаке за поједине 
области, одборничким групама могу предлагати месне заједнице, јавне службе, 
као и удружења грађана основана у области за коју се радно тело образује. 
 

Члан 65. 
 
            О предложеној листи за избор председника и чланова сталног радног тела 
Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем. 
            Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних 
одборника. 
            Ако стално радно тело не буде изабрано, цео поступак се понавља са 
новим кандидатима.             

Члан 66. 
 
            Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава 
седницама сталног радног тела, формулише закључке и о томе обавештава 
председника и секретара Скупштине. 
 

 
Члан 67. 

 
            Скупштина може, и пре истека времена на који су изабрани, разрешити 
председника или поједине чланове сталних радних тела и изабрати нове путем 
појединачног предлагања и избора. 
            Предлог за разрешење из става 1. овог члана може поднети председник 
Скупштине, председник сталног радног тела или одборничка група на чији је 
предлог тај члан и изабран. 
            Председник или члан сталног радног тела разрешен је када за то гласа 
већина одборника који присуствују седници Скупштине. 
 

2. Седнице сталних радних тела 
Члан 68. 

 
             Председник сталног радног тела дужан је да сазове седницу на захтев 
најмање 1/3 чланова сталног радног тела, као и на захтев председника 
Скупштине. Рок за сазивање седнице је 7 дана од дана подношења захтева.  

Ако то не учини председник сталног радног тела у захтеваном року, седницу 
сталног радног тела може сазвати председник Скупштине. 

 
Члан 69. 

 
            Радна тела Скупштине раде у седницама којима присуствује већина чланова, а 
одлучују већином гласова од укупног броја чланова. 

          Изузетно од става 1. овог члана, уколико седници сталног радног тела 
присуствују председник и један члан, или само два члана сталног радног тела, 



пуноважним ће се сматрати само оне одлуке и ставови, донети једногласно. 
            Обавештење о датуму и времену одржавања седнице сталног радног тела 
доставља се члановима сталног радног тела најкасније 24 сата пре одржавања 
седнице. 
            Изузетно од става 3. овог члана, обавештење о датуму и времену одржавања 
седнице сталног радног тела може се доставити и у краћем року, у ком случају је 
председник радног тела дужан да на седници радног тела образложи такав поступак. 

            Изузетно од става 3. овог члана, седница радног тела може се сазвати и 
непосредно пре почетка или у паузи заседања Скупштине, осим у случају када је 
на дневном реду седнице радног тела предлог општег акта.  

          Дневни ред седнице утврђује стално радно тело, на седници. 
Члан 70. 

 
            На седницу сталног радног тела може се позвати представник предлагача, 
као и обрађивача акта који се на седници разматра. 
            У раду сталног радног тела по позиву могу учествовати стручни и научни 
радници из области која се разматра на седници сталног радног тела, без права 
одлучивања. 
            Седници сталног радног тела могу присуствовати и учествовати у раду без 
права одлучивања и одборници који нису чланови тог сталног радног тела, као и 
Локални омбудсман. 

Члан 71. 
 
            У извршавању послова из свог делокруга, радно тело Скупштине може 
тражити од надлежних органа и служби податке и информације од значаја за свој рад. 
  На предлог Секретара Скупштине, у циљу боље сарадње и координације и 
зависно од сродности тачака дневног реда, два или више радних тела могу одржати 
заједничку седницу радних тела. 

Члан 72. 
 
            По завршеној седници стално радно тело подноси Скупштини извештај који 
садржи мишљења и предлоге сталног радног тела. 

Мишљења и предлоге радних тела Скупштине потписују председник и 
записничар. 
            Стално радно тело одређује известиоца који на седници Скупштине, по 
потреби, образлаже извештај сталног радног тела. 
 

Члан 73. 
 
             На захтев појединог члана радног тела, његово издвојено мишљење 
изнеће се пред  Скупштину у извештају, односно предлогу тог радног тела. 
   Члан радног тела Скупштине који је издвојио мишљење има право да га 
образложи пре отварања расправе на седници Скупштине. 
 

Члан 74. 
 
            На седници сталног радног тела води се записник, у који се обавезно уносе 



имена присутних, предлози изнети на седници, ставови сталног радног тела, 
резултати сваког гласања, свако издвојено мишљење, као и известиоци. 
            Записник са претходне седнице радног тела усваја се пре преласка на дневни 
ред. 
 

3. Јавна слушања 
Члан 75. 

 
Стално радно тело може организовати јавно слушање о предлозима општих 

аката које доноси Скупштина.           
Јавно слушање из става 1. овог члана организује се ради прибављања 

информација, односно стручних мишљења о предлогу општег акта који је у 
скупштинској процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или 
важећег општег акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога општег 
акта или другог питања које је у надлежности сталног радног тела, као и ради 
праћења спровођења и примене важећег општег акта. 
 

Члан 76. 
 

Предлог за организовање јавног слушања може да поднесе сваки члан 
сталног радног тела. 

Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног слушања и списак лица 
која би била позвана. 

Одлуку о организовању јавног слушања доноси стално радно тело. 
О одлуци из става 3. овог члана, председник сталног радног тела 

обавештава председника Скупштине. 
Председник сталног радног тела на јавно слушање позива чланове сталног 

радног тела, одборнике и друга лица чије је присуство од значаја за тему јавног 
слушања. 

Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и место одржавања јавног 
слушања, као и обавештење о позваним учесницима. 

Јавно слушање се одржава без обзира на број присутних чланова сталног 
радног тела. 

Након јавног слушања, председник сталног радног тела доставља 
информацију о јавном слушању председнику Скупштине, члановима сталног 
радног тела и учесницима јавног слушања. Информација садржи имена учесника 
на јавном слушању, кратак преглед излагања, ставова и предлога изнетих на 
јавном слушању. 

Чланови сталног радног тела и учесници јавног слушања могу да поднесу 
писане примедбе на информацију о јавном слушању председнику сталног радног 
тела, који их доставља лицима из става 8. овог члана. 
 

4. Одбори 

Члан 77. 
 

            Стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбори Скупштине су: 
                                  -Aдминистративно-мандатнo-имунитетски одбор, 



                 -Нормативни одбор и 

               -Одбор за представке и притужбе. 
 

        Административно-мандатно-имунитетски одбор 
 

Члан 78. 
 

            Административно-мандатно-имунитетски одбор припрема и предлаже 
прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, 
доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира, 
именује и поставља Скупштина и Општинско веће, разматра предлоге за 
престанак мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са 
предлогом за утврђивањем престанка мандата одборника, разматра извештај 
Изборне комисије и уверења о избору одборника и подноси Скупштини извештај 
са предлогом за потврђивање мандата, одлучује у првом степену о правима по 
основу рада изабраних, именованих и постављених лица, а разматра и друга 
питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника. 
 У поступку потврђивања мандата одборника, Одбор ради на начин утврђен 
овим Пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници 
Скупштине. 
 
            Нормативни одбор 

Члан 79. 
            

            Нормативни одбор разматра усклађеност предлога одлука и других општих 
аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и 
даје своје предлоге и мишљења Скупштини. 
            Нормативни одбор прати стање у области нормативне делатности Скупштине и 
указује на потребу доношења, односно усаглашавања одлука и других општих аката, 
утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине, разматра и утврђује 
предлоге аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина. 
            Нормативни одбор даје мишљење о предлогу Статута, његовој измени и допуни, 
прати спровођење Статута и даје предлог аутентичног тумачења његових одредби, а 
разматра и питања везана за промену статута предузећа, установа и других 
организација чији је оснивач  Општина и о томе доставља Скупштини своје мишљење. 
            Нормативни одбор утврђује предлог Пословника о раду Скупштине, односно 
предлог о измени и допуни тог акта. 
            Нормативни одбор, у складу са законом, утврђује предлог мишљења или 
одговора Уставном суду Републике Србије у поступку за оцену уставности, односно 
законитости Статута, одлука и других општих аката које је донела Скупштина. 

            Нормативни одбор разматра остваривање система локалне самоуправе у 
Општини, остваривање послова државне управе које Република повери Општини, 
разматра питања организације рада управе и даје мишљење о предлогу  Одлуке о 
организацији Општинске управе, разматра питања међуопштинске сарадње и 
подноси предлоге надлежном органу за успостављање, одржавање и даље 
развијање односа и веза Општине са другим општинама и градовима у земљи и 
иностранству, питања остваривања слобода, права и дужности грађана, као и 
друга питања из области локалне самоуправе и управе. 



 
                    Одбор за представке и притужбе 
 

Члан 80. 
 

 Одбор за представке и притужбе разматра представке и притужбе које грађани 
упућују Скупштини, председнику општине и Општинском већу, као и представке 
уступљене од стране републичких  органа, испитује њихову основаност, предлаже 
Скупштини доношење одговарајуће одлуке и мере које треба предузети у циљу 
отклањања утврђених неправилности у раду органа Општине, о чему обавештава 
подносиоце. 
 У поступку разматрања представки и притужби, овај Одбор прибавља извештаје од 
органа и организација на које се наведени поднесци односе, у року који сам одређује. 
 Ако орган или организација из става 2. овог члана не доставе извештај у 
одређеном року, Одбор о томе обавештава Скупштину, односно орган који је уступио 
представку. 
 

 
5. Посебна стална радна тела 

Члан 81. 
 

 Поред сталних радних тела предвиђених овим Пословником, Скупштина 
може  основати  посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и 

Статутом, и то: Савет за праћење примене Етичког кодекса, Савет за младе, 

Кориснички савет јавних служби и Комисију за родну равноправност. 
            Поред одборника, чланове посебних сталних радних тела Скупштине из 
става 1. овог члана чине и грађани, стручњаци за поједине области, с тим да 
њихов број може бити и већи од броја чланова који су одборници. 

Скупштина општине оснива, као стална радна тела, органе за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница: Изборну комисију за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: Изборна комисија) и 
Другостепену изборну комисију. 

Скупштина општине у складу са законом оснива, као стално радно тело, 
Изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Бајина 
Башта (у даљем тексту: Општинска Изборна комисија).   

Услове за рад  радних тела из овог члана, као и обављање стручних и 
административно-техничких послова, обезбеђује Општинска управа. 
 
             Савет за праћење примене Етичког кодекса 

Члан 82. 
 

       Савет за праћење примене Етичког кодекса: 
1) прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса; 
2) прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са 

Етичким кодексом; 
3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког 

кодекса; 



4) промовише примену Етичког кодекса у Општини и шире; 
5) предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене 

Етичког кодекса; 
6) пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног 

информисања, органима и организацијама у вези са применом Етичког 
кодекса; 

7) остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима; 
8) обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима. 

 
Чланови Савета не могу бити одборници, нити изабрана, постављена и 

именована лица у Општини.  
            Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете и смернице у вези са 
пријављивањем приватног интереса одборника, води евиденцију о пријавама приватног 
интереса, прати извршавање обавезе пријављивања приватних интереса одборника и о 
томе сачињава извештај. 

            Савет има председника и 4 члана.  
 

 Савет за младе 
Члан 83. 

          Савет за младе: 
1) иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области 

образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања 
запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких 
шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и 
криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и 
другим областима од значаја за младе; 

2) учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и 
политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати 
њихово остваривање; 

3) даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава 
органе општине; 

4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине 
у областима значајним за младе;  

5) усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске 
политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их 
Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу;  

6) иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и 
пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења 
остваривања њихових права која су у надлежности Општине; 

7) подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења 
и даје подршку реализацији њихових активности; 

8) подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину 
и о томе обавештава органе општине; 



9) даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се 
делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово 
остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Општине. 
 

Члан 84. 
 

Савет за младе има председника и 4 члана. 
Председник и чланови Савета за младе бирају се на период од четири 

године, а по истеку мандата могу бити поново изабрани. 
Председника и чланове Савета за младе бира Скупштина општине на 

предлог Председника општине, председника Скупштине општине, одборничких 
група, месних заједница, удружења грађана, омладинских организација и 
удружења, школа и других јавних служби.  

Скупштина општине бира чланове Савета за младе из састава грађана, 
стручњака, представника удружења, представника школа и других јавних служби 
водећи рачуна о равноправности полова и заступљености припадника 
националних мањина у национално мешовитим срединама. 

Најмање половину чланова Савета за младе чине млади узраста од 15 до 30 
година који су активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и 
значај младих у локалној заједници, односно који су добитници школске, 
факултетске, научне односно друге награде од значаја за различите области 
интересовања младих. 

Остале чланове Савета за младе бира Скупштина општине под условом да 
поседују вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, доказану стручност 
односно да су активно учествовали у већем броју активности од важности за 
младе. 

 
           Кориснички савет јавних служби 
 

Члан 85. 
 

          Скупштина општине може образовати Кориснички савет јавних служби као 
стално радно тело састављено од председника и 4 члана. 
 Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје 
јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину општине и јавност. 
 Кориснички савет јавних служби нарочито разматра остварени ниво 
квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и 
услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби. 
 Чланове Корисничког савета бира Скупштина општине на предлог радних 
тела Скупштине општине, одборничких група и удружења грађана. 
 Председник и најмање половина чланова Корисничког савета не могу бити 
из састава одборника, функционера и запослених у Општини, односно у јавним 
службама чији је оснивач Општина. 
 Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат члановима 
Корисничког савета. 



 
 Комисија за родну равноправност 
 

Члан 86. 
 

Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других 
општих аката које доноси Скупштина општине, прати остваривање родне 
равноправности, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима 
се остварује политика једнаких могућности на нивоу Општине. 
 У раду Комисије за родну равноправност могу, по позиву, учествовати и 
друга лица без права одлучивања. 

Актом о образовању Комисије одређује се број и састав чланова Комисије, 
мандат, задаци, начин рада Комисије и друга питања значајна за рад Комисије. 

 
             Изборна комисија 

Члан 87. 
 

      Изборну комисију чине председник и 6 чланова које именује Скупштина 
општине. 

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који 
учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови Изборне комисије и секретар, именују се на четири 
године, а по истеку мандата могу бити поново именовани. 

Председник, чланови изборне комисије и њен секретар имају заменике. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара 

Изборне комисије именују се лица која имају стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног искуства 
у струци. 

Изборна комисија спроводи изборе за чланове Савета месне заједнице 
искључиво у сталном саставу. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити само грађани који 
имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

 
 

Задаци и овлашћења Изборне комисије 

 
Члан 88. 

 
Изборна комисија приликом спровођења избора за Савет месне заједнице:  
1) стара се о законитости спровођења избора за чланове савета месне 

заједнице; 
2) одређује бирачка места; 
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 



4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора 
за чланове савета месне заједнице; 

5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење 
избора; 

6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са 
Упутством за спровођење избора за чланове савета месне заједнице; 

7) проглашава листу кандидата; 
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима; 
9) одлучује о приговорима поднетим у поступку избора за чланове савета 

месне заједнице; 
10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месне 

заједнице; 

      11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за 
чланове савета месне заједнице. 

Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се 
утврђују одлуком Скупштине општине којом се уређују месне заједнице. 

  
Другостепена изборна комисија 

Члан 89. 
 

Другостепена изборна комисија је орган за спровођење избора који у 
другом степену одлучује о приговорима на одлуке Изборне комисије. 

Другостепену изборну комисију чине председник и четири члана. 
Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина 

општине и који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања. 
Другостепена изборна комисија одлучује већином гласова од укупног броја 

чланова. 
Председник, најмање један члан и секретар Другостепене изборне комисије 

морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у струци. 

Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, именују се 
на четири године и могу поново да буду именовани. 

Задаци и овлашћења Другостепене изборне комисије, као и начин рада и 
одлучивања, ближе се утврђују одлуком Скупштине општине којом се уређују 
месне заједнице. 

 
 
 
 
 
 
 



Општинска Изборна комисија 
 

Члан 90. 

 
      Општинску Изборну комисију у сталном саставу чине председник и 7 

чланова, које именује Скупштина општине, на предлог одборничких група у 
Скупштини општине, сразмерно броју одборника. 

Општинска Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина 
општине и који учествује у раду Општинске Изборне комисије без права 
одлучивања. 

Председник, чланови Општинске Изборне комисије и секретар, именују се 
на четири године, а по истеку мандата могу бити поново именовани. 

Председник, чланови Општинске Изборне комисије и њен секретар имају 
заменике. 

За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара 
Општинске Изборне комисије именују се лица која имају стечено високо 
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање три 
година радног искуства у струци. 

Чланови Општинске Изборне комисије и њихови заменици могу бити само 
грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине.  

 
Задаци и овлашћења  Општинске 

Изборне комисије 
 

Члан 91. 
 

          Општинска Изборна комисија приликом спровођења избора за одборнике 
Скупштине општине:  

             -стара се о законитости спровођења избора одборника, 
              -одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној 
распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места 
бирачима, 
            -одређује бирачке одборе и именује њихове чланове, 
             -даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора 
одборника, 
             -прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење 
избора за одборнике, 
             -утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са 
прописима о избору одборника, 
           -проглашава изборне листе, 
            -утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за 
бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима, 
           -утврђује и објављује укупне резултате избора одборника, 



           -подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за 
одборнике, 
           -доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и 
републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и 
резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора, 
           -обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника. 

 
6. Повремена радна тела 

Члан 92. 
 
          Скупштина, по потреби, на предлог одборника, председника општине или 
Општинског већа, оснива повремена радна тела ради разматрања одређених 
питања, односно за обављање одређеног задатка из надлежности Скупштине, која 
не спадају у делокруг сталних радних тела, а њихов мандат престаје извршењем 
посла и подношењем извештаја Скупштини. 

Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и 
област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за 
извршење задатака, права и дужности председника  и  чланова радног тела и 
друга питања од значаја за рад радног тела. 

 
Члан 93. 

 
          Председник и чланови повременог радног тела бирају се из реда одборника 
и грађана, већином гласова присутних одборника. 
          Број чланова повременог радног тела који се бирају из реда грађана може 
бити и већи од броја чланова изабраних из реда одборника. 
          На рад повремених радних тела сходно се примењују одредбе овог 
Пословника  
о раду сталних радних тела. 
 
VIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ  
 

1. Припремање и сазивање седнице 
 

Члан 94. 
 

            Скупштина ради и одлучује у седницама. 
            Седнице Скупштине могу бити: 
            - редовне, које се одржавају по потреби, а обавезно једном у 3 месеца;  
            - свечана седница, која се одржава поводом празника Општине. 
  

Члан 95. 
 

            Седнице Скупштине одржавају се по правилу радним даном.  
            Редовна седница Скупштине започиње у 10,00 сати, а завршава се 
најкасније до 18,00 сати.  



            На предлог председника Скупштине или шефа одборничке групе, 
Скупштина може продужити рад и после 18,00 сати.  
            Предлог из става 3. овог члана може се изнети најкасније до 17,00 сати.  
            О предлогу за продужење Скупштина се изјашњава одмах по његовом 
изношењу, а предлог је прихваћен ако је за њега гласала већина од присутних 
одборника.  

Члан 96. 
 

            О припремању седница Скупштине стара се председник Скупштине, уз 
помоћ секретара Скупштине, који се стара о обављању стручних послова у вези са 
сазивањем и одржавањем седница. 
            Пре заказивања седнице Скупштине, председник Скупштине може да сазове 
заједнички састанак са шефовима одборничких група ради упознавања и договора о 
предложеном дневном реду и раду на седници Скупштине. На састанак се могу 
позвати и одборници који не припадају ниједној одборничкој групи. 

 
2. Предлог дневног реда 

Члан 97. 
 

            Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине.  
            Предлози аката који се могу уврстити у дневни ред седнице председнику 
Скупштине могу поднети: Општинско веће, одборничка група, одборник, радна 
тела Скупштине, као и предлагачи овлашћени законом, Статутом и одлукама 
Скупштине.  
            У дневни ред седнице могу се уврстити само предлози, који су сачињени у 
складу са одредбама овог Пословника.  
            Уколико су предлагачи одборничка група или група одборника, а предлог не 
садржи име и презиме представника предлагача, сматраће се да је представник 
предлагача шеф одборничке групе, односно првопотписани одборник.  
            Општинско веће као предлагач, за образлагање поднетог материјала на 
седници, може одредити више представника предлагача.  
 

Члан 98. 
 

            Материјали из члана 97. овог Пословника, који се као предлози упућују 
председнику Скупштине ради увршћивања у дневни ред седнице, достављају се у 
писаној форми, са образложењем, или у електронском облику.  
            Предлог општег акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са 
образложењем, сачињеним у складу са одредбама члана 149. овог Пословника.  
            Предлог појединачног акта подноси се у облику у коме га Скупштина 
доноси, са образложењем.  
            Предлози који немају карактер општег, односно појединачног акта, као што 
су препоруке, извештаји, планови, програми и слично, подносе се Скупштини у 
облику у коме их Скупштина разматра, са предлогом акта у облику у коме га 
Скупштина прихвата, доноси, усваја или даје сагласност 
 
 



Члан 99. 
 

            У предлог дневног реда седнице Скупштине могу се уврстити само они 
предлози аката који су припремљени у складу са Статутом и овим Пословником.  

   Одборничка питања и предлози су посебна и последња тачка дневног реда.      
 

Члан 100. 
 
            Председник Скупштине се стара да материјали који су увршћени у предлог 
дневног реда седнице, као и материјали који су у складу са одредбама овог 
Пословника упућени као предлози за измену и допуну предложеног дневног реда, 
изузев предлога за допуну дневног реда по хитном поступку, буду разматрани на 
надлежном радном телу Скупштине 

 
Члан 101. 

 
            Седнице Скупштине сазива председник Скупштине по потреби, а најмање 
једанпут у 3 месеца.  
            Председник Скупштине је дужан да на захтев 1/3 одборника, Општинског 
већа или председника општине закаже седницу Скупштине и одреди дан и час 
њеног одржавања најкасније у року од 7 дана од дана подношења писаног 
захтева, уколико су уз захтев достављени материјали сачињени у складу са 
одредбама овог Пословника, с тим да дан одржавања седнице буде најкасније у 
року од 15 дана од дана подношења захтева. 
            Ако председник Скупштине не закаже седницу Скупштине у року из става 2. 
овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, који предлаже дневни ред 
седнице, а седницом председава одборник кога одреди подносилац захтева. 
 

Члан 102. 
 

         Писани позив за седницу са предлогом дневног реда и одговарајућим 
материјалом, као и записник са претходне седнице, доставља се одборницима 
најкасније 5 дана пре дана одржавања седнице. 

 
Члан 103. 

 
            У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, 
председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 
пријема захтева. 
            Захтев за сазивање седнице из става 1. овог члана мора да садржи разлоге 
који оправдавају хитност сазивања, као и образложење последице које би 
наступиле њеним несазивањем. 
            Минималан рок за сазивање седнице Скупштине из става 1. овог члана не 
односи се на сазивање седнице Скупштине у условима проглашене ванредне 
ситуације.  
 



3. Позив за седницу 
Члан 104. 

 
            Седнице Скупштине сазивају се писаним или електронским путем.  
            Позив за седницу обавезно садржи: место и време одржавања седнице, 
предлог дневног реда, потпис председника, односно сазивача из члана 101. овог 
Пословника и печат Скупштине. 
            Позив и материјал за седницу обавезно се доставља свим одборницима, 
председнику општине, заменику председника општине, члановима Општинског 
већа, помоћницима председника општине, Локалном омбудсману, начелнику 
Општинске управе, представницима средстава јавног информисања, а по потреби 
и руководиоцима унутрашњих организационих јединица Општинске управе. 
 

Члан 105. 
 

            Уз позив за седницу одборницима се обавезно доставља материјал који се 
односи на предложени дневни ред и извод из записника са претходне седнице.  
            Материјал за седницу, као и извод из записника са претходне седнице може 
се одборницима доставити у електронском облику, по претходном договору са 
шефовима одборничких група или са појединим одборницима. 
            Изузетно, у ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице 
Скупштине, сагласно члану 103. овог Пословника, материјал који се односи на 
предложени дневни ред и извод из записника са предходне седнице може се  
одборницима доставити и на самој седници Скупштине, пре утврђивања дневног 
реда седнице, у ком случају је председник Скупштине дужан да образложи разлоге 
за такво поступање. 
            Материјали који се из техничких разлога не могу на економичан и 
целисходан начин умножити и доставити одборницима уз позив за седницу 
(просторни план, урбанистички планови са графичким прилозима, скице у већој 
размери, обимније студије и извештаји и слично), стављају се на увид код 
секретара Скупштине најкасније на 2 дана пре дана одређеног за одржавање 
седнице, а када је то технички могуће, овакав материјал се може одборницима, 
или шефовима одборничких група, доставити у електронској форми. 
   

4. Промене предложеног дневног реда 
 

Члан 106. 
 

            На предложени дневни ред седнице Скупштине, овлашћени предлагачи из 

члана 97. став 2.овог Пословника могу предлагати измене и допуне и тражити да 
се у дневни ред уврсте и друга питања и предлози аката, за које сматрају да су 
хитни, с тим што су дужни образложити хитност разматрања предложених тачака 
под допуном дневног реда. 
            Предлози се достављају председнику Скупштине, преко писарнице 
Општинске управе или непосредно, на седници Скупштине.  

           Уколико се предлог за допуну дневног реда односи на општи или на 



појединачни акт, у дневни ред може се уврстити само предлог који је припремљен 
у складу са одредбама члана 149. овог Пословника. 
            Предлози за брисање појединих тачака из предложеног дневног реда, за 
промену редоследа разматрања тачака дневног реда, спајање  појединих тачака 
дневног реда и слично, могу се дати и образложити усмено. 
 О предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда не води се 
расправа.  
            Скупштина се изјашњава о сваком предлогу за измену или допуну 
предложеног дневног реда појединачно, према редоследу предлагања, већином 
гласова присутних одборника, утврђујући при том редослед разматрања те тачке 
дневног реда уколико се предлог прихвати. 
             Скупштина у току седнице, на предлог председника Скупштине, без 
расправе, може да одлучи о промени редоследа тачака у дневном реду. 
 

Члан 107. 
 

            Предлог за повлачење поједине тачке дневног реда може поднети само 
њен предлагач.  
            Предлог за повлачење из става 1. овог члана може се поднети писаним 
путем председнику Скупштине, или усмено на седници Скупштине, све до 
закључења расправе по тој тачки дневног реда.  
            О предлогу за повлачење поједине тачке дневног реда Скупштина не 
расправља, нити се изјашњава, већ председник Скупштине о томе само 
обавештава одборнике и констатује повлачење. 

Члан 108. 
 

              Подносилац предлога за измене и допуне дневног реда може своје 
предлоге да образложи у трајању од најдуже 5 минута, укупно, за све предлоге, 
уколико је дао више од једног предлога за измене и допуне дневног реда. 
              Уколико је подносилац предлога за измене и допуне дневног реда група 
одборника, право на образлагање предлога има само један потписани одборник, 
кога овласти група одборника. 
              Уколико је подносилац предлога за измене и допуне дневног реда 
одборничка група, право на образлагање предлога имају шеф или заменик шефа 
одборничке групе, а уколико су подносиоци предлога више одборничких група 
заједно, право на образлагање предлога има шеф једне од тих одборничких група. 

5. Отварање седнице и учешће на седници 
 

Члан 109. 
 

            Седницом Скупштине председава председник Скупштине, кога у случају 
одсутности или спречености замењује заменик председника Скупштине.  
 
 
 



Члан 110. 
 

            Уколико заказаној седници Скупштине не присуствују председник и заменик 
председника Скупштине, или председник и заменик председника Скупштине 
одбију да председавају заказаном седницом, седницом ће председавати најстарији 
одборник који ту дужност прихвати.  

Члан 111. 
 

            Седници Скупштине присуствују позвана лица. 
            Представници јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина 
позивају се на седницу када се разматрају питања из њиховог делокруга.              
            На седницу Скупштине могу се позивати посланици, начелник управног 
Округа, представници других државних органа, представници верских заједница и 
друга лица за која председник Скупштине процени да је потребно њихово 
присуство или учешће у раду седнице.  
  

Члан 112. 
 

            На почетку рада, председник Скупштине обавештава Скупштину о 
одборницима који су спречени да присуствују седници Скупштине, као и о томе ко 
је позван на седницу.  
            Истовремено, председник Скупштине даје потребна објашњења у вези са 
радом на седници и другим питањима, уколико оцени да за тим има потребе, као и 

потребна обавештења о значајним радњама између две седнице, пре него што 
предложи дневни ред, уколико за то постоји потреба. 
          О обавештењима из става 2. овог члана не води се расправа. 
 

6. Кворум 
Члан 113. 

 
            По отварању седнице, пре утврђивања дневног реда, председник 
Скупштине, на основу извештаја секретара Скупштине, утврђује да ли седници 
присуствује довољан број одборника, односно више од половине од укупног броја 
одборника (у даљем тексту: кворум).  
            Кворум се утврђује пребројавањем одборника.  
            Ако се утврди да седници није присутна потребна већина одборника за рад 
Скупштине, односно да нема кворума, председник Скупштине одлаже почетак 
седнице док се кворум не обезбеди, у складу са чланом 128. овог Пословника. 
             

Члан 114. 
 

            Скупштина заседа, расправља и одлучује уколико седници присуствује 
већина од укупног броја одборника.  
            Ако председник Скупштине у току седнице пре гласања посумња да 
седници не присуствује већина одборника, наложиће прозивање или 
пребројавање. Прозивка или пребројавање пре гласања извршиће се и кад то 



затражи неки од одборника. Прозивање на седници врши секретар Скупштине. 
 

7. Ток седнице 
Члан 115. 

 
            О дневном реду у целини Скупштина одлучује без расправе, већином 
гласова присутних одборника.  
 

Члан 116. 
 

            Пре преласка на рад по утврђеном дневном реду, усваја се записник са 

претходне седнице Скупштине, већином гласова присутних одборника. 
            О примедбама на записник Скупштина одлучује без расправе.  

Ако се примедба на записник усвоји, извршиће се одговарајуће измене у 
записнику који, тако измењен, потписују председник и секретар Скупштине.  
 После усвајања записника прелази се на рад по појединим тачкама дневног 
реда, по утврђеном редоследу у дневном реду. 
            

Члан 117. 
 

             По свакој тачки дневног реда представник предлагача, кога као 
известиоца одреди предлагач, може дати уводно образложење предлога. 
              Уколико је на дневном реду седнице Скупштине разматрање појединих 
информација, или извештаја, планова или програма рада, уводно образложење 
тих материјала могу дати лица позвана да их образложе (директори или други 
представници јавних предузећа, установа, организација, комисија и сл), којима 
председник Скупштине да реч. 
               Након уводног образложења представника предлагача, известилац 
сталног радног тела Скупштине може изнети мишљења, ставове и предлоге тог 
радног тела  уколико су исти заузети у вези предлога акта који се разматра на 
седници Скупштине.  
                Уколико су, у складу са овим Пословником, поднети амандмани на текст 
предлога акта, председник Скупштине потом даје реч њиховим подносиоцима да 
образложе амандмане, уколико то желе. Образлагање поднетих амандмана врши 
се према редоследу чланова предлога акта  на који се односе.  
               Уколико је један амандман заједно  поднело више одборника, право да 
образложи овај амандман у име подносилаца има само један од потписаних 
одборника. 
               Уколико више одборника из исте одборничке групе поднесу амандмане 
који су по својој садржини истоветни, сматраће се да се ради о једном истом  
амандману који је поднело више одборника заједно и примениће се одредба из 
претходног става овог члана. 
                Уколико је подносилац амандмана одборничка група, амандман 
образлаже шеф те одборничке групе.  
                 Пре отварања расправе по предлогу, представник предлагача акта се 



изјашњава по поднетим амандманима. 
 

        Расправа 

Члан 118. 
            Председник Скупштине потом отвара расправу по предлогу акта. 
            Сваки предлог се расправља док о њему има пријављених говорника. 
             Када утврди да нема више пријављених за учешће у расправи, 
председник Скупштине закључује расправу и даје завршну реч представнику 
предлагача акта, уколико он то жели. 
             Кад се закључи расправа по тачки дневног реда, не може се поново 
отварати расправа. 
 

Члан 119. 
 

            Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине и одредбе Етичког 
кодекса.  
            Одборници су дужни да се једни другима обраћају са уважавањем.  
            Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као ни изношење 
чињеница и оцена које се односе на приватни живот других лица.  
 

Члан 120. 
 

            Нико не сме прићи говорници док му председник Скупштине то не дозволи.  

            Нико не може да говори на седници Скупштине пре него што затражи и 
добије реч од председника Скупштине. 
 Председник Скупштине даје реч одборницима по редоследу пријављивања, 
све док има пријављених говорника. 
 Одборник се позива да узме реч прозивањем његовог пуног имена и 
презимена. 
            По истој тачки дневног реда одборник може да добије реч у расправи 
највише два пута. 
 Говорник који жели да говори по други пут у оквуру исте тачке дневног 
реда, може да добије реч тек када се исцрпи листа говорника који говоре први 
пут. 
 

Члан 121. 
 

            Пријава за реч подноси се председнику чим расправа почне и може се 
поднети све до закључења расправе по тачки дневног реда за коју се говорник 
пријављује. 
            Председник Скупштине даје реч говорницима по редоследу пријаве, осим 
председнику општине, заменику председника општине, члановима Општинског 
већа и шефовима одборничких група, којима даје реч одмах пошто је затраже. 

            Секретару Скупштине даје се реч када је затражи, у случајевима када жели 
да упозори на повреду закона, Статута општине и других аката. 



             Председник Скупштине, када председава седницом Скупштине, ако жели 
да учествује у расправи, препушта председавање заменику председника 
Скупштине, док траје његово учешће у расправи. 
              Уколико седници Скупштине не присуствује заменик председника 
Скупштине, у случају из става 4. овог члана, председавање се препушта 
најстаријем присутном одборнику, који то прихвати, док траје учешће председника 
Скупштине у расправи. 
 

Члан 122. 
 

               На предлог председника Скупштине или одборника Скупштина може да 
ограничи време трајања излагања говорника, за целу седницу Скупштине или пре 
разматрања поједине тачке дневног реда. 
              Ограничити се може укупно време трајања излагања: 
                    -представника предлагача, при уводном образлагању предлога акта 
(члан 117. став 1. овог Пословника); 
                  -позваних лица (члан 117. став 2. овог Пословника); 
                   -известилаца сталних радних тела Скупштине (члан 117. став 3. овог 
Пословника); 
                    -подносилаца амандмана, при њиховом образлагању (члан 117. став 
4. овог Пословника); 
                    -представника предлагача при изјашњавању по поднетим 
амандманима (члан 117. став 8. овог Пословника); 
                    -представника предлагача у завршној речи, након закључења 
расправе (члан 118. став 3. овог Пословника); 
                    -одборника у току расправе по предлогу акта (члан 120. став 3. овог 
Пословника); 
                    -шефова одборничких група у току расправе по предлогу акта (члан 
121. став 2. овог Пословника); 
                    -председника Скупштине при учешћу у расправи по предлогу акта 
(члан 121. став 4. овог Пословника); 
                    -представника предлагача у току расправе по предлогу акта (члан 
123. овог Пословника), односно позваног лица из члана 117. став 2. овог 
Пословника, при учешћу у расправи;                    
            Одлуку из става 1. овог члана  Скупштина доноси без расправе, већином 
гласова присутних одборника, пре преласка на рад по утврђеном дневном реду 
уколико се ограничење односи на целу седницу, односно пре разматрања 
поједине тачке дневног реда, уколико се ограничење односи на поједину тачку 
дневног реда.  
            Када је трајање излагања говорника ограничено сходно одредбама овог 
Пословника, председник Скупштине у случају прекорачења одређеног времена 
излагања опомиње говорника да је време истекло, а уколико говорник у наредном 
минуту, по истеку одређеног времена за излагање не заврши излагање, 
председник Скупштине му може одузети реч.           



Члан 123. 
 

            Предлагач акта, односно његов представник има право да учествује у 
расправи све до закључења расправе о предлогу, да даје објашњења и износи 
своје мишљење. 
 

Члан 124. 
 

            Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, осим председника 
Скупштине у случајевима предвиђеним овим Пословником.  
            Председник Скупштине је дужан да се стара да говорник не буде ометан у 
свом излагању. 
            За време говора одборника или других учесника у расправи није 
дозвољено добацивање, односно ометање говорника.  

Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду. 
            Ако се говорник удаљи од тачке дневног реда о којој траје расправа, или од 
дефинисања повреде Пословника, председник ће га опоменути.  
            Уколико одборник и поред опомене настави да говори чинећи повреду из 
става 5. овог члана, председник ће му одузети реч.  
            

Реплика 
Члан 125. 

 
            Уколико се говорник у свом излагању на седници Скупштине увредљиво 
изрази о одборнику, односно другом позваном лицу на седници, на расној, верској, 
националној или родној основи, или на други начин увреди његов углед и 
достојанство наводећи његово име и презиме или функцију, или говори о стварима 
које се односе на његов приватни живот или приватни живот чланова његове 
породице, одборник, односно друго позвано лице на кога се излагање односи, има 
право на реплику.  
            Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку групу, односно 
политичку странку чији одборници чине неку од одборничких група, у име 
одборничке групе право на реплику има шеф одборничке групе.  
            Постојање основа за реплику процењује председник Скупштине. 
            Председник Скупштине може ускратити право на реплику, уколико оцени да 
нису испуњени услови из става 1. и 2. овог члана. 
            Уколико председник Скупштине процени постојање основа за реплику, 
лицима из става 1. и 2. овог члана даје реч чим је затраже.  
            Реплика не може трајати дуже од 3 минута.  
            Није дозвољена реплика на реплику.  
 

Члан 126. 
 

            Уколико одборник, шеф одборничке групе, односно друго позвано лице при 
коришћењу права на реплику, увреди одборника, друго позвано лице или 
одборничку групу на начин утврђен чланом 125. овог Пословника, председник 



Скупштине ће га опоменути, а уколико након опомене настави са повредама из 
члана 125. овог Пословника, председник Скупштине ће му одузети реч.  
             

8. Повреда Пословника 
Члан 127. 

 
            Одборнику који затражи да говори о повреди овог Пословника, председник 
даје реч чим је затражи.  
            Одборник може да укаже на повреду Пословника у сваком тренутку, и пре 
отварања расправе. 
            Образложење повреде овог Пословника не може трајати дуже од 3 минута.  
            Одборник који је затражио да говори о повреди Пословника обавезан је да 
пре образложења повреде, наведе члан овог Пословника који је по његовом 
мишљењу повређен.  
            Ако одборник пре почетка образложења не наведе члан овог Пословника 
који је по његовом мишљењу повређен, председник је дужан да га опомене.  
            Ако и после изречене опомене одборник настави да говори чинећи повреде 
из става 4. овог члана или нa други oчиглeдaн нaчин злoупoтрeби право на 
указивање на повреду Пословника, председник Скупштине ће му одузети реч, у 
складу са одредбама овог Пословника, које се односе на одржавање реда на 
седници.  

            Председник Скупштине је дужан да да објашњење о истакнутој повреди 
Пословника. 
 Ако и после објашњења председника Скупштине одборник остане при томе 
да је Пословник повређен, председник Скупштине позива Скупштину да се без 
расправе, већином гласова присутних одборника,  изјасни о томе да ли је 
Пословник Скупштине повређен. 
          Уколико се утврди да је дошло до повреде Пословника, акт или радња који 
су довели до одступања стављају се ван снаге, а питање тог акта, односно радње, 
враћа се у пређашње стање. 
 
 

9. Одлагање, прекид и паузе у току седнице 
 

Члан 128. 
 

            Председник Скупштине може одложити почетак седнице Скупштине када 
утврди недостатак потребне већине одборника за почетак седнице Скупштине, док 
се кворум не обезбеди, а најдуже за 30 минута.  
            Ако се утврди да ни после одлагања у случају из става 1. овог члана, 
седници није присутна потребна већина одборника, председник Скупштине 
одлаже седницу за одређени дан и сат, са истим предлогом дневног реда.  
            У случају из става 2. овог члана председник Скупштине усмено ће 
обавестити присутне одборнике и друга лица која су по одредбама овог 
Пословника позвана на седницу о датуму и времену одржавања седнице која је 
одложена, а одсутне писаним путем, или накнадно, све одборнике и друга лица 



позвана на седницу, писаним путем. 
              

Члан 129. 
 
            Седница Скупштине може се одложити и када услед обимности дневног 
реда или из других разлога, не може да се заврши расправа или одлучивање по 
свим тачкама дневног реда у заказани дан, у случајевима који онемогућавају рад 
Скупштине, као и из других оправданих разлога.  
            У случајевима из става 1. овог члана, председник Скупштине или шеф 
одборничке групе могу предложити да се седница Скупштине одложи.  
            О одлагању седнице Скупштине у случају из става 1. овог члана, 
Скупштина одлучује, без расправе, већином гласова присутних одборника, одмах 
по изношењу предлога.  
            Председник Скупштине усмено ће обавестити присутне одборнике и друга 
лица која су по одредбама овог Пословника позвана на седницу о датуму и 
времену одржавања седнице која је одложена, а одсутне писаним путем, или 
накнадно, све одборнике и друга лица позвана на седницу, писаним путем. 

 
Члан 130. 

 

Уколико се у току седнице утврди да не постоји кворум за рад Скупштине, 
председник Скупштине одређује паузу ради обезбеђивања кворума за рад, која 
пауза не може трајати дуже од 30 минута. Ако се кворум не обезбеди ни по истеку 
паузе, председник Скупштине ће одредити прекид седнице, а о дану и времену 
њеног наставка обавештава присутне одборнике и друга лица која су по 

одредбама овог Пословника позвана на седницу усмено, одмах по прекиду 
седнице, а одсутне писаним путем, или накнадно, све одборнике и друга лица 

позвана на седницу, писаним путем. 
            Председник Скупштине одређује прекид седнице Скупштине и у 
случајевима настанка инцидентних околности због којих Скупштина не може да 
настави рад.  
            О дану и часу наставка прекинуте седнице сходно ставу 2. овог члана, 
председник Скупштине обавештава присутне одборнике и друга лица која су по 
одредбама овог Пословника позвана на седницу одмах по прекиду седнице, а 
одсутне писаним путем,  или накнадно све одборнике и друга лица позвана на 
седницу, писаним путем. 
            Наставак седнице почиње тачком дневног реда код које је прекид и 
наступио.  
 

Члан 131. 
 

            Председник Скупштине може да одреди паузу у раду Скупштине и утврђује 
трајање паузе. 
            У току седнице Скупштине, председник Скупштине може одредити паузу 
седнице, не дужу од 15 минута, како би одржао заједнички састанак са шефовима 
одборничких група ради усаглашавања ставова о одређеним тачкама дневног 



реда, као и ради обезбеђивања нормалног рада и одлучивања у Скупштини. О 
резултатима усаглашавања председник Скупштине обавезно извештава 
одборнике у наставку седнице Скупштине. 
            Пауза, у смислу става 1. овог члана, може се одредити и у другим 
случајевима, утврђеним овим Пословником. 
            Скупштина може на предлог председника Скупштине или на предлог шефа 
одборничке групе, да одлучи да ради без паузе, о чему одлучује одмах по 
изношењу предлога.  
 

10. Одржавање реда на седници 
Члан 132. 

 
            О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине. 
            Председник Скупштине, због повреде реда на седници, изриче мере:  
             - опомену и 
             - одузимања речи. 
            Скупштина, на предлог председника Скупштине, изриче и меру удаљења 
са седнице, без расправе, већином гласова присутних одборника. 
            Изречене мере уносе се у записник са седнице на којој су изречене.  
            Евиденцију о изреченим мерама води секретар Скупштине.  

 
Члан 133. 

 
            Опомена се изриче одборнику: 
- који говори пре него што је затражио и добио реч; 
- који, и поред упозорења председника Скупштине, говори о питању које није на 

дневном реду; 
- ако на било који начин омета излагање говорника; 
- ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица; 
- ако употребљава псовке и друге увредљиве изразе; 
- ако другим поступцима нарушава ред на седници или поступа противно 

одредбама овог Пословника.  
Члан 134. 

 
            Мера одузимања речи изриче се одборнику коме је претходно, на истој 
седници, два пута изречена мера опомене, а који и после тога чини повреду из 
члана 133. овог Пословника.  
            Одборник коме је изречена мера одузимања речи дужан је да се, без 
одлагања, удаљи од говорнице. У супротном председник Скупштине налаже 
искључење озвучења, а по потреби одређује кратку паузу у раду седнице 
Скупштине, у трајању потребном да се успостави ред.  

            Изречена мера одузимања речи односи се на цео преостали ток седнице 
Скупштине, на којој је изречена. 
            Мера одузимања речи не односи се на право одборника на реплику у 
даљем току седнице.  
 



Члан 135. 
 

            Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после изречене 
мере одузимања речи омета или спречава рад на седници, не поштује одлуку 
председника Скупштине о изрицању мере одузимања речи, или наставља да чини 
друге прекршаје у смислу члана 133. овог Пословника, као и у другим случајевима 
одређеним овим Пословником.  
            Мера удаљења са седнице изриче се одборнику и без претходно изречених 
мера опомене и одузимања речи, у случају физичког напада, односно другог 
сличног поступка којим се угрожава физички или морални интегритет учесника 
седнице у сали Скупштине.  
            Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах 
удаљи из сале у којој се одржава седница Скупштине.  
            Уколико одборник одбије да се удаљи из сале у којој се седница Скупштине 
одржава, председник Скупштине ће одредити паузу у раду седнице Скупштине, до 
извршења мере удаљења.  
            Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице нема право на 
накнаду трошкова насталих вршењем одборничке дужности из члана 186. овог 
Пословника, за седницу на којој је мера изречена. 
 

Члан 136. 
 

            Ако председник Скупштине редовним мерама не може да одржи ред на 
седници, одредиће прекид у трајању потребном да се успостави ред.  

 
Члан 137. 

 
            Мере опомене, одузимања речи и удаљења са седнице примењују се за 
седницу Скупштине на којој су изречене.  
 

Члан 138. 
 

            У просторији у којој се одржава седница Скупштине забрањено је уношење 
оружја, коришћење мобилних телефона и других средстава и предмета који могу 
ометати рад Скупштине.  
            На седницу није дозвољен долазак лица која су под дејством наркотика или 
су у алкохолисаном стању. 
 

11. Одлучивање 
Члан 139. 

 
            По закључивању расправе по тачки утврђеног дневног реда, Скупштина 
прелази на одлучивање.  
 

Члан 140. 
 



            Скупштина одлуке доноси већином гласова присутних одборника, уколико 
законом или Статутом није утврђено другачије.  
            Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина, већином гласова од укупног 
броја одборника:           

1. доноси Статут, 
2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета, 
3. доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци 

деловања Општине у одређеној области, 
4. доноси просторни план,             
5. доноси урбанистичке планове, 
6. одлучује о јавном задуживању Општине, 
7. одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне 

самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим 
државама, 

8. одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и 
укидању месних заједница и других облика месне самоуправе;  

9. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других 
делова насељених места, 

10.  утврђује празник Општине 
11. одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Општине, 
12. усваја  Етички кодекс, 
13. утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса, 
14. расписује референдум о питањима из свог делокруга, 
15. одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и Статутом Општине. 

 
Члан 141. 

 
            Скупштина одлучује гласањем одборника, на начин, по поступку и већином 
утврђеном законом, Статутом, одлукама Скупштине и овим Пословником. 
            Гласање на седници Скупштине је јавно, осим када је законом, Статутом 
или овим Пословником уређено другачије.  
            Одборници гласају изјашњавањем "за" предлог или "против" предлога или 
се уздржавају од гласања.  
            Гласање се врши дизањем руке.  
            Председник Скупштине прво позива да се изјасне одборници који гласају 
"за", затим они који гласају "против", а потом они који се уздржавају од гласања. 
 

Члан 142. 
  
            На захтев одборника или одборничке групе, Скупштина може, без 
расправе, одлучити да се гласа прозивком, на начин одређен овим Пословником.  
            Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком, секретар Скупштине прозива 
одборнике по списку одборника, а сваки прозвани одборник изговара реч "за", 
"против", или "уздржан". Председник Скупштине понавља име и презиме 
одборника који је гласао и његову изјаву, односно утврђује да је одсутан или да не 



жели да гласа.  
            Секретар Скупштине записује изјаву одборника или његову одсутност, уз 
његово име и презиме на списку.  
 

Члан 143. 
 

            Након обављеног гласања, председник Скупштине закључује гласање и 
саопштава резултат гласања.  
            Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од половине 
присутних одборника, односно законом, Статутом или одлуком Скупштине 
утврђена већина за њено доношење.  

Члан 144. 
 

            Седницу Скупштине закључује председник Скупштине после спроведеног 
одлучивања по дневном реду. 
 

12. Записник 
Члан 145. 

 
            О раду на седници Скупштине води се записник. 
            Ток седнице Скупштине бележи се тонским или дигиталним записом и 
трајно се чува.  
            Са седнице се прави извод из записника који се доставља одборницима уз 
позив за наредну седницу.  
            Извод из записника обавезно садржи: време и место одржавања седнице, 
имена председавајућег и секретара, број присутних одборника, имена оправдано и 
неоправдано одсутних одборника, имена осталих присутних лица, утврђени 
дневни ред,  кратак ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и 
одлучивало и именима говорника, резултат гласања о појединим питањима, 
формулација аката донетих на седници, изречене мере одржавања реда на 
седници, име и презиме одборника који је издвојио мишљење (уколико је одборник 
захтевао да се издвајање мишљења унесе у записник).  
            Извод из записника потписују председник и секретар Скупштине. 
 
 
IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ 
 

1. Акта Скупштине и поступак предлагања аката 
 

Члан 146. 
 

            Скупштина као основни правни акт доноси Статут.  
            Скупштина у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуку, 
пословник, решење, закључак, декларацију, резолуцију, препоруку, план, програм и 
друге акте у складу са законом, Статутом и овим Пословником. 
  



 
Члан 147. 

 
            Одлуком се на општи начин уређују питања из надлежности Скупштине.  
            Пословником се уређују питања од значаја за организацију и рад 
Скупштине.  
            Решењем се одлучује о појединачним правима, обавезама и правним 
интересима лица у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.  
            Закључком се одлучује о процедуралним питањима, о прихватању 
одређених предлога, утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин треба 
убудуће поступати у појединачним питањима, односно стварима, иницира 
доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта.  

 
Члан 148. 

 
            Предлог за доношење или промену Статута општине може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на територији Општине, 1/3 одборника, председник општине 
и надлежно радно тело Скупштине.  

            Право предлагања одлука и других аката имају Општинско веће, одборник, 
односно одборничка група, радна тела Скупштине, као и предлагачи овлашћени 
законом и Статутом. 

Члан 149. 
 

            Овлашћени предлагач акта из члана 148. став 2. овог Пословника подноси 
предлог акта у облику у коме се акт доноси, са образложењем.  
            Образложење би требало да садржи урађену анализу ефеката прописа, а у 
сваком случају оно мора да садржи:  
            - правни основ;  
            - разлоге за доношење акта; 
            - објашњење циља који се доношењем акта жели постићи;  
            - објашњење основних правних института и образложење конкретних 
решења;  
            - процену износа финансијских средстава потребних за спровођење акта;  
            - преглед одредаба одлуке које се мењају, односно допуњују, ако се 

предлаже одлука о изменама, односно допунама.  
            Предлог акта који је утврђен након спроведене јавне расправе обавезно 
садржи и извештај који садржи приказ свих предлога и сугестија датих у јавној 
расправи, са образложењем разлога због којих поједини предлози или сугестије 
нису прихваћени. 
            Предлог акта из става 3. овог члана објављује се на званичној интернет 
презентацији Општине најкасније 5 дана пре разматрања на седници Скупштине. 
          

Члан 150. 
 

            Предлог акта који је упућен Скупштини, председник Скупштине одмах по 
пријему обавезно доставља надлежним одборима и Општинском већу, ако 
Општинско веће није предлагач.  



            Ако предлог акта није припремљен у складу са овим Пословником, 
председник Скупштине затражиће од предлагача да предлог акта усклади са 
одредбама овог Пословника, при чему ће прецизно навести у чему се састоји та 
неусклађеност.  
            Предлагач акта може у року од 15 дана да поднесе предлог акта усклађен 
са одредбама овог Пословника.  
            Уколико предлагач не усклади предлог акта у складу са ставом 1. и 2. овог 
члана, предлог акта сматра се повученим. 
             

Члан 151. 
 

             Ни о једном предлогу одлуке или другог акта који повлачи исплату из 
буџета Општине или који повлачи умањење прихода, а чији предлагач није 
Општинско веће, не може се расправљати и одлучивати на седници Скупштине, 
ако на њега мишљење није дало Општинско веће и ако му није приложен 
извештај  Општинског већа о томе колика и одакле ће бити обезбеђена средства и 
како ће се одлука одразити на буџет. 

Члан 152. 
 

            Председник Скупштине, на основу извештаја секретара Скупштине о 
пристиглим материјалима, одлучује на којој седници ће се материјали, односно 
акти упућени и достављени председнику Скупштине у складу са одредбама овог 
Пословника, уврстити у предлог дневног реда седнице, осим када се ради о 
предлозима за које је овим Пословником утврђено да се морају уврстити у 
предлог дневног реда прве наредне седнице.  
             

Члан 153. 
 

            Предлог акта, пре разматрања у Скупштини, обавезно разматрају 
надлежни одбори и Општинско веће, ако Општинско веће није предлагач аката.  
            Надлежни одбори и Општинско веће, ако није предлагач акта, у својим 
извештајима, могу предложити Скупштини да прихвати или не прихвати предлог 
акта.  
            Уколико надлежни одбори и Општинско веће предложе прихватање акта, 
дужни су да наведу да ли акт прихватају у целини или са изменама које предлажу 
у форми амандмана.  
 

2. Амандман 
Члан 154. 

 
            Амандман - предлог за промену члана предлога општег акта, могу поднети 
Општинско веће, одборничка група, одборник и радна тела Скупштине.  
            Амандман садржи назив предлога акта на који се амандман односи, пун 
текст измене, образложење са разлозима за подношење амандмана и назив 
подносиоца амандмана.  



Предлог за промену члана предлога општег акта којим се исправљају очигледне, 
односно штампарске грешке на које у току седнице скупштине укаже одборник или 
надлежно радно тело скупштине, не подноси се у форми амандмана и предлагач акта га 
може одмах прихватити, у ком случају постаје саставни део општег акта. 

Члан 155. 
 

          Амандман се подноси председнику Скупштине у два примерка, а предаје се 
секретару Скупштине који, у присуству представника предлагача, на писмену 
амандмана ставља дан и час предаје амандмана, што оверава својим потисом и 
печатом Скупштине, а један примерак тако примљеног и овереног текста 
амандмана враћа представнику предлагача. 
         Амандман се предаје, сходно ставу 1. овог члана, најкасније 24 часа пре 
заказаног почетка седнице Скупштине на којој се разматра предлог акта на који је 
поднет амандман. 
            Подносилац амандмана не може да сам или заједно са другим 
одборницима, поднесе више амандмана на исти члан предлога акта.  
 

Члан 156. 
 

            Поднете амандмане председник Скупштине упућује предлагачу акта, 
Нормативном одбору и Општинском већу, ако оно није предлагач акта. 
            Амандмани за које Нормативни одбор утврди да су неблаговремени, 
непотпуни, супротни закону, увредљиви или упућени супротно одредбама овог 
Пословника, не могу бити предмет расправе, ни одлучивања на седници 
Скупштине.  
            О амандманима из става 2. овог члана Нормативни одбор сачињава 
посебан извештај и доставља га  предлагачу акта и Скупштини.  
 

Члан 157. 
 

            Предлагач акта, Нормативни одбор и Општинско веће, дужни су да, пре 
седнице Скупштине, размотре амандмане који су поднети на предлог акта и да 
Скупштину обавесте за које амандмане предлажу да их Скупштина прихвати, а за 
које да их одбије.             

Члан 158. 
 

          Изузетно, у односу на чланове 155. и 156. овог Пословника, амандман се 
може поднети и усмено, на седници, у случају заказивања седнице сходно члану 
103. овог Пословника, уколико се амандман даје на предлог акта који је увршћен у 
дневни ред седнице на основу поднетог предлога за измену и допуну дневног реда 
или се даје на предлог акта који се доноси по хитном поступку, сходно члану 162. 
овог Пословника. 
           Амандман се, у смислу става један овог члана, може поднети усмено све до 
закључења расправе по предлогу акта на који је поднет. 
           На амандмане, поднете сходно ставовима 1. и 2. овог члана, обавезно се 
изјашњава предлагач акта на који су поднети, за шта председник Скупштине може 



одредити краћу паузу у раду Скупштине, у складу са чланом 131. Овог 
Пословника. 
  

Члан 159. 
 

          Предлагач акта може поднети амандман на предлог тог акта, писаним 
путем, или усмено, на седници, све до закључења расправе по предлогу тог акта. 
 Амандман који поднесе предлагач и други поднети амандман који предлагач 
прихвати,  постају саставни део предлога и о њему се Скупштина посебно не 
изјашњава. 

Члан 160. 
 

            О поднетом амандману расправља се у оквиру расправе о предлогу акта 
на који је  поднет.             

Члан 161. 
 

            Скупштина одлучује о поднетим амандманима по редоследу чланова 
предлога општег акта.  
            Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога акта, прво се 
одлучује о амандману којим се предлаже брисање одредбе тога члана, а затим о 
амандману којим се предлаже измена целог члана.  
            О амандманима одборници гласају "за", "против" или се уздржавају од 
гласања.  
            О амандманима на акт се одлучује истом већином гласова која је потребна 
за доношење тог акта. 
 

3. Доношење аката по хитном поступку 
 

Члан 162. 
 

            Акт се изузетно може донети и по хитном поступку.  
            Ако за доношење појединог акта постоји неодложна потреба или ако би 
недоношење таквог акта у одређеном року имало или могло имати штетне 
последице по интересе грађана или правних лица, односно за обављање послова 
из надлежности Општине, предлог акта може се изнети Скупштини на разматрање 
и одлучивање без претходног разматрања у радним телима Скупштине. 
            Предлагач акта је дужан да у писаном образложењу предлога акта наведе 
разлоге или последице које би настале због недоношења овог акта по хитном 
поступку.  
 

Члан 163. 
 

            Предлог акта за чије се доношење предлаже хитни поступак може се 
ставити на дневни ред седнице Скупштине ако је поднет најкасније до утврђивања 
дневног реда те седнице. 
 



Члан 164. 
 

            Предлог да се акт донесе по хитном поступку Скупштини могу поднети 
Општинско веће или 1/3 одборника.  
            Предлог се подноси председнику Скупштине у писаној форми, са 
образложењем. Скупштина се одмах изјашњава о томе да ли прихвата предлог.  
            Ако Скупштина прихвати предлог да се акт донесе по хитном поступку, тај 
предлог ће се уврстити у дневни ред седнице Скупштине, одмах после 
разматрања записника са претходне седнице. 

Предлог акта, који је предмет разматрања, расправе и одлучивања на 
седници Скупштине заказаној по хитном поступку, не разматрају надлежни одбори. 

 
 

Члан 165. 
 
            О предлогу акта посебно се изјашњава Општинско веће, у писаној или 

усменој форми, уколико оно није предлагач акта, за шта  председник Скупштине 
може одредити краћу паузу у раду Скупштине, у складу са чланом 131. овог 
Пословника. 
            Амандман на предлог акта који се доноси по хитном поступку може бити 
дат у писаној или усменој форми до закључивања расправе по тој тачки дневног 
реда, сходно члану 158. овог Пословника. 
            О амандману из става 3. овог члана Скупштина одлучује без изјашњавања 
надлежних одбора. 
 

4. Израда, потписивање и објављивање аката 
 

Члан 166. 
 

            Акта Скупштине израђују се на основу изворника записника о раду седнице 
на којој су донети.  
            Акта Скупштине потписује председник Скупштине. 
            Изворник акта поднетог на потпис председнику Скупштине својим потписом 
претходно оверава секретар Скупштине. На основу изворника акта сачињавају се 
отправци акта који су истоветне садржине као изворник акта.  
            О изради изворника аката и њихових отправака, о чувању изворника аката 
и њиховој евиденцији, објављивању аката Скупштине и њиховом достављању 
заинтересованим органима и организацијама стара се организациона јединица 
Општинске управе надлежна за скупштинске послове. 
            Акта Скупштине објављују се у "Службеном листу општине Бајина Башта", 
у складу са посебном одлуком Скупштине.  
 
 
 
 
 



X СВЕЧАНА СЕДНИЦА 
Члан 167. 

 
            Свечана седница Скупштине сазива се поводом Дана општине Бајина 
Башта-25. јула.  
            Седница Скупштине сазвана поводом Дана општине је свечаног и 
протоколарног карактера.  
            Свечана седница Скупштине одржава се у сали Скупштине или на другом 
прикладном месту које одговара свечарском поводу њеног одржавања.  
 

Члан 168. 
 

            Свечану седницу Скупштине сазива председник Скупштине свечаном 
позивницом. 
            Свечана позивница садржи програм свечаности поводом обележавања 
празника Општине и у њој је обавезно назначен дан и час одржавања седнице, 
односно сала у којој ће седница бити одржана.  
            На свечаној седници Скупштине уручују се признања и награде Општине. 

 
Члан 169. 

 
            За одржавање свечане седнице Скупштине није потребно присуство већине 
од укупног броја одборника.  
            На свечаној седници Скупштине не отвара се расправа.  
            На свечану седницу Скупштине обавезно се позивају добитници признања 
почасног и заслужног грађанина.  
            На свечаној седници Скупштине, поред председника Скупштине, 
председника општине, заменика председника општине који уручују признања и 
награде, могу говорити лауреати, односно добитници признања и награда за 
годину у којој им се признање и награда додељује, као и истакнути гости који желе 
да се обрате одборницима и позваним гостима.  
 
XI РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ 
СТАЊА ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 
 

Члан 170. 
 

            У случају непосредне ратне опасности или ванредног стања Скупштина 
ради по овом Пословнику, ако конкретне прилике и околности то дозвољавају.  
            Ако у наведеним условима није могућ рад по овом Пословнику, Скупштина 
на првој седници доноси посебан Пословник о свом раду и остваривању функција 
у насталим околностима.  

Члан 171. 
 

            Председник Скупштине у случају непосредне ратне опасности или 
ванредног стања: 



- одређује време и место одржавања седнице Скупштине; 
- одлучује о начину позивања одборника на седницу и о начину и роковима 

достављања материјала за седницу; 
- по потреби може одредити посебан начин вођења и чувања записника, 

бележака и других докумената Скупштине и њених органа, наложити да се 
одређени материјали не стављају на располагање средствима јавног 
информисања и предузети друге мере у циљу безбедности и заштите; 

- успоставља контакте и сарадњу са одговарајућим државним и војним органима 
Републике Србије и предузима мере за реализацију донетих закона, одлука, 
закључака, наређења и других аката ових органа; 

- одлучује о начину рада Општинске управе у циљу што успешнијег остваривања 
послова и задатака у насталим околностима.  

 
Члан 172. 

 
            Одборници су дужни да у случајевима непосредне ратне опасности, ратног 
или ванредног стања, извештавају секретара Скупштине о свакој промени адресе, 
пребивалишта или боравишта.  

Члан 173. 
 

            У случају ратног стања Општинско веће доноси акте из надлежности 
Скупштине, с тим што је дужно да их поднесе на потврду Скупштини, чим она буде 
у могућности да се састане.  
 
XII ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ  
 

Члан 174. 
 

              Седнице Скупштине су јавне. 
              За јавност рада Скупштине одговоран је председник Скупштине. 
   Седнице Скупштине су отворене за јавност и могу се директно преносити путем 
ТВ преноса.   

Члан 175. 
 
   Седница Скупштине може бити у целини или делимично затворена за јавност, из 
разлога безбедности и одбране земље, и другим случајевима предвиђеним законом. 
   Образложени предлог за искључење јавности може дати председник Скупштине, 
Општинско веће  или најмање 1/3 одборника и о њему се гласа без расправе. 
   Одлука о искључењу јавности је донета ако се за њу изјаснила већина од укупног 
броја одборника. 
   Седници Скупштине која је затворена за јавност могу присуствовати само 
одборници, председник општине и стручна лица која помажу у раду седнице Скупштине. 
   Председник Скупштине је дужан да лица из става  4. овог члана упозори на 
обавезу да чувају као тајну оно што сазнају током седнице која је затворена за јавност. 
             Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду са седнице која није 
јавна. 
 
 



Члан 176. 
 

              Седници Скупштине могу да присуствују и заинтересовани грађани, 
односно представници предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач 
Општина, месних заједница, удружења и слично, који своје присуство најаве 
организационој јединици Општинске управе  надлежној за скупштинске послове, 
најкасније 48 сати пре одржавања седнице, осим када се седница држи без 
присуства јавности. 
              У случају да не постоје техничке могућности или за то потребан простор 
да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник Скупштине 
може, у циљу обезбеђивања несметаног тока седнице, ограничити укупан број 
грађана и одлучити коме ће омогућити присуство седници, полазећи од редоследа 
пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду и истовремено 
ће позвати остале пријављене грађане и представнике удружења да своје 
предлоге и коментаре доставе у писаној форми, које ће председник Скупштине 
доставити одборницима најкасније до почетка седнице .  
              Грађанин коме је омогућено да присуствује седници Скупштине, у обавези 
је да на улазу у салу за седнице овлашћеном лицу покаже своју личну карту ради 
идентификације и уношења у евиденцију присутних на седници. 
 

Члан 177. 
 

            Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују 
седницама Скупштине ради обавештавања јавности о њиховом раду. 
            Представницима средстава јавног информисања стављају се на 
располагање предлози одлука, других прописа и општих аката, као и 
информативни и документациони материјали о питањима из рада Скупштине и 
њених радних тела. 
            Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни 
услови за праћење рада на седницама Скупштине, у складу са техничким 
могућностима простора у коме се одржава седница. 
 

Члан 178. 
 

            Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног 
информисања. 
            Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, 
може да одржи председник Скупштине, заменик председника Скупштине, 
одборничка група или одборник кога овласти Скупштина. 

 
Члан 179. 

 
            У циљу обавештавања јавности о раду Скупштине, на званичној интернет 
презентацији Општине објављују се: 
- информатор о раду Скупштине; 
- обавештење о времену и месту одржавања седница Скупштине, са предлогом 

дневног реда; 



- одлуке и друга акта донета на седници Скупштине; 
- нацрти одлука и других аката о којима се спроводи јавна расправа, са 

обавештењем о времену и месту одржавања јавне расправе; 
- ''Службени лист општине Бајина Башта'' у електронској форми; 
- предлози аката, као и акта донета од стране Скупштине, за која је јавност 

посебно заинтересована. 
            О објављивању аката из става 1. овог члана стара се секретар Скупштине. 
 
XIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

 
1. Права и дужности одборника 

Члан 180. 
 

            Право је и дужност одборника да бира и буде биран на функције у 
Скупштини, органе Општине и радна тела Скупштине, да учествује у раду 
Скупштине и радних тела чији је члан, подноси амандмане на предлог општег 
акта, тражи  информације и податке који су му потребне за остваривање функције 
одборника и да учествује у другим активностима Скупштине. 
            Одборник је дужан да присуствује седницама Скупштине и седницама 
радних тела Скупштине у која је биран. 
            У случају оправдане спречености да присуствује седници, одборник је 
дужан да благовремено пријави своје одсуство секретару Скупштине. 
            Председник Скупштине, односно председник радног тела Скупштине може 
да одобри одборнику одсуство са седнице, о чему обавештава присутне на 
седници. 
            У случају поступања супротно ставу 2. овог члана, одборник нема право на 
накнаду из члана 186. овог Пословника.  
 

Члан 181. 
 

            Одборник је дужан да одмах по сазнању, а најкасније првог наредног 
радног дана, Савету за праћење примене Етичког кодекса писмено пријави 
постојање приватног интереса, у смислу закона којим се уређује спречавање 
сукоба интереса при вршењу јавних функција, у погледу предмета предлога 
одлуке или другог општег акта о којем ће бити расправљано и да о томе обавести 
јавност.  
            Сматраће се да приватни интерес одборника не постоји уколико се ради о 
предлогу одлуке или другом општем акту који се односи на све грађане на 

територији Општине. 
Члан 182. 

 
            Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или 
кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине или 
радних тела. 
 
             



Члан 183. 
 

            Одборник има право да предлаже Скупштини расправу о одређеним 
питањима. 
            Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је 
познавање потребно ради вршења функције одборника. 
            Одборник има право да му се редовно достављају службене публикације, 
информативни материјали и документациони материјали о питањима која су на 
дневном реду Скупштине, као и о другим питањима из делокруга Скупштине. 
            Одборник има право да од председника Скупштине, председника сталних 
радних тела Скупштине, осталих функционера Скупштине и начелника Општинске 
управе тражи податке, обавештења и објашњења о питањима која се односе на 
послове из оквира њихових права и дужности, а која су му потребна за вршење 
функције одборника.  
            За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и 
упутстава одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске 
управе када се обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг 
и рад Општинске управе. 
 

2. Одборничка питања 
Члан 184. 

 

              Одборник има право да поставља питања везана за рад органа општине 
и за рад јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач општина, као и 
друга питања значајна за живот и рад у општини и која спадају у надлежност 
општине и да на иста добије одговор на истој или на наредној седници Скупштине. 
 Питања се постављају усмено или писмено. Усмена питања постављају се 
на крају седнице Скупштине, а писмена се предају председнику Скупштине. 
            Одборничка питања морају бити јасно формулисана. 

           Сва постављена питања одборника, и усмена и писмена, уносе се у 
записник са седнице на којој постављена. 
            Одборник који поставља питање дужан је нагласити коме је питање 
постављено. 
           Излагање одборника који поставља одборничко питање не може да траје 
дуже од 3 минута. 
 Председник Скупштине упозориће одборника који поставља питање ако 
питање није постављено у складу са одредбама овог Пословника, односно ако није 
упућено надлежном органу. 
            Одговори на постављена одборничка питања дају се, ако је могуће, усмено 
на истој седници, а ако то није могуће, на првој наредној седници. 
            Када се одговор на одборничко питање не даје усмено на истој седници на 
којој је питање постављено, одговор се, по правилу, даје у писаном облику 
одборнику који је одборничко питање поставио, најкасније у року од 15 дана од 
дана одржавања седнице на којој је питање постављено.  
            Изузетно, ако је у припреми одговора из става 3. овог члана потребно 
утврдити одређене чињенице чије утврђивање захтева дуже време или сложенију 



анализу, рок за давање одговора на одборничко питање може се продужити, али 
не више од 5 дана. 
            Одговор на одборничко питање се доставља свим одборницима, уз 
материјал за прву наредну седницу Скупштине. 
            Одговор на одборничко питање треба бити кратак, јасан и директан и, по 
правилу, треба да садржи предлоге за решавање проблема на које се питање односи. 

          После датих одговора на постављена одборничка питања, одборник који је 
поставио питања има право да, у трајању од највише 3 минута, коментарише 
одговоре на своја питања као и да постави допунска питања. 
   

Члан 185. 
 
            Општинска управа обезбеђује, у оквиру својих задатака, услове за вршење 
функције одборника и на њихово тражење, по налогу начелника: 
- пружа им стручну и административно-техничку помоћ у изради предлога које 

они подносе Скупштини и радним телима Скупштине; 
- обезбеђује им коришћење "Службеног листа општине Бајина Башта", као и 

допунску документацију за поједина питања која су на дневном реду Скупштине 
или њених радних тела; 

- стара се о обезбеђењу услова за рад одборничких група, у складу са 
просторним могућностима. 
 
3. Накнада трошкова одборницима 

 
Члан 186. 

 
            Одборник има право на накнаду трошкова насталих вршењем одборничке 
дужности у случајевима и у висини утврђеној посебном одлуком Скупштине.   
             

4. Престанак мандата одборника 
Члан 187. 

  
   Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран: 

1. подношењем оставке; 
2. доношењем одлуке о распуштању Скупштине; 
3. ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању 

од најмање 6 месеци; 
4. ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности; 
5. преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с 

функцијом одборника; 
6. ако му престане пребивалиште на територији Општине; 
7. губљењем држављанства и 
8. ако наступи смрт одборника. 

 
Члан 188. 

 
     Одборник може поднети оставку на функцију одборника. 
              Одборник  може поднети  оставку  усмено на  седници Скупштине, а између две 



седнице подноси је у форми оверене писане изјаве. 
              После подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој 
седници утврђује да је одборнику престао мандат. 
              О оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да 
одлучи на првој наредној седници. 
              Одборник може опозвати поднету оставку све док Скупштина не утврди 
престанак његовог мандата. 
   Ако одборнику престаје мандат наступањем случаја из члана 187. тачке 2. до 8, 
Скупштина на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, 
утврђује да је одборнику престао мандат. 
   Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат 
новог одборника потврђује се у складу са Законом о локалним изборима. 

 
Члан 189. 

 
            Одборник лично подноси оставку, оверену код органа надлежног за оверу 
потписа, председнику Скупштине, у року од 3 дана од дана овере. 
            Председник Скупштине је дужан да поднету оставку стави на дневни ред 
Скупштине на првој наредној седници, са предлогом да то буде прва тачка дневног реда. 

 
XIV САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА СКУПШТИНАМА ДРУГИХ ОПШТИНА И 
ГРАДОВА 
 

Члан 190. 
 

            Скупштина сарађује са скупштинама, односно представничким телима 
других општина у земљи и иностранству.  
            Скупштина сарађује и са невладиним организацијама, хуманитарним и 
другим организацијама.  

Члан 191. 
 

             Сарадња се остварује узајамним посетама делегација Скупштине или 
њених функционера скупштинама других општина и градова, давањем мишљења 
о појединим значајним питањима из надлежности Скупштине, као и разменом 
информација и других материјала и публикација.  
            Састав делегација, као и циљеве и задатке сваке посете утврђују 
председник Скупштине и шефови одборничких група. Делегација мора одражавати 
састав Скупштине.   
            Делегација, односно функционер или одборник је дужан да у року од 15 
дана од завршетка посете Скупштини поднесе извештај о обављеној посети.  
 
XV АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ АКТА СКУПШТИНЕ, ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ, 
ПРОМЕНА И ПРИМЕНА ПОСЛОВНИКА 
 

Члан 192. 
 

            Предлог за доношење аутентичног тумачења акта Скупштине може 
поднети свако правно или физичко лице. Предлог мора бити поднет у писаном 



облику и образложен. Скупштина, на предлог Нормативног одбора, доноси 
аутентично тумачење акта чији је доносилац. 
            Када се на седници Скупштине постави питање правилне примене одредби 
Пословника, стручно тумачење даје секретар Скупштине. 
 

 Члан 193. 
 
            Предлог за доношење и промену Пословника може поднети 1/3 одборника, 
одборничка група, Нормативни одбор, као и председник Скупштине.  
            О предлогу из става 1. овог члана се отвара расправа.  
            О предлогу из става 1. овог члана се одлучује јавним гласањем, већином 
од присутног броја одборника.  
            Одлуком да се приступи доношењу, односно промени Пословника, 
Скупштина одређује надлежно радно тело за израду нацрта пословника.  
            Скупштина доноси, односно врши промену Пословника већином гласова од 
укупног броја одборника, на предлог Нормативног одбора.  
            Уколико се доношењу или промени Пословника приступа пре 
конституисања радних тела у чијој је надлежности разматрање истог, Скупштина 
може усвојити Пословник, односно измене и допуне Пословника, без разматрања 
Пословника на надлежном радном телу.  
 

Члан 194. 
 

            На све што није регулисано одредбама овог Пословника, примењују се 
посебне одлуке Скупштине и важећи прописи којима је уређена област локалне 
самоуправе. 
            Одредбе овог Пословника примењују се на све учеснике седнице, а сходно 
се примењују на седницама радних тела Скупштине.  
 
XVI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА  
 

Члан 195. 
 

            Стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине, 
њених радних тела, одборника и одборничких група, врши организациона јединица 
Општинске управе надлежна за скупштинске послове, што се уређује Одлуком о 
организацији Општинске управе. 
 
XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 196. 
 

            Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник 
Скупштине општине Бајина Башта ("Службени лист општине Бајина Башта", број 
7/08, 4/09 и 3/011). 
 



Члан 197. 
 

            Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу општине Бајина Башта". 
 
 

01 Број: 06-26/2019 
Бајина Башта, 05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Весна Ђурић, с.р. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



           На основу члана  32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 

129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018), члана 59. став 7. Закона о јавним 

предузећима (“Сл. гласнк РС”, бр 15/016)  и члана 40. тачка 62. Статута општине Бајина 

Башта (“Сл.лист општине Бајина Башта”, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, 

на седници одржаној дана 05. јуна 2019. године, донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
I 

 

              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену и допуну Програма пословања Јавног  

комуналног предузећа “Дубоко“ Ужице за 2019. годину, коју је усвојио Управни одбор 

тог јавног предузећа, одлуком број 123/8 од 23. априла  2019. године. 

II 

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

III 

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

 

 

01 Број:06-26/019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                                                    Весна Ђурић, с. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу Декларације о заштити и неговању ћирилице у општини Бајина 

Башта(„Службени лист општине Бајина Башта“ број 2/019), члана 40. став 1. тачка 50. Статута 

Општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта'', бр. 2/019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 05. јуна 2019. године, образује  

 

 

РАДНО ТЕЛО ЗА ЗАШТИТУ И НЕГОВАЊЕ ЋИРИЛИЦЕ У ОПШТИНИ 

БАЈИНА БАШТА 

 

 

                I.У складу са донетом Декларацијом о заштити и неговању ћирилице у општини 

Бајина Башта, образује се Радно тело за заштиту и неговање ћирилице у општини Бајина 

Башта у саставу: 

 

1. Зоран Раковић, одборник у Скупштини општине Бајина Башта, председник 

2. Синиша Спасојевић, одборник у Скупштини општине Бајина Башта, члан 

3. Милован Јездић, в.д. директор Установе „Култура“, члан 

4. Љубодраг Филиповић, професор српског језика и књижевности, члан 

5. Драгана Васић, професор српског језика и књижевности, члан 

6. Јасна Станковић, дипломирани историчар уметности, члан 

7. Маријана Лукић, директор Основне школе „Свети Сава“, члан 

8. Олгица Филиповић, професор руског језика 

 

             II.Задатак Радног тела  је да у складу са усвојеном Декларацијом о заштити и 

неговању ћирилице у општини Бајина Башта предложи мере за њену реализацију са 

анализом свих потребних корака за спровођење сваке појединачне мере почев од правног 

основа, финансијских потреба, са образложењем о вези предложене мере и основних 

принципа усвојене Декларације. 

 

           III.Обавезује се Радно тело да једном годишње подноси извештај Скупштини 

општине Бајина Башта о реализованим активностима и евентуалним проблемима са 

спровођењем мера за заштиту ћирилице. 

  

            IV.Чланови Радног тела немају право на накнаду. 

 

 

 

01 Број: 06-26/2019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

           ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Весна Ђурић, с.р. 

 

 
 

 



            На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) и члана 40. став 1. тачка 13.  Статута 

општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  05. јуна 2019. године, донела је 

              

                

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника Управног одбора  

Народне библиотеке „Милош Требињац“Бајина Башта 

 

I 

            РАЗРЕШАВА  СЕ Николић Божидар дужности председника Управног одбора 

Народне библиотеке „Милош Требињац“ Бајина Башта, на лични захтев. 

 

II                 

 

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

Бајина Башта“. 

III 

 

 Решење доставити: Народној библиотеци „Милош Требињац“Бајина Башта, 

Николић Божидару, архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-26/2019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) и члана 40. став 1. тачка 13.  Статута 

општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  05. јуна 2019. године, донела је 

              

                

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника Управног одбора  

Народне библиотеке „Милош Требињац“Бајина Башта 

 

I 

            ИМЕНУЈЕ СЕ Надежда Марковић за председника Управног одбора Народне 

библиотеке „Милош Требињац“ Бајина Башта. 

 

II                 

            Мандат новоименованог  председника Управног одбора из става I овог Решења 

траје до истека мандата Управном одбору Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина 

Башта, именованом Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-24/017 од 04. 

јула 2017. године. 

III 

 

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

Бајина Башта“. 

IV 

 Решење доставити: Народној библиотеци „Милош Требињац“Бајина Башта, 

именованом председнику Управног одбора, архиви Скупштине. 

 

 

01 Број:06-26/2019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            На основу члана 14. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС* бр. 129/07, 

34/010-одлука УС и 54/011), члана 40. став 1. тачка 67. и члана 56. став 1. Статута општине 

Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 2/2019), Скупштина општине Бајина 

Башта, на седници одржаној дана 05. јуна 2019. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу заменика председника Изборне комисије општине Бајина Башта 

 

I 

               РАЗРЕШАВА СЕ Јовановић Миљана - Коалиција Ивица Дачић-  *Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)*, дужности заменика председника Изборне 

комисије општине Бајина Башта. 

 

II 

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

Бајина Башта*. 

 

III 

           Решење доставити: Изборној комисији општине Бајина Башта, Јовановић Миљани и 

архиви Скупштине. 

 
 

01 Број:06-26/019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                              Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                На основу члана 14. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС* бр. 129/07, 

34/010-одлука УС и 54/011), члана 40. став 1. тачка 67. и члана 56. став 1. Статута општине 

Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 2/2019), Скупштина општине Бајина 

Башта, на седници одржаној дана 05. јуна 2019. године, донела је 

 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању заменика председника Изборне комисије општине Бајина Башта 

 

I 

               ИМЕНУЈЕ СЕ Ивана Ђокић- Коалиција Ивица Дачић-*Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)*, за заменика председника Изборне комисије 

општине Бајина Башта. 

 

II 

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

Бајина Башта*. 

 

III 

           Решење доставити: Изборној комисији општине Бајина Башта, Ивани Ђокић и 

архиви Скупштине. 

 
 

01 Број:06-26/019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                              Весна Ђурић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               На основу члана 32. тачка 20. и члана 36. Закона о локалној самоуправи (“Сл. 

гласник РС” бр. 129/07,  83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) и члана 40. став 1. 

тачка 50. Статута општине Бајина Башта (“Сл.лист општине Бајина Башта”, бр. 2/2019), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 05. јуна 2019. године, 

донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е Њ Е 

о престанку дужности члана Административно-мандатно 

имунитетског одбора 
 
 
I 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак дужности члана Административно-мандатно-

имунитетског одбора Скупштине општине Бајина Башта Немањи Ђорђевићу, због 

наступања смрти. 

 

II 
 

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

Бајина Башта”. 

 
III 

 
       Решење доставити: Административно-мандатно-имунитетском одбору и архиви 

Скупштине. 

 
 

01 Број: 06-26/019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                                                         Весна Ђурић, с.р. 
                                                                                                           

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              На основу члана 32. тачка 20. и члана 36. Закона о локалној самоуправи (“Сл. 

гласник РС” бр. 129/07,  83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) и члана 40. став 1. 

тачка 50. Статута општине Бајина Башта (“Сл.лист општине Бајина Башта”, бр. 2/2019), 

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 05. јуна 2019. године, 

донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е Њ Е 

о избору члана Административно-мандатно 

имунитетског одбора 
 
 
I 
 

 БИРА СЕ Милена Крлић за члана Административно-мандатно-имунитетског одбора 

Скупштине општине Бајина Башта. 

 

II 
 

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

Бајина Башта”. 
 
 

III 
 

       Решење доставити: Административно-мандатно-имунитетском одбору, Милени 

Крлић и архиви Скупштине. 
 
 
 

01 Број: 06-26/019 

Бајина Башта, дана 05. јуна 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                                                         Весна Ђурић, с.р. 
                                                                                                           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 –

др.закон и 95/2018-др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016,), као 

и члана 17. Одлуке о организацији Општинске управе општине Бајина Башта (''Службени 

лист општине Бајина Башта'' број 12/2016, 9/2017 и 11/018), члана 15. Одлуке о 

правобранилаштву (''Службени лист општине Бајина Башта'' број 6/2014), члана 72. став 1. 

тачка 24. Статута општине Бајина Башта (''Службени лист општине Бајина Башта'' број 

2/2019) на предлог начелника Општинске управе општине Бајина Башта, Општинско Веће 

општине Бајина Башта, дана 04. јуна 2019. године, усвојило је обједињенe   

 

Измене и допуне П Р А В И Л Н И К А  
О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

Члан 1. 

 

 Овим се врше Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и 

посебним организацијама општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина 

Башта“ број 1/2017, 7/2017 и 3/2018).  

Члан 2. 

 

 Члан 4. мења се и гласи: 

„У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

 

Функционери - изабрана и 

постављена лица 

1 

Службеник на положају –  

I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају – 

II група 

- - 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 7 8 

Саветник 27 28 

Млађи саветник 3 3 

Сарадник 8 10 

Млађи сарадник 1 1 



Виши референт 8 10 

Референт - - 

Млађи референт - - 

Укупно:  54 радних места  61 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места  - 

Друга врста радних места  - 

Трећа врста радних места  - 

Четврта врста радних места 4 4 

Пета врста радних места 2 2 

Укупно: 6 радних места 6 намештеника 

Кабинет председника Број радних места Број запослених 

Помоћник председника 1 1 

Млађи сарадник 1 1 

 

Члан 3. 

Члан 5. мења се и гласи: 

„Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 63 и то : 

-  службеник на положају 1 

-  службеника на извршилачким радним местима 54 

-  на радним местима намештеника 6 

-  у кабинету председника општине 2 

Укупан број систематизованих радних места у Правобранилаштву је  1 и то : 

- 1  функционер“ 

 

Члан 4. 

 Члан 16. мења се и гласи: 

„Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна 

места на којима раде намештеници. 

 

 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –  

I група 

1  радно места 1 службеника 

Помоћник председника 

општине 

1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 7 8 

Саветник 27 28 

Млађи саветник 3 3 

Сарадник 8 10 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 8 10 

Референт - - 



Млађи референт - - 

Укупно: 55  радних места  61 службеника 

   

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места - - 

Друга врста радних места - - 

Трећа врста радних места - - 

Четврта врста радних места 4 4 

Пета врста радних места 2 2 

Укупно: 6 радних места 6 намештеника 

 

 

Члан 5. 

 

У члану 17, део 6.1, тачка 4. се мења и гласи: 

„4.Послови извршења са текућих рачуна из области борачко-инвалидске заштите 

Звање:Млађи саветник                 број службеника: 1 

 

 Опис послова: води одговарајуће евиденције о оствареним правима из области 

борачко инвалидске заштите; обавља послове везане за обраду, праћење и евидентирање 

примања из републичког Трезора из области борачко инвалидске заштите; обавља послове 

у вези са вођењем евиденције предмета из области управног поступка; спроводи решења о 

правима војних (личних и породичних) инвалида, цивилних инвалида рата, корисника 

месечног новчаног примања, борачког додатка и материјалног обезбеђења, прати примања 

и расходе; даје обавештења и информације странкама на основу евиденције о примљеним, 

обрађеним и експедованим предметима; израђује годишњи извештај о утрошеним 

новчаним средствима.  

 Учествује у припреми плана јавних набавки на које се закон не примењује и 

његовом усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим 

апропријацијама, обавља послове спровођења поступка јавних набавки на које се закон не 

примењује, испитивање тржишта, слање понуда, састављање записника о отварању 

понуда, састављања модела и уговор-наруџбеницу, праћење извршења наруџбенице. 

Обавља и друге послове у складу са законом и по налогу руководиоца одељења и 

начелника Општинске управе.  

Услови: стечено високо образовање из правних или економских наука на  основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, 

положен испит за службеника за јавне набавке,  најмање једна године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 

У члану 17, део 6.1, тачка 5. мења се и гласи: 

„5. Послови радних односа и друштвених делатности 

Звање:Саветник         број службеника: 1 

Опис послова: Води првостепени управни поступак, израђује првостепене управне 

акте - поступак ради признавања права у вези стипендирања и кредитирања ученика и 

студената; издавања уверења о приходима по члану домаћинства за остварење права на: 



ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај ученика и студената у домове, 

регулисање школарине и друге сврхе; Спроводи поступак категоризације деце ометене у 

развоју и обавља административне послове за Комисију за стипендирање талентованих 

ученика и студената општине Бајина Башта; доноси решења о накнади трошкова смештаја 

и превоза ученика са подручја општине где су укинуте школе; обавља послове 

категоризације смештајних јединица за пружање угоститељских услуга – смештаја туриста 

у домаћој радиности; води регистар категорисаних апартмана кућа и соба за пружање 

угоститељских услуга у домаћој радиности; води регистар евидентирања оверених 

Уговора о туристичком посредовању у домаћој радиност и сеоском туризму; обавља 

стручне, администартивне и друге послове за Буџетски фонд за лечење деце обелеле од 

тешкизх болести и за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу. 

Припрема појединачне акте из области радних односа; обрађује и комплетира акте 

и води персонална досијеа; обавља послове везане за пријављивање на здравствено и 

пензионо осигурање запослених, постављених и изабраних лица у органима општине; 

води кадровске и друге евиденције из области радних односа службеника и намештеника. 

 Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске 

управе.  

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на  основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

испит,  најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет).“ 

 

У члану 17, део 6.1, тачка 8. мења се и гласи: 

„8.Послови пружања правне помоћи 

Звање:Саветник         број службеника: 1 

 

 Опис послова: пружа правну помоћ грађанима који имају пребивалиште или раде 

на подручју општине за потребе остваривања њихових права, обавеза и правних интереса 

сачињавањем писаних поднесака, уговора, тестамената, овлашћења и друго; даје усмене 

правне савете грађанима који имају пребивалиште или раде на подручју града за потребе 

остваривања њихових права, обавеза и правних интереса; прати законску и подзаконску 

регулативу и друге прописе; предузима мере за ефикасније пружање правне помоћи 

грађанима, обавља све послове у складу са Законом о бесплатној правној помоћи и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.    

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на  основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

испит,  најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

У члану 17, део 6.1,  у тачки 13. речи „број службеника: 1“ замењују се речима 



„број службеника: 2.“ 

У члану 17, део 6.1.  тачка 16. мења се и гласи: 

„16.Послови возача путничких аутомобила  

Звање: Намештеник-четврта врста радних места             број намештеника: 1 

 

 Опис послова: управља моторним возилом и превози путнике за потребе органа 

општине; стара се о техничкој исправности возила којим управља; води евиденције о 

употреби моторног возила и пређеној километражи; води евиденције о потрошњи горива и 

мазива; води евиденције о замени делова и гума и предаји дотрајалих замењених делова и 

гума; отклања мање кварове на возилу; обавља прање и чишћење моторног возила; по 

исказаној потреби врши достављање материјала за седнице Скупштине, Општинског већа 

и све друге врсте достављања аката за потребе Општинске управе, као и друге послове 

које му одреди руководилац одељења и начелник Општинске управе.  

Сходно природи делатности и организацији рада, а ради рационалнијег коришћења 

радног времена и извршавању одрећеног посла, на овим пословима врши се прерасподела 

радног времена.Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време 

запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од 

пуног радног времена. 

 Услови:  стечено средње образовање друштвеног, економског или техничког 

смера у четворогодишњем трајању, најмање једна година радног искуства у струци, 

возачка дозвола ''Б'' категорије.“ 

У члану 17, део 6.1,  у тачки 17. речи „број намештеника: 2“ , замењују се речима 

„број намештеника: 1.“ 

У члану 17, део 6.1.1., у тачки 22. речи „број службеника: 1“ замењују се речима 

„број службеника: 2.“ 

Члан 6. 

 

 У члану 17. део 6.2.2. тачка 34. мења се и гласи: 

„34.Порески инспектор канцеларијске и теренске контроле локалних јавних 

прихода за физичка лица 

Звање: Млађи саветник        број службеника: 1 

Опис послова: учествује у поступку канцеларијске контролу физичких лица уз 

стални надзор руководиоца одељења; врши послове пријема, уноса и контроле пореских 

пријава, позивања физичких лица по службеној дужности на основу уговора о промету 

непокретности; учествује у теренској контроли-утврђивање чињеничног стања и попис 

нових објеката; врши израду пореских решења, масовна и појединачна за текућу годину и 

ретроактивно; врши књижење доставница, извода, ручних налога о припису и отпису дуга; 

издавање уверења о стању пореског дуга; архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе 

Услови: стечено високо образовање из друштвено-хумаистичких наука, 

интердисциплинарним, мултидисциплинарним и трансдисциплинарним наукама на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 

положен испит за инспектора и завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару 



(MS Office пакет и интернет).“ 

 

Члан 7. 

 

У члану 17., део 6.3, тачка 45 мења се и гласи: 

„45.Послови водопривреде и пољопривреде  

Звање: Саветник         број службеника: 2 

 

Опис послова:  

Издаје водна акта ( водни услови, водна сагласност, водна дозвола ) за јавни 

водовод у сеоском насељу, сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за 

велику воду и на обали на водама II реда и за плутајуће објекте, вођење водне књиге која 

садржи уписнике издатих водних аката и њено редовно ажурирање и објављивање на 

званичном сајту општине, израда Нацрта Оперативног плана за одбрану од поплава за воде 

II реда на територији општине Бајина Башта, достава података Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, а све у складу 

са законским надлежностима и подзаконским актима, израђује нацрте одлука из области 

водопривреде.  

Води управни поступак утврђивање накнаде за промену намене пољопривредног 

земљишта и његовог коришћења у непољопривредне сврхе, издаје уверења о 

пољопривреди, израђује Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја и обавља стручне и административне послове ради спровођења 

истог; израђује Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и 

обавља стручне и административне послове ради спровођења истог; кординира радом 

комисије за поступак давања пољопривредног земљишта у закуп, пружа стручне услуге 

комисијама за процену штета из области пољопривреде услед елементарних непогода, 

води регистре и евиденције из области пољопривреде, даје стручне савете и учествује у 

изради осталих пројеката из области пољопривреде и прати реализацију истих. 

Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске 

управе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области пољопривредних наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет).“ 

 

Члан 8. 

У члану 17 део 6.4. тачка 51. брише се. 

Члан 9. 
У члану 17. део 6.5. тачка 60. мења се и гласи: 

„60.Послови локалног економског развоја и вођења јавних инвестиција 

Звање: Саветник         број службеника: 1 

 

 Опис посла:Израђује радни материјал, нацрте одлука везаних за подстицање и 



усмеравање локалног економског развоја, предлаже мере за унапређење локалног 

економског развоја, прати домаће и међународне конкурсе, припрема пројектну 

документацију; учестује у изради општих и појединачних аката који могу утицати на 

привредни развој општине, а чије доношење је у надлежности Скупштине, председника 

Општине или Општинског већа, остварује контакте са локалним привредницима и 

предузетницима у циљу анализирања пословне климе и унапређења њиховог пословања, 

обавља послове  прикупљања, обраде и анализе података, формирања и ажурирања базе 

података пословних информација од значаја за локални економски развој остварује 

комуникацију са надлежним установама и институцијама на локалном, регионалном, 

покрајинском и републичком нивоу, привредним субјектима и пословним удружењима, 

невладиним организацијама и  донаторима везано за економски развој општине, обавља и 

друге послове у складу са одредбама Закона о улагањима( „Сл.лист РС“ број 89/2015). 

Координира и учествује у раду комисија за јавне позиве за суфинансирање 

невладиних организација, културних манифестација, медија. 

Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске 

управе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области економских или гео-наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет).“ 

 

Члан 10. 

 У члану 17. део 6.5., тачка 62., речи „број службеника: 1“ замењују се речима 

„број службеника: 2.“ 

 У члану 17, део 6.5., тачка 64. брише се. 

 

Члан 11. 
 У члану 17, део 6.4, тачка 65 бришу се речи „звање: самостални саветник“. 

 

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине 

Бајина Башта. 

01 број 06-29/2019 

Бајина Башта, дана 04. јуна 2019.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Председник општине 

Радомир Филиповић, с.р. 
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poziv na broj 77-007. Godi{wa pretplata za “Sl. list op{tine Bajina Ba{ta” 
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