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БРОЈ 20 – 28. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

 

 

 

_________________________________________________________________________  

                С А Д Р Ж А Ј: 

 

                  Акти Скупштине општине: 

 

1. Одлука о буџету општине Бајина Башта за 2023. годину,   

2. Кадровски план за Општинску управу и Општинско правобранилаштво 

општине Бајина Башта за 2023. годину, 

3. Одлука о доношењу Плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари 

и текстуални део Плана,  

4. Одлука о доношењу Првих измена и допуна Плана генералне регулације 

насеља Перућац и текстуални део измена и допуна Плана,  

5. Одлука о поверавању послова на изградњи и реконструкцији објеката 

јавног водовода у 2023. години, 

6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и функционисању  

цивилне заштите на територији општине Бајина Башта,  

7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о једнократној новчаној накнади за 

новорођену децу и новчаној накнади за незапослену мајку-породиљу на  

подручју општине Бајина Башта,   

8. Одлука о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Бајина Башта 

непосредном погодбом, 

9. Решење о отуђењу кат. парцеле број 1444/21 КО Бајина Башта из јавне својине 



општине Бајина Башта, 

10. Решење о именовању директора Туристичке организације *Тара-Дрина* Бајина 

Башта, 

   11.Решење о именовању Општинског савета родитеља општине Бајина Башта 

        за школску 2022/2023. годину,  

   12.Решење о разрешењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Бајина Башта, 

   13.Решење о именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Бајина Башта, 

   14. Одлука о потврђивању мандата одборника Марку Јањићу, са изборне листе 

         Урош Ђокић-уједињени за победу Бајине Баште, 

   15. Одлука о констатовању престанка мандата одборника у Скупштини општине  

         Бајина Башта Маријани Николић, са изборне листе Александар Вучић- 

         Заједно можемо све, 

 

         Остало: 

     1.Јавни оглас Завода за заштиту споменика културе Краљево о покретању поступка 

        утврђивања куће Милана Јокића из Бајине Баште за споменик културе. 
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       На  основу члана 6. и члана 43. Закон о буџетском систему ( „Сл.гласник РС“  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон , 103/2015, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон,  47/2018 и 111/2021) и члана 40. Статута општине Бајина Башта  („Службени лист 

општине Бајина Башта“ број 2/2019), на предлог Општинског већа, Скупштина општине Бајина Башта, на седници 

одржаној дана 23. децембра 2022. године, донела је: 
 

 

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
 

О П Ш Т И    Д Е О 

 

Члан 1. 
 

   

          Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, 

датих кредита, задуживања и отплате дуга, као и пренета неутрошена средства из претходних година утврђена су у 

следећим износима и то:   
Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.179.590.000,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 1.170.060.000,00 

- буџетска средства 1.157.900.000,00 

- сопствени приходи 3.360.000,00 

- донације и трансфери 8.800.000,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9.530.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  
1.11 

1.543.014.878,00 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 1.247.060.233,00 

- текући буџетски расходи 1.213.140.000,00 

- расходи из сопствених прихода 4.490.000,00 

- донације и трансфери 29.430.233,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 295.954,645,00 

- текући буџетски издаци 266.860.000,00 

- издаци из сопствених прихода 6.300.000,00 

- донације и трансфери 22.794.645,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -363.424.878,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -363.424.878,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 363.424.878,00 

Издаци за отплату главнице дуга 0,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 363.424.878,00 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 
Опис Економ. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

1.179.590.000,00 

1. Порески приходи 71 961.402.000,00 

1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке 711 480.000.000,00 

1.2. Порез на фонд зарада 712 2.000,00 

1.3. Порез на имовину 713 224.000.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 240.400.000,00 

1.5. Други порески приходи 716 17.000.000,00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 63.035.000,00 

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 3.150.000,00 

4. Донације 731+732 0,00 

5. Трансфери 733 142.473.000,00 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 9.530.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 

1+2+3) 

 
1.543.014.878,00 

1. Текући расходи 4 1.247.060.233,00 

1.1. Расходи за запослене 41 233.381.000,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 625.559.233,00 

1.3. Отплата камата 44 13.400.000,00 

1.4. Субвенције 45 27.800.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 55.130.000,00 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+

465 

93.280.000,00 

1.7. Трансфери 463 198.510.000,00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 295.954.645,00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 
 

0,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 

2. Задуживање 91 0,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

0,00 

3. Отплата дуга 61 0,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,  извор финансирања 13) 3 320.000.000,00 

НЕУТРОШЕНА  СРЕДСТВА  ДОНАЦИЈА  ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)           3 21.935.281,00 

НЕУТРОШЕНА  СРЕДСТВА  ТРАНСФЕРА  О Д  ДРУГИХ  НИВОА  ВЛАСТИ   (класа 3,  извор финансирања 

17) 

3 21.489.597,00 

  
 

 

Члан 2.  

         Буџет општине Бајина Башта за 2023. годину састоји се од:  

 1.Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од  1.179.590.000,00 динара;  

 2.Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од  1.543.014.878,00 динара;  

 3.Буџетског дефицита у износу  363.424.878,00 динара;  

       Потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбедиће се из пренетих неутрошених средставa за 

посебне намене у износу од 43.424.878,00 динара и неутрошених средстава  из ранијих  година у износу од 

320.000.000,00 динара.  
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Члан 3.  

        Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 11.300.000,00 динара.  

        Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе 

за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске 

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

         Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 2.000.000,00 динара.  

         Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода и издатака у отклањању последица 

ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, животињске и биљне 

болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде  односно други ванредни догађаји који могу да угрозе 

живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Решење о коришћењу средстава сталне буџетске 

резерве доноси Општинско веће у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.  

Члан 4.  

         Распоред пренетих неутрошених средстава у укупном износу од 363.424.878,00 динара исказан је у посебном 

делу Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2023. годину у оквиру одговарајућих програма, програмских 

активности и пројеката.  

     

Члан 5.  

          Укупна средства буџета општине Бајина Башта за 2023. годину у износу од 1.543.014.878,00 динара утврђена 

овом одлуком  распоређена су по програмској класификацији у следећој табели:  
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 
За период: 01.01.2023-31.12.2023 

 
    

Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 19.020.000,00 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 176.012.000,00 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 17.989.597,00 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 97.380.000,00 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 20.000.000,00 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 20.300.000,00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 332.149.281,00 

8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 214.035.000,00 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 140.370.000,00 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 36.240.000,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 66.030.000,00 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 8.800.000,00 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 102.378.000,00 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 37.600.000,00 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 204.788.000,00 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 29.483.000,00 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 20.440.000,00 

Укупно за БК 1.543.014.878,00 

  
 

 
   
  
                                                                                                       Члан 6. 

         Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2023. годину и наредне две године, исказани су у табели:  
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Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2023. 2024. 2025. 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ     

511 1. ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА ДУШАН ЈЕРКОВИЋ БАЈИНА 

БАШТА:  
8.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Процењена  вредност пројекта за 2023: 8.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 3.000.000,00    

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 5.000.000,00    

 2. ПРОЈЕКАТ- РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛАНА 

ОБРЕНОВИЋА - БАЈИНА БАШТА фаза II:  
35.781.845,00 0,00 0,00 

 2. ПРОЈЕКАТ- РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛАНА 
ОБРЕНОВИЋА - БАЈИНА БАШТА:  

3.153.436,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Процењена  вредност пројекта: 38.935.281,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 20.000.000,00    

  Неутрошена средства донација из ранијих година: 18.935.281,00    

 3. ПРОЈЕКАТ - ЗОНЕ ШКОЛА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ПИЛИЦА, 
РОГАЧИЦА И КОСТОЈЕВИЋИ:  

734.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Процењена вредност пројекта: 734.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 734.000,00    

 4. ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ СВЕТОЛИКА ДИМИТРИЈЕВИЋА 
БАЈИНА БАШТА:  

3.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Процењена  вредност пројекта: 3.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 3.000.000,00    

 5. ПРОЈЕКАТ - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ МАНАСТИР РАЧА - ТАРА, 
ДЕОНИЦА ЖИВАНОВИЋИ - СОКОЛИНА (ФАЗА 2):  

3.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 3.000.000,00    

 6. ПРОЈЕКАТ - ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - 
ЈЕДНОСМЕРНЕ УЛИЦЕ:  

200.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Уговорена вредност пројекта: 568.783,80    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 200.000,00    

 7. ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ:  21.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Процењена  вредност пројекта: 21.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 21.000.000,00    

 8. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
ДРЖАВНОГ ПУТА ИИ А РЕДА БРПЈ 170:  

2.800.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 2.800.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 2.800.000,00    

 9. ПРОЈЕКАТ- ИЗГРАДЊА ВОДА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 
КАЛУЂЕРСКИМ БАРАМА:  

2.112.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2023    
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Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2023. 2024. 2025. 

1 2 3 4 5 6 

  Укупна вредност пројекта: 2.112.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 2.112.000,00    

 10. ПРОЈЕКАТ- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ОТКЛАЊАЊЕ ГУБИТАКА НА ВОДОВОДУ И ПРОШИРЕЊЕ 

ВОДОВОДА:  

5.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 5.000.000,00    

 11. ПРОЈЕКАТ -  ИЗГРАДЊА КОМОРЕ РЕЗЕРВОАРА НА ЛОКАЦИЈИ 
ГЛИШИНО БРДО КО ЛУГ И ВОДОВОДА  У НАСЕЉУ БАРЕ-ЈЕВТИЋА 

ПОТОК фаза II:  

20.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 20.000.000,00    

 12. ПРОЈЕКАТ КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ БИОСКОПА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРА БАЈИНА БАШТА:  
8.000.000,00 0,00 0,00 

 12. ПРОЈЕКАТ КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ БИОСКОПА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРА БАЈИНА БАШТА:  
18.750.000,00 0,00 0,00 

 12. ПРОЈЕКАТ КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ БИОСКОПА УСТАНОВЕ 
КУЛТУРА БАЈИНА БАШТА:  

918.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта за 2022: 27.668.000,00    

  Извори финансирања:     

  Неутрошена средства донација из ранијих година: 3.000.000,00    

  Приходе из буџета: 24.668.000,00    

 13. ПРОЈЕКАТ - МУЗЕЈ ЋИРИЛИЦЕ:  4.600.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 4.600.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 4.600.000,00    

 14. ПРОЈЕКАТ - ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ НЕВЕН БАЈИНА БАШТА:  
72.500.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 72.500.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 72.500.000,00    
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Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели:  
 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис null. 1. 2. 

1 2 3 4 5 6 
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Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели:  
 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2023. 2024. 2025. 

1 2 3 4 5 6 

  В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ     

423 1. ПРОЈЕКАТ ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У БАЈИНОЈ БАШТИ:  900.000,00 0,00 0,00 

426 1. ПРОЈЕКАТ ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У БАЈИНОЈ БАШТИ:  100.000,00 0,00 0,00 

512 1. ПРОЈЕКАТ ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У БАЈИНОЈ БАШТИ:  920.000,00 0,00 0,00 

523 1. ПРОЈЕКАТ ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У БАЈИНОЈ БАШТИ:  1.800.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 3.720.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 420.000,00    

  Сопствене приходе буџетских корисника: 3.300.000,00    

 2. ПРОЈЕКАТ ЛЕТЊЕ ВЕЧЕРИ У БАЈИНОЈ БАШТИ:  250.000,00 0,00 0,00 

 2. ПРОЈЕКАТ ЛЕТЊЕ ВЕЧЕРИ У БАЈИНОЈ БАШТИ:  400.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 650.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 650.000,00    

 3. ПРОЈЕКАТ ДРИНИН ДАН У БАЈИНОЈ БАШТИ:  2.000.000,00 0,00 0,00 

 3. ПРОЈЕКАТ ДРИНИН ДАН У БАЈИНОЈ БАШТИ:  600.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 2.600.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 2.600.000,00    

 4. ПРОЈЕКАТ - ИНОВАЦИОНИ СМАРТ СИТИ ЦЕНТАР БАЈИНА БАШТА:  8.976.797,00 0,00 0,00 

 4. ПРОЈЕКАТ - ИНОВАЦИОНИ СМАРТ СИТИ ЦЕНТАР БАЈИНА БАШТА:  4.012.800,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 12.989.597,00    

  Извори финансирања:     

  Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 12.989.597,00    

 5. ПРОЈЕКАТ ДРИНСКА РЕГАТА  БАЈИНА БАШТА 2023:  100.000,00 0,00 0,00 

 5. ПРОЈЕКАТ ДРИНСКА РЕГАТА  БАЈИНА БАШТА 2023:  1.200.000,00 0,00 0,00 

 5. ПРОЈЕКАТ ДРИНСКА РЕГАТА  БАЈИНА БАШТА 2023:  6.220.000,00 0,00 0,00 

 5. ПРОЈЕКАТ ДРИНСКА РЕГАТА  БАЈИНА БАШТА 2023:  4.350.000,00 0,00 0,00 

 5. ПРОЈЕКАТ ДРИНСКА РЕГАТА  БАЈИНА БАШТА 2023:  300.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 12.170.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 12.170.000,00    

 6. ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА:  400.000,00 0,00 0,00 

 6. ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА:  7.300.000,00 0,00 0,00 

 6. ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА:  400.000,00 0,00 0,00 

 6. ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА:  1.920.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 10.020.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 10.020.000,00    
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Члан  7.  

           Средства буџета општине Бајина Башта за 2023. годину у износу од 1.160.000.000,00 динара, средства из 

сопствених извора у износу од 7.690.000,00 динара  и средства из осталих извора у  износу од 375.324.878,00 динара  

распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:  
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II ПОСЕБАН ДЕО 
 

ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2023 

 

  

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање скупштине 
 

111 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,33 

111 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 905.000,00 0,00 0,00 905.000,00 0,06 

111 3/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

111 4/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

111 5/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

111 6/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.300.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00 0,54 

111 7/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 0,07 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 15.890.000,00 0,00 0,00 15.890.000,00 1,03  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 15.890.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 15.890.000,00 0,00 0,00 15.890.000,00 1,03  

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 
 

160 8/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

160 9/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

Укупно за активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,02  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
     

  
01 Приходе из буџета 350.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,02  
   

Извори финансирања за раздео 1:   
     

  
01 Приходе из буџета 16.240.000,00 

    

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 16.240.000,00 0,00 0,00 16.240.000,00 1,05  

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 10/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,39 

111 11/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.033.000,00 0,00 0,00 1.033.000,00 0,07 
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ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2023 

 

  

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

111 12/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

111 13/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

111 14/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

111 15/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,05 

111 16/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

111 17/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.320.000,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,22 

111 18/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 11.743.000,00 0,00 0,00 11.743.000,00 0,76  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 11.743.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 11.743.000,00 0,00 0,00 11.743.000,00 0,76  
   

Извори финансирања за раздео 2:   
     

  
01 Приходе из буџета 11.743.000,00 

    

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 11.743.000,00 0,00 0,00 11.743.000,00 0,76  

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 19/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

111 20/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,09 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.500.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10  
   

Извори финансирања за раздео 3:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.500.000,00 

    

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10  

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

Функц. клас. 020 Старост 
 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0021 Подршка особама са инвалидитетом 
 

020 21/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

Укупно за активност 0021 Подршка особама са инвалидитетом 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32  
   

Извори финансирања за функцију 020:   
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ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2023 

 

  

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  
01 Приходе из буџета 5.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 020 Старост 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32  

Функц. клас. 040 Породица и деца 
 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 
 

040 22/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,12 

Укупно за активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,12 
 

Активност 0016 Дневне услуге у заједници 
 

040 23/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

Укупно за активност 0016 Дневне услуге у заједници 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 
 

Активност 0019 Подршка деци и породици са децом 
 

040 24/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

040 25/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,04 

040 26/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 14.900.000,00 0,00 0,00 14.900.000,00 0,97 

Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 1,01 
 

Активност 0020 Подршка рађању и родитељству 
 

040 27/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,49 

Укупно за активност 0020 Подршка рађању и родитељству 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,49  
   

Извори финансирања за функцију 040:   
     

  
01 Приходе из буџета 29.900.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 29.900.000,00 0,00 0,00 29.900.000,00 1,94  

Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
 

070 28/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,65 

070 29/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,04 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 10.650.000,00 0,00 0,00 10.650.000,00 0,69 
 

Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 
 

070 30/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,16 

Укупно за активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,16 
 

Активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите 
 

070 31/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 9.200.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00 0,60 

Укупно за активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите 9.200.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00 0,60 
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Извори финансирања за функцију 070:   
     

  
01 Приходе из буџета 22.350.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту 

22.350.000,00 0,00 0,00 22.350.000,00 1,45 

 

Функц. клас. 080 Социјална заштита - истраживање и развој 
 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 
 

080 32/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 0,05 

Укупно за активност 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 0,05  
   

Извори финансирања за функцију 080:   
     

  
01 Приходе из буџета 780.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 080 Социјална заштита - истраживање и развој 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 0,05  

Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 
 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0016 Дневне услуге у заједници 
 

090 33/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

Укупно за активност 0016 Дневне услуге у заједници 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 
 

Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 
 

090 34/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,39 

Укупно за активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,39  
   

Извори финансирања за функцију 090:   
     

  
01 Приходе из буџета 8.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,52  

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0009 Текућа буџетска резерва 
 

111 35/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 11.300.000,00 0,00 0,00 11.300.000,00 0,73 

Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 11.300.000,00 0,00 0,00 11.300.000,00 0,73 
 

Активност 0010 Стална буџетска резерва 
 

111 36/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13  
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Извори финансирања за функцију 111:   

     
  

01 Приходе из буџета 13.300.000,00 
    

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 13.300.000,00 0,00 0,00 13.300.000,00 0,86  

Функц. клас. 130 Опште услуге 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 

130 37/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 4,34 

130 38/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 10.820.000,00 0,00 0,00 10.820.000,00 0,70 

130 39/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

130 40/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 6.130.000,00 0,00 0,00 6.130.000,00 0,40 

130 41/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,05 

130 42/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05 

130 43/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 12.770.000,00 0,00 0,00 12.770.000,00 0,83 

130 44/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 0,05 

130 45/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,65 

130 46/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

130 47/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,27 

130 48/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 0,70 

130 49/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 13.400.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00 0,87 

130 50/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,04 

130 51/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

130 52/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,26 

130 53/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 27.500.000,00 0,00 0,00 27.500.000,00 1,78 

130 54/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,08 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 176.350.000,00 0,00 0,00 176.350.000,00 11,43 
 

Активност 0006 Инспекцијски послови 
 

130 55/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

Укупно за активност 0006 Инспекцијски послови 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06  
   

Извори финансирања за функцију 130:   
     

  
01 Приходе из буџета 177.350.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 177.350.000,00 0,00 0,00 177.350.000,00 11,49  

Функц. клас. 150 Опште јавне услуге - истраживање и развој 
 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 

Пројекат 1501-4001 ПРОЈЕКАТ - ИНОВАЦИОНИ СМАРТ СИТИ ЦЕНТАР БАЈИНА БАШТА 
 

150 56/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 8.976.797,00 8.976.797,00 0,58 

150 57/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 4.012.800,00 4.012.800,00 0,26 

Укупно за пројекат 1501-4001 ПРОЈЕКАТ - ИНОВАЦИОНИ СМАРТ СИТИ ЦЕНТАР БАЈИНА 0,00 0,00 12.989.597,00 12.989.597,00 0,84 
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БАШТА  
   

Извори финансирања за функцију 150:   
     

  
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 

  
12.989.597,00 

  

Укупно за функц. клас. 150 Опште јавне услуге - истраживање и развој 0,00 0,00 12.989.597,00 12.989.597,00 0,84  

Функц. клас. 220 Цивилна одбрана 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 
 

220 58/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,05 

220 59/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

220 60/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,14 

220 61/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

220 62/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.894.000,00 0,00 0,00 3.894.000,00 0,25 

Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 10.694.000,00 0,00 0,00 10.694.000,00 0,69  
   

Извори финансирања за функцију 220:   
     

  
01 Приходе из буџета 10.694.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 10.694.000,00 0,00 0,00 10.694.000,00 0,69  

Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 
 

360 63/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

360 64/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

360 65/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.760.000,00 0,00 0,00 2.760.000,00 0,18 

360 66/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

360 67/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

360 68/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,65 
 

Пројекат 0701-5006 ПРОЈЕКАТ - ЗОНЕ ШКОЛА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ПИЛИЦА, РОГАЧИЦА И КОСТОЈЕВИЋИ 
 

360 69/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 734.000,00 0,00 0,00 734.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0701-5006 ПРОЈЕКАТ - ЗОНЕ ШКОЛА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 

ПИЛИЦА, РОГАЧИЦА И КОСТОЈЕВИЋИ 

734.000,00 0,00 0,00 734.000,00 0,05 

 
   

Извори финансирања за функцију 360:   
     

  
01 Приходе из буџета 10.734.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 10.734.000,00 0,00 0,00 10.734.000,00 0,70  

Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 
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Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0002 Мере активне политике запошљавања 
 

412 70/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32  
   

Извори финансирања за функцију 412:   
     

  
01 Приходе из буџета 5.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32  

Функц. клас. 421 Пољопривреда 
 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 
 

421 71/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

421 72/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05 

Укупно за активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној 

заједници 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

 

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју 
 

421 73/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 1,23 

Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 1,23  
   

Извори финансирања за функцију 421:   
     

  
01 Приходе из буџета 20.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,30  

Функц. клас. 451 Друмски саобраћај 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 
 

451 74/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

451 75/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,19 

451 76/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 15.000.000,00 0,00 160.600.000,00 175.600.000,00 11,38 

451 77/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,39 

451 78/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 31.880.000,00 0,00 160.600.000,00 192.480.000,00 12,47 
 

Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника 
 

451 79/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 13.500.000,00 0,00 38.500.000,00 52.000.000,00 3,37 

Укупно за активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника 13.500.000,00 0,00 38.500.000,00 52.000.000,00 3,37 



Буџет 2023 
 

Датум штампе: 08.12.2022 16:54:09   
 

 
2022   Страна 17 од 117 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2023 

 

  

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

 

Пројекат 0701-5001 ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА ДУШАН ЈЕРКОВИЋ БАЈИНА БАШТА 
 

451 80/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 8.000.000,00 0,52 

Укупно за пројекат 0701-5001 ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА ДУШАН ЈЕРКОВИЋ 

БАЈИНА БАШТА 

3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 8.000.000,00 0,52 

 

Пројекат 0701-5002 ПРОЈЕКАТ- РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА - БАЈИНА БАШТА 
 

451 81/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 3.153.436,00 3.153.436,00 0,20 

451 82/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 20.000.000,00 0,00 15.781.845,00 35.781.845,00 2,32 

Укупно за пројекат 0701-5002 ПРОЈЕКАТ- РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛАНА 

ОБРЕНОВИЋА - БАЈИНА БАШТА 

20.000.000,00 0,00 18.935.281,00 38.935.281,00 2,52 

 

Пројекат 0701-5011 ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ СВЕТОЛИКА ДИМИТРИЈЕВИЋА БАЈИНА БАШТА 
 

451 83/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,19 

Укупно за пројекат 0701-5011 ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ СВЕТОЛИКА ДИМИТРИЈЕВИЋА 

БАЈИНА БАШТА 

0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,19 

 

Пројекат 0701-5013 ПРОЈЕКАТ - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ МАНАСТИР РАЧА - ТАРА, ДЕОНИЦА ЖИВАНОВИЋИ - СОКОЛИНА 
 

451 84/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

Укупно за пројекат 0701-5013 ПРОЈЕКАТ - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ МАНАСТИР РАЧА - ТАРА, 

ДЕОНИЦА ЖИВАНОВИЋИ - СОКОЛИНА 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

 

Пројекат 0701-5015 ПРОЈЕКАТ - ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ЈЕДНОСМЕРНЕ УЛИЦЕ 
 

451 85/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 0701-5015 ПРОЈЕКАТ - ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - 

ЈЕДНОСМЕРНЕ УЛИЦЕ 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

 

Пројекат 0701-5016 ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ 
 

451 86/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 1,36 

Укупно за пројекат 0701-5016 ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 1,36 
 

Пројекат 0701-5017 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИИ А РЕДА БРПЈ 170 
 

451 87/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,18 

Укупно за пројекат 0701-5017 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

ДРЖАВНОГ ПУТА ИИ А РЕДА БРПЈ 170 

2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,18 

 
   

Извори финансирања за функцију 451:   
     

  
01 Приходе из буџета 74.380.000,00 

    
  

08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица 
  

600.000,00 
  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
227.500.000,00 

  
  

15 Неутрошена средства донација из ранијих година 
  

18.935.281,00 
  

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 74.380.000,00 0,00 247.035.281,00 321.415.281,00 20,83  

Функц. клас. 510 Управљање отпадом 
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Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0005 Управљање комуналним отпадом 
 

510 88/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,97 

510 89/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,08 

Укупно за активност 0005 Управљање комуналним отпадом 16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 1,05  

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
 

510 90/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 13.900.000,00 0,00 85.000.000,00 98.900.000,00 6,41 

Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 13.900.000,00 0,00 85.000.000,00 98.900.000,00 6,41 
 

Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 
 

510 91/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,14 

Укупно за активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,14  
   

Извори финансирања за функцију 510:   
     

  
01 Приходе из буџета 32.300.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

85.000.000,00 
  

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 32.300.000,00 0,00 85.000.000,00 117.300.000,00 7,60  

Функц. клас. 530 Смањење загадености 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 
 

530 92/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,20 

Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,20  
   

Извори финансирања за функцију 530:   
     

  
01 Приходе из буџета 3.100.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,20  

Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 
 

540 93/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 14.750.000,00 0,00 0,00 14.750.000,00 0,96 

Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 14.750.000,00 0,00 0,00 14.750.000,00 0,96 
 

Активност 0004 Зоохигијена 
 

540 94/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05 

540 95/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,11 
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540 96/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

540 97/0 484000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

Укупно за активност 0004 Зоохигијена 6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 0,39  
   

Извори финансирања за функцију 540:   
     

  
01 Приходе из буџета 20.800.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 20.800.000,00 0,00 0,00 20.800.000,00 1,35  

Функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0003 Заштита природе 
 

560 98/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

Укупно за активност 0003 Заштита природе 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06  
   

Извори финансирања за функцију 560:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06  

Функц. клас. 610 Стамбени развој 
 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 

 

Активност 0001 Енергетски менаџмент 
 

610 99/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00 0,06 

610 100/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 11.000.000,00 0,00 8.500.000,00 19.500.000,00 1,26 

Укупно за активност 0001 Енергетски менаџмент 11.940.000,00 0,00 8.500.000,00 20.440.000,00 1,32  
   

Извори финансирања за функцију 610:   
     

  
01 Приходе из буџета 11.940.000,00 

    
  

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 
  

8.500.000,00 
  

Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој 11.940.000,00 0,00 8.500.000,00 20.440.000,00 1,32  

Функц. клас. 620 Развој заједнице 
 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 
 

620 101/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4.760.000,00 0,00 0,00 4.760.000,00 0,31 

Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 4.760.000,00 0,00 0,00 4.760.000,00 0,31 
 

Активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 
 

620 102/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,01 

620 103/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00 0,06 
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620 104/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05 

620 105/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

620 106/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 4.500.000,00 0,00 7.500.000,00 12.000.000,00 0,78 

Укупно за активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 6.760.000,00 0,00 7.500.000,00 14.260.000,00 0,92  
   

Извори финансирања за функцију 620:   
     

  
01 Приходе из буџета 11.520.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

7.500.000,00 
  

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 11.520.000,00 0,00 7.500.000,00 19.020.000,00 1,23  

Функц. клас. 630 Водоснабдевање 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Пројекат 1102-5010 ПРОЈЕКАТ- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГУБИТАКА НА ВОДОВОДУ И ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДА 
 

630 107/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

Укупно за пројекат 1102-5010 ПРОЈЕКАТ- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ОТКЛАЊАЊЕ ГУБИТАКА НА ВОДОВОДУ И ПРОШИРЕЊЕ 

ВОДОВОДА 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

 

Пројекат 1102-5012 ПРОЈЕКАТ -  ИЗГРАДЊА КОМОРЕ РЕЗЕРВОАРА НА ЛОКАЦИЈИ ГЛИШИНО БРДО КО ЛУГ И ВОДОВОДА  У НАСЕЉУ БАРЕ-ЈЕВТИЋА ПОТОК 
 

630 108/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,30 

Укупно за пројекат 1102-5012 ПРОЈЕКАТ -  ИЗГРАДЊА КОМОРЕ РЕЗЕРВОАРА НА ЛОКАЦИЈИ 

ГЛИШИНО БРДО КО ЛУГ И ВОДОВОДА  У НАСЕЉУ БАРЕ-

ЈЕВТИЋА ПОТОК 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,30 

 
   

Извори финансирања за функцију 630:   
     

  
01 Приходе из буџета 25.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 1,62  

Функц. клас. 640 Улична расвета 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 
 

640 109/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 1,43 

640 110/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,29 

640 111/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 1,75 
 

Пројекат 1102-5002 ПРОЈЕКАТ- ИЗГРАДЊА ВОДА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КАЛУЂЕРСКИМ БАРАМА 
 

640 112/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.112.000,00 0,00 0,00 2.112.000,00 0,14 

Укупно за пројекат 1102-5002 ПРОЈЕКАТ- ИЗГРАДЊА ВОДА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 

КАЛУЂЕРСКИМ БАРАМА 

2.112.000,00 0,00 0,00 2.112.000,00 0,14 

 
   

Извори финансирања за функцију 640:   
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01 Приходе из буџета 29.112.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 29.112.000,00 0,00 0,00 29.112.000,00 1,89  

Функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 
 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
 

760 113/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 
8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,53 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,53 
 

Активност 0002 Мртвозорство 
 

760 114/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,04 

Укупно за активност 0002 Мртвозорство 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,04  
   

Извори финансирања за функцију 760:   
     

  
01 Приходе из буџета 8.800.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,57  

Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
 

810 115/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,04 

810 116/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 1,81 

Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 

28.600.000,00 0,00 0,00 28.600.000,00 1,85 

 

Активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту 
 

810 117/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

Укупно за активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06  
   

Извори финансирања за функцију 810:   
     

  
01 Приходе из буџета 29.600.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 29.600.000,00 0,00 0,00 29.600.000,00 1,92  

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 

820 118/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 
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Пројекат 1201-5003 ПРОЈЕКАТ - МУЗЕЈ ЋИРИЛИЦЕ 
 

820 119/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,30 

Укупно за пројекат 1201-5003 ПРОЈЕКАТ - МУЗЕЈ ЋИРИЛИЦЕ 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,30  
   

Извори финансирања за функцију 820:   
     

  
01 Приходе из буџета 7.600.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 7.600.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00 0,49  

Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 
 

830 120/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

830 121/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,52 

830 122/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања 

8.140.000,00 0,00 0,00 8.140.000,00 0,53 

 
   

Извори финансирања за функцију 830:   
     

  
01 Приходе из буџета 8.140.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 8.140.000,00 0,00 0,00 8.140.000,00 0,53  

Функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
 

840 123/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

840 124/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа 

5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,34 

 
   

Извори финансирања за функцију 840:   
     

  
01 Приходе из буџета 5.200.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,34  

Функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0005 Спровођење омладинске политике 
 

860 125/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,06 

860 126/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,45 

860 127/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,52 
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Извори финансирања за функцију 860:   
     

  
01 Приходе из буџета 8.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,52  

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 
 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Пројекат 2002-5001 ПРОЈЕКАТ - ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НЕВЕН 
 

911 128/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 72.500.000,00 0,00 0,00 72.500.000,00 4,70 

Укупно за пројекат 2002-5001 ПРОЈЕКАТ - ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ НЕВЕН 

72.500.000,00 0,00 0,00 72.500.000,00 4,70 

 
   

Извори финансирања за функцију 911:   
     

  
01 Приходе из буџета 72.500.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 72.500.000,00 0,00 0,00 72.500.000,00 4,70  

Функц. клас. 912 Основно образовање 
 

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Реализација делатности основног образовања 
 

912 129/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 140.370.000,00 0,00 0,00 140.370.000,00 9,10 

Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања 140.370.000,00 0,00 0,00 140.370.000,00 9,10  
   

Извори финансирања за функцију 912:   
     

  
01 Приходе из буџета 140.370.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 140.370.000,00 0,00 0,00 140.370.000,00 9,10  

Функц. клас. 920 Средње образовање 
 

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања 
 

920 130/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 36.240.000,00 0,00 0,00 36.240.000,00 2,35 

Укупно за активност 0001 Реализација делатности средњег образовања 36.240.000,00 0,00 0,00 36.240.000,00 2,35  
   

Извори финансирања за функцију 920:   
     

  
01 Приходе из буџета 36.240.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 36.240.000,00 0,00 0,00 36.240.000,00 2,35  

Глава 4.01 ПРЕДСКОЛСКА УСТАНОВА НЕВЕН 
 

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 
 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
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Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања 
 

911 131/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 70.026.000,00 0,00 5.500.000,00 75.526.000,00 4,89 

911 132/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 11.443.000,00 0,00 0,00 11.443.000,00 0,74 

911 133/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,03 

911 134/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 5.940.000,00 0,00 100.000,00 6.040.000,00 0,39 

911 135/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,03 

911 136/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.730.000,00 0,00 0,00 1.730.000,00 0,11 

911 137/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 13.926.000,00 0,00 200.000,00 14.126.000,00 0,92 

911 138/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 0,00 500.000,00 700.000,00 0,05 

911 139/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.570.000,00 0,00 2.400.000,00 4.970.000,00 0,32 

911 140/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

911 141/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.260.000,00 0,00 0,00 3.260.000,00 0,21 

911 142/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 18.610.000,00 60.000,00 1.200.000,00 19.870.000,00 1,29 

911 143/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

911 144/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

911 145/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

911 146/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,08 

911 147/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,06 

911 148/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

Укупно за активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и 

образовања 

131.575.000,00 60.000,00 9.900.000,00 141.535.000,00 9,17 

 
   

Извори финансирања за функцију 911:   
     

  
01 Приходе из буџета 131.575.000,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

60.000,00 
   

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
6.800.000,00 

  
  

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 
  

3.100.000,00 
  

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 131.575.000,00 60.000,00 9.900.000,00 141.535.000,00 9,17  
   

Извори финансирања за главу 4.01:   
     

  
01 Приходе из буџета 131.575.000,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

60.000,00 
   

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
6.800.000,00 

  
  

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 
  

3.100.000,00 
  

Укупно за главу 4.01 ПРЕДСКОЛСКА УСТАНОВА НЕВЕН 131.575.000,00 60.000,00 9.900.000,00 141.535.000,00 9,17  

Глава 4.02 ТУРИСТИЦКА ОРГАНИЗАЦИЈА ТАРА ДРИНА БАЈИНА БАСТА 
 

Функц. клас. 473 Туризам 
 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 

 

Активност 0001 Управљање развојем туризма 
 

473 149/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 11.040.000,00 0,00 0,00 11.040.000,00 0,72 

473 150/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,12 
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473 151/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

473 152/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05 

473 153/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

473 154/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 19.150.000,00 0,00 0,00 19.150.000,00 1,24 

473 155/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7.820.000,00 0,00 0,00 7.820.000,00 0,51 

473 156/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

473 157/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.440.000,00 0,00 0,00 3.440.000,00 0,22 

473 158/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,17 

473 159/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

473 160/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10 

473 161/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.780.000,00 0,00 0,00 3.780.000,00 0,24 

Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма 55.370.000,00 0,00 0,00 55.370.000,00 3,59 
 

Активност 0002 Промоција туристичке понуде 
 

473 162/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

473 163/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 0,06 

473 164/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 11.680.000,00 0,00 0,00 11.680.000,00 0,76 

473 165/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

473 166/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

473 167/0 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,26 

Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде 15.720.000,00 4.100.000,00 0,00 19.820.000,00 1,28 
 

Пројекат 1502-4001 ПРОЈЕКАТ ДРИНСКА РЕГАТА  БАЈИНА БАШТА 2023 
 

473 168/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,08 

473 169/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.350.000,00 0,00 0,00 4.350.000,00 0,28 

473 170/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 6.220.000,00 0,00 0,00 6.220.000,00 0,40 

473 171/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

473 172/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 1502-4001 ПРОЈЕКАТ ДРИНСКА РЕГАТА  БАЈИНА БАШТА 2023 12.170.000,00 0,00 0,00 12.170.000,00 0,79 
 

Пројекат 1502-4002 ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
 

473 173/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

473 174/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

473 175/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00 0,47 

473 176/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.920.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00 0,12 

Укупно за пројекат 1502-4002 ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 10.020.000,00 0,00 0,00 10.020.000,00 0,65  
   

Извори финансирања за функцију 473:   
     

  
01 Приходе из буџета 93.280.000,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

4.100.000,00 
   

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 93.280.000,00 4.100.000,00 0,00 97.380.000,00 6,31  
   

Извори финансирања за главу 4.02:   
     

  
01 Приходе из буџета 93.280.000,00 
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04 Сопствене приходе буџетских корисника 

 
4.100.000,00 

   

Укупно за главу 4.02 ТУРИСТИЦКА ОРГАНИЗАЦИЈА ТАРА ДРИНА БАЈИНА БАСТА 93.280.000,00 4.100.000,00 0,00 97.380.000,00 6,31  

Глава 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
 

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 
 

820 177/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,91 

820 178/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,15 

820 179/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

820 180/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.110.000,00 175.000,00 1.400.000,00 2.685.000,00 0,17 

820 181/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 0,04 

820 182/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4.335.000,00 35.000,00 0,00 4.370.000,00 0,28 

820 183/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 420.000,00 20.000,00 0,00 440.000,00 0,03 

820 184/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.645.000,00 0,00 0,00 4.645.000,00 0,30 

820 185/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

820 186/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,12 

820 187/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,13 

820 188/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

820 189/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,02 

820 190/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,05 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 32.620.000,00 230.000,00 1.400.000,00 34.250.000,00 2,22 
 

Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 

820 191/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,15 

820 192/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 8.450.000,00 0,00 0,00 8.450.000,00 0,55 

Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00 0,69 
 

Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
 

820 193/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,10 

820 194/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа 

1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,12 

 

Пројекат 1201-4001 ПРОЈЕКАТ ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У БАЈИНОЈ БАШТИ 
 

820 195/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,06 

820 196/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

820 197/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 420.000,00 500.000,00 0,00 920.000,00 0,06 

820 198/0 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,12 

Укупно за пројекат 1201-4001 ПРОЈЕКАТ ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У БАЈИНОЈ 

БАШТИ 

420.000,00 3.300.000,00 0,00 3.720.000,00 0,24 

 

Пројекат 1201-4002 ПРОЈЕКАТ ЛЕТЊЕ ВЕЧЕРИ У БАЈИНОЈ БАШТИ 
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820 199/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

820 200/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

Укупно за пројекат 1201-4002 ПРОЈЕКАТ ЛЕТЊЕ ВЕЧЕРИ У БАЈИНОЈ БАШТИ 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,04 
 

Пројекат 1201-4003 ПРОЈЕКАТ ДРИНИН ДАН У БАЈИНОЈ БАШТИ 
 

820 201/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,04 

820 202/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

Укупно за пројекат 1201-4003 ПРОЈЕКАТ ДРИНИН ДАН У БАЈИНОЈ БАШТИ 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,17 
 

Пројекат 1201-5002 ПРОЈЕКАТ КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ БИОСКОПА УСТАНОВЕ КУЛТУРА БАЈИНА БАШТА 
 

820 203/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 918.000,00 0,00 0,00 918.000,00 0,06 

820 204/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 18.750.000,00 0,00 0,00 18.750.000,00 1,22 

820 205/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 8.000.000,00 0,52 

Укупно за пројекат 1201-5002 ПРОЈЕКАТ КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ БИОСКОПА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРА БАЈИНА БАШТА 

24.668.000,00 0,00 3.000.000,00 27.668.000,00 1,79 

 
   

Извори финансирања за функцију 820:   
     

  
01 Приходе из буџета 73.508.000,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

3.530.000,00 
   

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
1.400.000,00 

  
  

15 Неутрошена средства донација из ранијих година 
  

3.000.000,00 
  

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 73.508.000,00 3.530.000,00 4.400.000,00 81.438.000,00 5,28  
   

Извори финансирања за главу 4.03:   
     

  
01 Приходе из буџета 73.508.000,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

3.530.000,00 
   

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
1.400.000,00 

  
  

15 Неутрошена средства донација из ранијих година 
  

3.000.000,00 
  

Укупно за главу 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 73.508.000,00 3.530.000,00 4.400.000,00 81.438.000,00 5,28  

Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање месних заједница 
 

160 206/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,02 

160 207/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

160 208/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 0,02 

160 209/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

160 210/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,06  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
     

  
01 Приходе из буџета 850.000,00 
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Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,06  
   

Извори финансирања за главу 4.04:   
     

  
01 Приходе из буџета 850.000,00 

    

Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,06  
   

Извори финансирања за раздео 4:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.127.923.000,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

7.690.000,00 
   

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
8.200.000,00 

  
  

08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица 
  

600.000,00 
  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
320.000.000,00 

  
  

15 Неутрошена средства донација из ранијих година 
  

21.935.281,00 
  

  
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

  
3.100.000,00 

  
  

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 
  

21.489.597,00 
  

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.127.923.000,00 7.690.000,00 375.324.878,00 1.510.937.878,00 97,92  

Раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 

Функц. клас. 330 Судови 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 
 

330 211/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

330 212/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00 0,02 

330 213/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

330 214/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 2.594.000,00 0,00 0,00 2.594.000,00 0,17  
   

Извори финансирања за функцију 330:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.594.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 330 Судови 2.594.000,00 0,00 0,00 2.594.000,00 0,17  
   

Извори финансирања за раздео 5:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.594.000,00 

    

Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2.594.000,00 0,00 0,00 2.594.000,00 0,17  
   

Извори финансирања за БК 0:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.160.000.000,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

7.690.000,00 
   

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
8.200.000,00 

  
  

08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица 
  

600.000,00 
  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
320.000.000,00 

  
  

15 Неутрошена средства донација из ранијих година 
  

21.935.281,00 
  

  
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

  
3.100.000,00 

  



Буџет 2023 
 

Датум штампе: 08.12.2022 16:54:09   
 

 
2022   Страна 29 од 117 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2023 

 

  

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 

  
21.489.597,00 

  

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 1.160.000.000,00 7.690.000,00 375.324.878,00 1.543.014.878,00 100,00    
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III     ИЗВРШEЊЕ  БУЏЕТА  

   

Члан   8.  

           

          Број запослених код корисника буџетских средстава чије се плате финанисирају из буџета општине Бајина 

Башта:  

1.          Општинска управа општине Бајина Башта-----------------------------     71  

2.          Општинско правобранилаштво -----------------------------------------         1  

3.          Туристичка организација“Тара-Дрина“ Бајина Башта   ------------        9  

4.          Установа „Култура“ Бајина Башта---------------------------------------        5  

5.          Народна библиотека „Милош Требињац“ Бајина Башта ----------         8  

6.          Предшколска установа „Невен“ Бајина Башта -----------------------       72  

   

    Члан   9.  

    За извршење  Одлуке о буџету одговоран је Председник општине .  

    Наредбодавац  за  извршење  буџета  је  Председник општине  

                    

        Члан   10 .  

      За законито,  наменско, економично и ефикасно коришћење буџетских  апропријација одговорни су функционери 

односно   руководиоци   директних  и индиректних  корисника  буџетских средстава.  

       Функционер,  односно руководилац   директног односно  индиректног   корисника буџетских средстава, 

одговоран је за преузимање обавеза,  верификацију обавеза, подношење захтева за плаћање   које треба  извршити  из 

средстава органа којим руководи, као и за  издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за 

давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима и примањима.                                                 

                                                                            

      Члан  11 .  

       Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише надлежни извршни орган локалне власти – Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана 

по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.  

        У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1.  овог члана, надлежни извршни орган локалне 

власти – Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини локалне власти.    
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Члан 12 .  

       У  случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног односно његовог индиректног 

корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, 

односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.  

        У  случају оснивања новог директног односно индиректног корисника буџетских средстава, средства за његово 

пословање или овлашћења обезбеђују се из  средстава  текуће буџетске резерве.  

       Ако корисник буџетских средстава престане да постоји, а његови задаци нису пренети на другог корисника 

буџетских средстава, неискоришћена средства се преносе у текућу буџетску резерву  и могу се користити за намене за 

које је предвиђено коришћење сталне буџетске резерве.  

       Ако се у току године од једног директног, односно индиректног корисника буџетских средстава образује више 

директних, односно индиректних корисника, неискоришћена средства распоређена том кориснике се преносе у 

текућу буџетску резерву и распоређују се новообразованим директним, односно индиректним корисницима 

буџетских средстава.  

      Одлуку о промени у апропријацијама из става 1-4.  овог члана доноси Општинско веће.  

      Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може 

извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих 

прихода  буџета у износу до 10%  вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.  

       Преусмеравање апропријација из претходног става се односи на апропријације из прихода из буџета, док се из 

осталих извора могу мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава који оствари приходе и 

примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе 

надлежном за финансије за отварање, односно повећање апропријација за извршавање расхода и издатака из свих 

извора финансирања, осим из извора 01-приходи из буџета.  

       Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета надлежни 

извршни орган локалне власти - Општинско веће доноси одлуку  да се износ апропријације који није могуће 

искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за 

намене за које  нису предвиђена средства у довољном обиму.  

      Укупан износ преусмеравања не може бити већи од износа разлике између  максимално могућег износа средстава 

текуће  буџетске резерве  утврђеног чланом  69. став 3. Закона о буџетском систему  и  буџетом одобрених средстава 

текуће буџетске резерве.  

   

Члан 13 .  

       У случају  да виши  ниво власти својим актом определи  нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду 

штет а  услед елементарних непогода,  локални орган управе надлежан за финансије  на основу тог акта отвара 

одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.  

       Изузетно, у  случају да један ниво власти својим актом опредили другом нивоу власти наменска трансферна 

средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења Одлуке о 

буџету, орган управе надлежан за финансије  на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање 

расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.  
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Члан 14 .  

        У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске 

резерве.                                                 

       Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.  

       Текућа буџетска резерва се опредељује највише до  4 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за буџетску годину.  

        Решење  о  употреби средстава  текуће  буџетске  резерве  доноси  Општинско  веће  на  предлог  локалног  

органа  управе  надлежног  за  финансије. Одобрена  средства  текуће  буџетске  резерве  представљају  повећање  

апропријације директног корисника буџетских средстава током фискалнe 

године.                                                                                                                                 

Члан 15 .  

        Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти  у 

отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, 

град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других  ванредних 

догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.  

        Стална буџетска резерва се опредељује највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за буџетску годину.  

        Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће,  на предлог локалног органа 

управе надлежног за финансије.                                                                                 

                                                                                     Члан 16 .  

         Сва плаћања, коришћења средстава директних и индиректних корисника буџета, као и депоновање слободних 

средстава вршиће се искључиво преко консолидованог рачуна трезора на основу налога који се испоставља Управи за 

трезор.  

        Пренос средстава из буџета за поједине апропријације, односно кориснике, вршиће се сразмерно динамици 

прилива прихода буџета преко одговарајућих рачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора општине Бајина Башта 

који је отворен код Министарства финансија – Управе за трезор у складу са Законом о  буџетском систему.  

                                                                                     Члан 17.  

         Новчана средства  на консолидованом рачуну трезора локалне власти, осим прихода за које је у посебном 

закону, односно локалном пропису или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих 

средстава,  могу се инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца, у складу са чланом 10. Закона о буџетском 

систему, при чему су Председник општине односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност  

инвестирања новчаних средстава.   

Члан 18.  

       Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати 

апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена.  

       Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,  могу преузети 

обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, уз сагласност  Oпштинског 

већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака.  
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       Такође, корисници из става 1. овог члана могу преузети обавезе по уговорима који због природе расхода  

захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средства 

за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Општинског већа за обавезе које 

ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредну годину.   

       Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из средстава буџета и из других прихода, 

обавезан је да измирење тог расхода и издатка прво врши из прихода из тих других извора, у складу са чланом 52. 

Закона о буџетском систему .  

      Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а не извршене у току  године, преносе се у  наредну  

годину и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених 

апропријација за ту буџетску годину.                                                 

Члан 19.  

       Корисник буџетских средстава може стварати обавезе и користити буџетску апропријацију  само до износа 

утврђеног за поједину намену у буџету, односно до износа  апропријације утврђене у  Одлуци о буџету, без обзира на 

то да ли су приходи остварени у већем или мањем обиму од планираног.  

        Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком о буџету су у супротности 

са Законом о буџетском систему и не могу се извршавати на терет буџета.   

                                                                                       Члан  20.  

         Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са 

консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.                           

                                                                                                 Члан 21.  

        Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 

буџета. Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и 

то: обавезе утврђене законским прописима којима се омогућава функционисање јавног сектора који је у надлежности 

јединице локалне самоуправе и минимални стални трошкови и текући расходи неопходни за несметано 

функционисање корисника буџетских средстава.        

         Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе и приливе из других извора финансирања, 

расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.    

                                                                                         Члан 22 .  

         Средства распоређена за финансирање расхода и издатака, односно програма пословања /рада  корисника 

буџета  преносе се на основу њиховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и примањима буџета. Уз захтев 

корисници су дужни да доставе комплетну докуменатцију за плаћање.  

                                                                                         Члан 23.  

       Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 

трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.  

       Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих 

поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који 

регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.   

 



Буџет 2023 
  

 

 
2022   Страна 34 од 117 

 

 

 

       Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно 

одредбама става 1. и 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити пренос 

трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде.    

   

Члан 24.  

        Корисници буџетских средстава  пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2022. године, средства која 

нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, а која су  корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 

општине Бајина Башта за 2022. годину.  

   

Члан 25.  

        За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у јавним 

приходима и јавним расходима, као и дугорочно задуживање ради финансирања или рефинансирања капиталних 

инвестиционих расхода, Скупштина општине се може задужити у складу са одредбама члана 33, 34, 35. и 36. Закона о 

јавном дугу («Сл.гласник РС»бр.61/2005, 107/2009,  78/2011, 68/2015, 95/2018,  91/2019 и 149/2020), а на основу 

претходно прибављеног позитивног мишљења Министарства финансија.                                                                           

                                                                                

Члан 26.  

        Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и 

примањима, расходима и издацима  на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.  

          Овлашћује се Председник општине  да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети 

захтев  Mинистарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10 %, уколико је 

резултата реализације јавних инвестиција.      

                                                                                      Члан 27.  

       Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама (« Службени гласник РС» бр. 

91/2019)  

      Набавком мале вредности, у смислу  прописа о јавним набавкама сматра се набавка  чија је вредност дефинисана у 

складу са  Законом  о јавним набавкама.    

Члан 28.  

        У буџетској 2023. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда, 

бонуса  и примања ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних 

награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених.      

Члан 29.  

       Локална  власт  у 2023. години планира  укупна средства потребна за исплату плата запослених које се 

финансирају из буџета локалне власти,  тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата  планирају 

полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године.  
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         Укупна маса средстава за плате запослених које се финансирају из  буџета јединице локалне власти у 2023.  

години,   је планирана са  увећањем у органима и службама локалне власти за 12,5%. Повећање плата ће се вршити 

почев од плате за јануар 2023. године.  

                                                                                           Члан 30.  

           Корисници буџетских средстава  не могу засновати радни однос са новим лицима до краја 2023. године, без 

претходне сагласности тела Владе Републике Србије, на предлог надлежног министарства  уз  прибављено мишљење 

Министарства финансија и уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа 

средстава  која су у складу са овом Одлуком  предвиђена за плате том буџетском кориснику,  имајући у виду да и за 

2023.годину важи одредба којом се прописује да се повећање броја запослених на неодређено време, врши у складу са 

прописима којима се уређује буџетски систем.               

Члан  31.  

           Образложење одлуке о буџету мора садржати табелу у којој ће се исказати (на економским класификацијама  

411 и 412)   планиран  износ  средстава за плате   у  2022.години  и  планирана  средства за плате за 2023. годину,  

упоредо по корисницима буџета локалне власти и број запослених чије се плате финансирају из свих извора на 

економским класификацијама 411 и 412.    

Члан 32.  

         Рок за достављање на сагласност оснивачу годишњих програма рада/пословања индиректних буџетских 

корисника усвојених од органа управљања је 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

         Јавна предузећа подносе годишње програме пословања за 2023.годину у складу са Законом о јавним 

предузећима. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа односно 

устнове.                                                                 

        Јавна предузећа су дужна да 10% остварене добити, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет 

општине Бајина Башта до краја 2023.године.                                                                                             

 Члан 33.  

        Распоред и коришћење средстава вршиће се по конкурсу на основу поднетих пројеката, програма и планова 

рада   и   по посебном акту - закључак  Општинског већа у оквиру следећих програма и програмских активности:       

         Средства распоређена у оквиру Програма 2. Комуналне делатности, функционална класификација 540 - Заштита  

биљног и животињског света и крајолика, Програмска активност - Зоохигијена,  економске класификације 484 - 

Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.   

         Средства распоређена у оквиру Програма 11.Социјална и дечја заштита, функционална класификација  090-

Социјална заштита некласификована на другом месту, програмска активност-Дневне услуге заједнице,  економска 

класификација 481-Дотације невладиним организацијама.  

         Средства распоређена у оквиру Програма 11.Социјална и дечја заштита, функционална класификација    090-

Социјална заштита некласификована на другом месту, програмска активност-Подршка реализацији програма Црвеног 

крста,  економска класификација    481 Дотације невладиним организацијама  -  Дотације Црвеном крсту.  

         Средства  распоређена у оквиру Програма 12.  З дравствена заштита,  функционална класификација 760 - 

Здравство некласификовано на другом месту, програмска активност – Функционисање установа примарне 

здравствене заштите,  економске класификације 464  Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 

.  
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           Средства распоређена у оквиру Програма 13. Развој културе,  функционална класификација 820 -  Услуге 

културе , програмска активност –  Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,  економске класификације 

481  Дотације  невладиним организацијама  -  дотације удружењима који доприносе разноврсности културне 

понуде.                              

          Средства распоређена у оквиру Програма 13. Развој културе,  функционална класификација 840 -  Верске и 

остале услуге заједнице, програмска активност –  Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа, економске класификације 481  Дотације  невладиним организацијама  -  дотације верским 

заједницама.  

          Средства распоређена у оквиру Програма 13 .  Развој културе , функционална класификација  830 - Услуге 

емитовања и издаваштва,  програмска активност –  Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања, економске класификације 454  Субвенције приватним предузећима  у складу са Законом о јавном 

информисању и медијима.  

         Средства распоређена у оквиру Програма 14. Развој спорта и омладине,функционална класификација 810 - 

Услуге рекреације и спорта,  програмска активност – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима,  економске класификације  481 Дотације невладиним организацијама  као и програмска активност – 

Подршка предшколском и школском спорту,  економске класификације  481 Дотације невладиним организацијама.  

          Средства распоређена у оквиру Програма 14. Развој спорта и омладине, функционална класификација 860-

Рекреација, спорт, култура и вере некласификована на другом месту  програмска активност –  Спровођење 

омладинске политике, економске класификације 481 Дотације невладиним организацијама – за развој спорта и 

омладине.    

                                                                                 

Члан  34.  

          Средства распоређена у оквиру Програма 5.Развој пољопривреде, функционална класификација 421-

Пољопривреда, користиће се по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја на територији општине Бајина Башта за  2023 . годину  који доноси Општинско веће  уз сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.  

           Средства  распоређена у оквиру  Програма 6. Заштита животне средине, користиће се по  Програму Буџетског 

фонда за заштиту животне средине општине Бајина Башта за 2023. годину који доноси  Општинско веће  уз 

сагласност Министарства заштите животне средине.  

          Средства  распоређена у оквиру  Програма  7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура , 

функционална класификација   360  -  Јавни ред и безбедност  некласификован на другом месту, користиће се по 

Програму  утрошка средстава за унапређење безбедности саобраћаја  за 2023.годину   који доноси  Општинско веће.  

                                                           

Члан 35.  

         Ову одлуку доставити  Mинистарству финансија Републике Србије и објавити у «Службеном листу општине 

Бајина Башта» и интернет страници општине.  

                                                                                                                     

          



Буџет 2023 
  

 

 
2022   Страна 37 од 117 

 

 

                                                                                 

Члан 36.  

              Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а примењиваће се од 1. јануара 2023.  године.  

   

  

01.Број: 06 - 56 / 2022  

Бајина Башта, 23. децембра 2022.године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА  

     

   

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                                                                                            Младен Лукић, с.р.   
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 
За период: 01.01.2023-31.12.2023 

 
       

Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 

01 

Средства из сопствених 

извора 04 

Средства из осталих 

извора  

Функц. клас. 020 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 020 Старост 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 040 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 070 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 22.350.000,00 22.350.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 22.350.000,00 22.350.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 080 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 080 Социјална заштита - истраживање и развој 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 090 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 111 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 15.890.000,00 15.890.000,00 0,00 0,00 

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 11.743.000,00 11.743.000,00 0,00 0,00 

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 42.433.000,00 42.433.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 130 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 177.350.000,00 177.350.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 177.350.000,00 177.350.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 150 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 12.989.597,00 0,00 0,00 12.989.597,00 

Укупно за функц. клас. 150 Опште јавне услуге - истраживање и развој 12.989.597,00 0,00 0,00 12.989.597,00  

Функц. клас. 160 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 220 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 10.694.000,00 10.694.000,00 0,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 
За период: 01.01.2023-31.12.2023 

 
       

Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 

01 

Средства из сопствених 

извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 10.694.000,00 10.694.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 330 

5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2.594.000,00 2.594.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 330 Судови 2.594.000,00 2.594.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 360 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 10.734.000,00 10.734.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 10.734.000,00 10.734.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 412 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 421 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 451 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 321.415.281,00 74.380.000,00 0,00 247.035.281,00 

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 321.415.281,00 74.380.000,00 0,00 247.035.281,00  

Функц. клас. 473 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 97.380.000,00 93.280.000,00 4.100.000,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 97.380.000,00 93.280.000,00 4.100.000,00 0,00  

Функц. клас. 510 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 117.300.000,00 32.300.000,00 0,00 85.000.000,00 

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 117.300.000,00 32.300.000,00 0,00 85.000.000,00  

Функц. клас. 530 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 540 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 560 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 610 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 
За период: 01.01.2023-31.12.2023 

 
       

Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 

01 

Средства из сопствених 

извора 04 

Средства из осталих 

извора 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 20.440.000,00 11.940.000,00 0,00 8.500.000,00 

Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој 20.440.000,00 11.940.000,00 0,00 8.500.000,00  

Функц. клас. 620 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 19.020.000,00 11.520.000,00 0,00 7.500.000,00 

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 19.020.000,00 11.520.000,00 0,00 7.500.000,00  

Функц. клас. 630 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 640 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 29.112.000,00 29.112.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 29.112.000,00 29.112.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 760 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 810 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 820 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 89.038.000,00 81.108.000,00 3.530.000,00 4.400.000,00 

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 89.038.000,00 81.108.000,00 3.530.000,00 4.400.000,00  

Функц. клас. 830 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 840 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 860 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 911 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 214.035.000,00 204.075.000,00 60.000,00 9.900.000,00 

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 214.035.000,00 204.075.000,00 60.000,00 9.900.000,00  
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 
За период: 01.01.2023-31.12.2023 

 
       

Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 

01 

Средства из сопствених 

извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Функц. клас. 912 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 140.370.000,00 140.370.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 140.370.000,00 140.370.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 920 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 36.240.000,00 36.240.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 36.240.000,00 36.240.000,00 0,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
За период: 01.01.2023-31.12.2023 

 
    

Назив пројекта Износ у динарима 

Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

0701-5001 ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА ДУШАН ЈЕРКОВИЋ БАЈИНА БАШТА 8.000.000,00 

0701-5002 ПРОЈЕКАТ- РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА - БАЈИНА БАШТА 38.935.281,00 

0701-5006 ПРОЈЕКАТ - ЗОНЕ ШКОЛА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ПИЛИЦА, РОГАЧИЦА И КОСТОЈЕВИЋИ 734.000,00 

0701-5011 ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ СВЕТОЛИКА ДИМИТРИЈЕВИЋА БАЈИНА БАШТА 3.000.000,00 

0701-5013 ПРОЈЕКАТ - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ МАНАСТИР РАЧА - ТАРА, ДЕОНИЦА ЖИВАНОВИЋИ - СОКОЛИНА 3.000.000,00 

0701-5015 ПРОЈЕКАТ - ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ЈЕДНОСМЕРНЕ УЛИЦЕ 200.000,00 

0701-5016 ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ 21.000.000,00 

0701-5017 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИИ А РЕДА БРПЈ 170 2.800.000,00 

Укупно за програм:   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 77.669.281,00 
 

Програм   1102   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1102-5002 ПРОЈЕКАТ- ИЗГРАДЊА ВОДА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КАЛУЂЕРСКИМ БАРАМА 2.112.000,00 

1102-5010 
ПРОЈЕКАТ- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГУБИТАКА НА ВОДОВОДУ И 
ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДА 

5.000.000,00 

1102-5012 
ПРОЈЕКАТ -  ИЗГРАДЊА КОМОРЕ РЕЗЕРВОАРА НА ЛОКАЦИЈИ ГЛИШИНО БРДО КО ЛУГ И ВОДОВОДА  У 

НАСЕЉУ БАРЕ-ЈЕВТИЋА ПОТОК 
20.000.000,00 

Укупно за програм:   1102   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 27.112.000,00 
 

Програм   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

1201-4001 ПРОЈЕКАТ ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У БАЈИНОЈ БАШТИ 3.720.000,00 

1201-4002 ПРОЈЕКАТ ЛЕТЊЕ ВЕЧЕРИ У БАЈИНОЈ БАШТИ 650.000,00 

1201-4003 ПРОЈЕКАТ ДРИНИН ДАН У БАЈИНОЈ БАШТИ 2.600.000,00 

1201-5002 ПРОЈЕКАТ КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ БИОСКОПА УСТАНОВЕ КУЛТУРА БАЈИНА БАШТА 27.668.000,00 

1201-5003 ПРОЈЕКАТ - МУЗЕЈ ЋИРИЛИЦЕ 4.600.000,00 

Укупно за програм:   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 39.238.000,00 
 

Програм   1501   ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

1501-4001 ПРОЈЕКАТ - ИНОВАЦИОНИ СМАРТ СИТИ ЦЕНТАР БАЈИНА БАШТА 12.989.597,00 

Укупно за програм:   1501   ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 12.989.597,00 
 

Програм   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

1502-4001 ПРОЈЕКАТ ДРИНСКА РЕГАТА  БАЈИНА БАШТА 2023 12.170.000,00 

1502-4002 ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 10.020.000,00 

Укупно за програм:   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 22.190.000,00 
 

Програм   2002   ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

2002-5001 ПРОЈЕКАТ - ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НЕВЕН 72.500.000,00 

Укупно за програм:   2002   ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 72.500.000,00 
 

Укупно за БК   0   БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 251.698.878,00 
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III РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Средства буџета у износу од 1.160.000.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 7.690.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 375.324.878,00 динара, 

утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:  
 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 - 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ 

И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1101 

Закон о буџетском 

систему; 

Закон о планирању и 

изградњи;  

Закон о јавној својини; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Закон о финансирању 

локалне самоуправе; 

ПГР Бајине Баште;   

ПГР подручја 

Калуђерске Баре на 

Тари;  

Израда ПГР Рачанска 

Шљивовица на Тари,  

ПДР средњовековног 

замка Солотник,  

Урбанистички 

пројеката новог 

гробља; 

Израда пројеката 

парцелације/препарцел

ације 

Просторни развој у складу 

са плановима 

Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијо

м 

86% 87% 90% 90% 92% 

11.520.000,00 0,00 7.500.000,00 19.020.000,00 

Усвојени планови 

од стране 

Скупштине 

општине Бајина 

Башта објављени у 

Службеном листу 

општине 

Мира 

Милутиновић- 

Руководилац 

одељења за 

послове 

урбанизма, 

грађевинарства 

и имовинско-

правне односе 

Усвојени 

планови 

генералне и 

детаљне 

регулације 

4 4 5 5 5 

Усвојени Планови 

генералне и 

детаљне 

регулације од 

стране Скупштине 

општине Бајина 

Башта 

Израда 

Урбанистичког 

пројекта 

1 - 2 2 2 

Потврђен 

Урбанистички 

пројекат од стране 

Одељења за 

послове 

урбанизма, 

грађевинарства и 

имовинско-правне 

послове 

 

       

       

       

 

       

       

       

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

0001 

Закон о буџетском 

систему; 

Закон о планирању и 

изградњи;  

Закон о јавној својини; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Закон о финансирању 

локалне самоуправе; 

Израда планова 

генералне регулације, 

Планова детаљне 

регулације, 

Урбанистичких пројеката 

Повећање покривености 

територије планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Усвојени 

планови 

генералне и 

детаљне 

регулације 

4 3 4 5 5 

4.760.000,00 0,00 0,00 4.760.000,00 

Усвојени планови 

од стране 

Скупштине 

општине Бајина 

Башта објављени у 

Службеном листу 

општине 
Мира 

Милутиновић- 

Руководилац 

одељења за 

послове 

урбанизма, 

грађевинарства и 

имовинско-

правне односе 

Израда 

Урбанистичког 

пројекта 

1 - 2 2 2 

Потврђен 

Урбанистички 

пројекат од стране 

Одељења за послове 

урбанизма, 

грађевинарства и 
имовинско-правне 

послове 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Спровођење 

урбанистичких и 

просторних 

планова 

0002 

Закон о буџетском 

систему, 

Закон о планирању и 

изградњи,  

Закон о јавној својини, 

Планирање, уређење и 

коришћење простора у 

локалној заједници 

засновано на начелима 

одрживог развоја. Израда 

пројеката 

парцелације/препарцелац

ије; 

Регулисање републичких 

такси и такси имаоца 

јавних овлашћења у 

поступку обједињене 

процедуре 

Спровођење урбанистичких 

и просторних планова-

Израда пројеката 

парцелације/препарцелације 

Број потврђених 

пројеката 

парцелације/пре

парцелације 

8 9 11 9 10 

6.760.000,00 0,00 7.500.000,00 14.260.000,00 

Потврда пројеката 

парцелације/препар

целације од стране 
Одељења за послове 

урбанизма, 

грађевинарства и 

имовинско-правне 

послове 

Мира 

Милутиновић- 

Руководилац 

одељења за 

послове 

урбанизма, 

грађевинарства и 

имовинско-

правне односе 

Број одржаних 

седница 

Комисије за 

планове 

11 10 10 10 10 

Записници о 

одржаним 

седницама Комисије 

за планове општине 

Бајина Башта 

       

Регулисање републичких 

такси и такси имаоца јавних 

Број издатих 

локацијских 
260 265 290 290 300 

Позитивни 

локацијски услови и 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

овлашћења у поступку 

обједињене процедуре 

услова, 

грађевинских 

дозвола, решења 

о одобрењу 

извођења радова 

и употребних 

дозвола 

решења издата од 

стране Одељења за 

послове урбанизма, 

грађевинарства и 

имовинско-правне 

послове 

       

       

 

       

       

       

2 - 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

1102 

Закон о буџетском 

систему;  

Закон о комуналним 

делатностима;  

Одлука о комуналним 

делатностима на 

територији општине;  

Одлука о општем 

уређењу и комуналној 

хигијени;   

Закон о инспекцијском 

надзору; 

Закон о јавним 

предузећима; 

Закон о енергетици; 

Адекватно управљање 

јавним осветљењем; 

Максимално могућа 

покривеност насеља и 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавних површина, 

услугама уређења и 

одржавања зеленила; 

Унапређење заштите од 

заразних болести које 

преносе животиње; 

Повећање покривености 

територије комуналним 

делатностима одржавања 

јавних зелених површина, 

одржавања чистоће на 

површинама јавне намене 

и зоохигијене 

Проценат 

покривености 

јавних зелених 

површина на 

којима се 

уређује и 

одржава 

зеленило, 

површина јавне 

намене где се 

одржава 

чистоћа и 

покривеност 

територије 

услугом 

зоохигијене 

70% 70% 70% 80% 80% 

91.012.000,00 0,00 85.000.000,00 176.012.000,00 

Годишњи извештај 

ЈКП 12 септембар 

Бајина Башта и 

Извештај службе 

надзора 
Драгана 

Ивановић -

Руководилац 

одељења за 

инспекцијске 

послове и 

комуналне 

делатностии 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање/одр

жавање јавним 

осветљењем 

0001 

Закон о планирању и 

изградњи; 

Закон о комуналним 

делатностима; 

 Закон о јавним 

предузећима; 

Закон о енергетици; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Овом активношћу се 

обезбеђују средства за 

утрошак електричне 

енергије и одржавање 

јавне расвете ради 

обезбеђивања потпуног и 

ефикасног рада јавног 

осветљења  градских 

саобраћајница и јавних 

површина кроз њихово 

правовремено одржавање 

Адекватно управљање 

јавним осветљењем 

Укупан број 

интервенција за 

замену светиљки 

када престану да 

раде односно 

након пуцања 

лампи на 

годишњој бази 

100 90 88 85 85 

27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 

Извештај Службе 

надзора Општинске 

управе општине 

Бајина Башта 

Драгана 

Ивановић- 

Руководилац 

одељења за 

инспекцијске 

послове и 

комуналне 

делатностии 

Број стубова 

јавне расвете на 

територији 

општине Бајина 

Башта 

2350 2450 2450 2450 2450 

Извештај Службе 

надзора Општинске 

управе општине 

Бајина Башта 

Ефикасност рада 

јавног 

осветљења на 

територији 

општине Бајина 

Башта 

90% 90% 90% 90% 90% 

Извештај Службе 
надзора Општинске 

управе општине 

Бајина Башта 

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 

јавних зелених 

површина 

0002 

Закон о планирању и 

изградњи; 

Закон о комуналним 

делатностима; 

Одлука о комуналним 

делатностима на 

територији оштине 

Адекватан квалитет 

пружених услуга уређења  

и одржавања јавних 

зелених површина 

(кошење, цветне 

површине, парковске 

стазе) и одржавање и 

Максимална могућа 

покривеност насеља и 

територије услугама 

уређења и одржавања 

зеленила 

Број м2 јавних 

зелених 

површина на 

којима се 

уређује и 

одржава 

зеленило у 

27500 27500 26950 26950 26950 14.750.000,00 0,00 0,00 14.750.000,00 

Годишњи извештај 

ЈКП 12 септембар 

Бајина Башта и 

Извештај службе 

надзора 

Драгана 

Ивановић -

Руководилац 

одељења за 

инспекцијске 

послове и 

комуналне 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Бајина Башта; 

Одлука о општем 

уређењу и комуналној 

хигијени; 

Закон о јавним 

предузећима; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

уређење парковског 

мобилијара 

односу на 

укупан број м2 

зелених 

површина 

делатностии 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

0003 

Закон о планирању и 

изградњи;  

Закон о комуналним 

делатностима;  

Одлука о комуналним 

делатностима; 

Одлука о општем 

уређењу и комуналној 

хигијени на територији 

општине Бајина Башта; 

Закон о јавним 

предузећима; 

Закон о локалној 

самоуправи 

Унапређење квалитета 

живота становника на 

територији општине 

Бајина Башта кроз 

одржавање хигијене на 

јавним површинама, 

максимална покривеност 

насеља и територије 

услугама одржавања 

чистоће јавних површина 

Ефикасно и рационално 

спровођење одржавања 

чистоће јавних површина и 

смањење одлагања смећа на 

неодговарајући начин и 

неодговарајуће место 

Површина улица 

и тротоара које 

се ручно и 

машински перу 

87941 88491 88491 88491 88491 

13.900.000,00 0,00 85.000.000,00 98.900.000,00 

Годишњи извештај 
ЈКП 12 септембар 

Бајина Башта и 

Извештај службе 

надзора 

Драгана 

Ивановић- 

Руководилац 

одељења за 

инспекцијске 

послове и 

комуналне 

делатностии 

Пражњење и 

одржавање 

контејнера на 

свим прилазним 

саобраћајницама 

178 264 314 314 314 

Годишњи извештај 

ЈКП 12 септембар 

Бајина Башта и 

Извештај службе 

надзора 

       

Радњама и поступцима 

обезбедити одржавање 

путева у зимским условима 

са циљем обезбеђења 

проходности и безбедности 

саобраћаја на општинским 

путевима и улицама 

Количина 

каменог 

агрегата-ризле 

(м3) за 

2022/2023 

200 470 520 520 520 
План рада зимске 

службе 2022/2023 

Количина соли 

за посипање (т) 

за 2022/2023 

10 88 89 90 90 
План рада зимске 

службе 2022/2023 

       

 

       

       

       

Зоохигијена 0004 

Закон о комуналним 

делатностима; 

Одлука о комуналним 

делатностима; 

Закон о јавним 

предузећима; 

Закон о локалној 

самоуправи 

Безбедно и у складу са 

законом збрињавање 

животиња - Хватање паса 

луталица, смањење штете 

које наносе пси луталице 

и унапређење заштите од 

заразних и других 

болести које преносе 

животиње, а ради 

задовољавања грађана у 

области ове комуналне 

делатности 

Унапређење заштите од 

заразних и других болести 

које преносе животиње 

Број ухваћенних 

и збринутих паса 

и мачака 

луталица 

250 250 250 250 250 

6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 

Годишњи извештај 

ЈКП 12 септембар 

Бајина Башта и 

Извештај службе 

надзора 
Драгана 

Ивановић- 

Руководилац 

одељења за 

инспекцијске 

послове и 

комуналне 

делатностии 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 

гробаља и 

погребне услуге 

0006 

Закон о комуналним 

делатностима; 

Закон о јавним 

предузећима; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Одлука о комуналним 

делатностима; 

Пружање комуналних 

услуга одржавања гробља 

и погребне услуге ЈКП 12 

септембар Бајина Башта 

уз обезбеђење 

одговарајућег квалитета 

Адекватан квалитет 

пружених услуга одржавања 

гробаља и погребних услуга 

Број сати 

чишћења и 

одржавања 

гробаља 

4272 4272 4272 4272 4272 

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 

Годишњи извештај 

ЈКП 12 септембар 

Бајина Башта и 

Извештај службе 

надзора 
Драгана 

Ивановић -

Руководилац 

одељења за 

инспекцијске 

послове и 

комуналне 

делатностии 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ- 

ИЗГРАДЊА 

ВОДА ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА 

НА 

КАЛУЂЕРСКИ

М БАРАМА 

1102-5002 

Закон о планирању и 

изградњи; 

Закон о комуналним 

делатностима; 

Закон о енергетици; 

Закон о ефикасном 

коришћењу енергије и 

Изградња дела вода 

јавног осветљења на 

Калуђерским барама од 

трафостанице Калуђерске 

баре до ресторана 

Јеремичак 

Осветљење путних праваца 

и улица 

Дужина улица и 

саобраћајница на 

којима се 

поставља јавна 

расвета (м) 

400 400 400 400 400 

2.112.000,00 0,00 0,00 2.112.000,00 

Извештај о 

изведеним 

радовима, Записник 

о примопредаји 
радова 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић Број стубова 

расвете 
10 10 10 10 10 

Извештај о 
изведеним 

радовима, Записник 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

други акциони план за 

енергетску ефикасност; 

План капиталних 

инвестиција општине 

Бајина Башта за 2023. 

годину; 

о примопредаји 

радова 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ- 

ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦ

ИЈЕ ЗА 

ОТКЛАЊАЊЕ 

ГУБИТАКА НА 

ВОДОВОДУ И 

ПРОШИРЕЊЕ 

ВОДОВОДА 

1102-5010 

Закон о комуналним 

делатностима; 

Закон о планирању и 

изградњи; 

Програм унапређења и 

обнове водоводног 

система који води 

Канцеларија за 

управљање јавним 

улагањима; 

Оптимизација и 

унапређење постојећег 

водоводног система се 

огледа кроз 

рационализацију 

производње, квалитета и 

дистрибуције воде до 

крајњих корисника, као и 

смањење губитака на 

мрежи, оперативних 

трошкова и трошкова 

експлоатације и 

одржавања система. 

Отклањање губитака воде у 

мрежи и повећање 

покривености корисника и 

територије квалитетним 

услугама водоснабдевања  и 

канализационе мреже 

Отклањање 

губитака на 

водоводу 

заменом старих 

поцинкованих 

цеви (км) 

40 85 95 95 95 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

Израда пројектно - 

техничке 

документације 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ -  

ИЗГРАДЊА 

КОМОРЕ 

РЕЗЕРВОАРА 

НА ЛОКАЦИЈИ 

ГЛИШИНО 

БРДО КО ЛУГ И 

ВОДОВОДА  У 

НАСЕЉУ БАРЕ-

ЈЕВТИЋА 

ПОТОК 

1102-5012 

Закон о комуналним 

делатностима; 

Закон о планирању и 

изградњи; 

Програм унапређења и 

обнове водоводног 

система који води 

Канцеларија за 

управљање јавним 

улагањима; 

Редовно, сигурно и 

одрживо снабдевање 

становника водом за 

пиће, повећање залиха 

воде и избегавање 

искључивања воде 

Изградња базена Глишино 

брдо 

Трећа комора 

базена (кубик) 
400 400 500 500 500 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 

Извештај о 

изведеним 

радовима, Записник 

о примопредаји 

радова 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

       

       

Изградња крака водовода 

насеља Баре -Јевтића поток 

Дужина крака 

(м) 
1500 1500 1500 1500 1500 

Извештај о 

изведеним 

радовима, Записник 

о примопредаји 

радова 

       

       

 

       

       

       

3 - ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

1501 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Закон о буџетском 

систему; 

Локални акциони план 

запошљавања општине 

Бајина Башта за 2022. 

годину; 

Програм подршке 

подизању иновационих 

капацитета јединица 

локалне самоуправе на 

територији Републике 

Србије 

Обезбеђивање 

стимулативног оквира 

за пословање и 

адекватног привредног 

амбијента за 

привлачење 

инвестиција и повећање 

запослености, затим 

успостављање Центра 

за развој иновација са 

савременом 

технолошком опремом 

као подршка развоју 

иновационих решења 

Повећање  запослености 

на територији 

града/општине 

Број 

евидентираних 

незапослених 

лица на 

евиденцији 

НСЗ 

(разврстаних по 

полу и 

старости) 

750 750 735 720 700 

5.000.000,00 0,00 12.989.597,00 17.989.597,00 

Извештај 

Националне 

службе за 

запошљавање 

Председница 

општине 

Бајина Башта-

Весна Ђурић 

       

       

Отварање нових предузећа 

и предузетничких радњи 

на територији општине 

Број 

предузетника/п

редузетница на 

територији 

општине 

1230 1230 1257 1265 0 
Извештај о 

реализацији 

пројекта 

       

       

 

       

       

       

Мере активне 

политике 

запошљавања 

0002 

Ликални акциони план 

запошљавања општине 

Бајина Башта за 

2022.годину 

Активна политика 

запошљавања у 2022. 

години усмерена је на 

спровођење јавних 

радова у трајању од 6 

месеци 

Повећање броја запослених 

кроз мере активне политике 

запошљавања 

Број 

новозапослених 

кроз реализацију 

мера активне 

политике 

запошљавања 

12 12 15 15 15 
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

Број брисаних лица 

са евиденције НСЗ 

током јавних радова 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта 

       



Буџет 2023 
 

Датум штампе: 08.12.2022 16:54:09   
 

 
2022   Страна 47 од 117 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 
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Укупно 
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верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ - 

ИНОВАЦИОНИ 

СМАРТ СИТИ 

ЦЕНТАР 

БАЈИНА 

БАШТА 

1501-4001 

Програм подршке 

подизању иновационих 

капацитета јединица 

локалне самоуправе на 

територији Републике 

Србије; 

Пројектом је предвиђено 

успостављање Центра за 

развој иновација са 

савременом опремом где 

ће се спроводити 

различити програми и 

обуке појединаца и 

тимова, а кроз подршку 

развоју  иновационих 

решења и успостављање 

иновационе 

инфраструктуре. 

Развој  иновационог 

окружења  у  општини 

Бајина Башта чиме ће се 

поспешити процес 

децентрализације младих и 

образованих предузетника  

и појединаца  кроз примену 

савремених информационих 

технологија 

Број 

рачунарских 

станица у 

оквиру бившег 

културног дома 

у Вишесави 

0 9 9 9 0 

0,00 0,00 12.989.597,00 12.989.597,00 

Извештај о 

реализацији 

пројекта 

Председница 

општине Бајина 

Башта-Весна 

Ђурић 

Број корисника 

бившег 

културног дома 

у Вишесави 

0 50 50 70 0 
Контролне листе 

посетилаца дома 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
1502 

СТАТУТ 

ТИРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ТАРА ДРИНА БАЈИНА 

БАШТА 

Повећање туристичке 

понуде општине 

Повећање смештајних 

капацитета туристичке 

понуде 

Број 

новорегистрова

них кревета 

120 120 136 500 500 

93.280.000,00 4.100.000,00 0,00 97.380.000,00 

Решење о 

категорисаном 

објекту 

Милан Ђурић, 

Директор 

Туристичке 

организације 

Тара-Дрина 

Б.Башта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

развојем туризма 
0001 

Статут Туристичке 

организације Тара- Дрина 

Бајина Башта 

Повећање квалитета 

туристичких услуга 

Повећање квалитета 

туристичке понуде и услуге 

Проценат 

реализације 

програма развоја 

туризма 

града/општине у 

односу на 

годишњи план 

85% 92% 93% 95% 97% 

55.370.000,00 0,00 0,00 55.370.000,00 

План и програм 
рада Туристичке 

организације Тара 

Дрина Бајина 

Башта, Годишњи 

извештај о раду ТО 

Тара Дрина Бајина 

Башта 

Милан Ђурић, 

Директор 

Туристичке 

организације 

Тара-Дрина 

Бајина Башта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Промоција 

туристичке 

понуде 

0002 

Статут Туристичке 

организације Тара-Дрина 

Бајина Башта 

Повећање квалитета 

туристичке понуде 

општине 

Адекватна промоција 

туристичке понуде 

града/општине на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја 

који промовишу 

туристичку 

понуду 

града/општине у 

земљи и/или 

иностранству на 

којима учествује 

ТО 

града/општине 

4 3 4 5 5 

15.720.000,00 4.100.000,00 0,00 19.820.000,00 

План и програм 

рада Туристичке 

организације Тара 

Дрина Бајина 

Башта, Годишњи 

извештај о раду ТО 

Тара Дрина Бајина 

Башта 

Милан Ђурић, 

Директор 

Туристичке 

организације 

Тара-Дрина 

Бајина Башта 

Број 

дистрибуираног 

пропагандног 

материјала 

25000 30000 30000 35000 35000 

План и програм 

рада Туристичке 

организације Тара 

Дрина Бајина 
Башта, Годишњи 

извештај о раду ТО 

Тара Дрина Бајина 

Башта 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Број одржаних 

промотивних 

акција са 

партнерским 

организацијама 

4 3 4 5 5 

План и програм 

рада Туристичке 

организације Тара 

Дрина Бајина 

Башта, Годишњи 

извештај о раду ТО 

Тара Дрина Бајина 

Башта 

Ангажовање припадница 

женског пола за рад на 

промоцији туристичке 

понуде општине ( рад у 

инфо центру, сајмовима, 

промоцијама) у циљу 

остваривања родне 

равноправности у 

Туристичкој организацији 

Број припадница 

женског пола 

које раде у инфо 

центру и 

промоцији 

 4 4 4 4 

План и програм 

рада Туристичке 

организације Тара 

Дрина Бајина 

Башта, Годишњи 
извештај о раду ТО 

Тара Дрина Бајина 

Башта 

Број припадница 

женског пола 

које раде на 

сајмовима и 

промоцијама 

 3 3 3 3 

План и програм 

рада Туристичке 

организације Тара 

Дрина Бајина 

Башта, Годишњи 

извештај о раду ТО 

Тара Дрина Бајина 

Башта 

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 

ДРИНСКА 

РЕГАТА  

БАЈИНА 

БАШТА 2023 

1502-4001 

Статут Туристичке 

организације Тара Дрина 

Бајина Башта ; 

Одлука о сталним 

манифестацијама и 

фестивалима у области 

културе и туризма од 

значаја за општину 

Бајина Башта 

Промоција општине и 

повећање броја туриста 

на манифестацији и 

током године као 

резултат промотивних 

активности 

манифестације на 

порталима, друштвеним 

мрежама, медијима, лед 

екранима као и кроз 

штампани материјал 

Повећање броја посетилаца 

манифестације и 

обогаћивање туристичког 

садржаја у општини Бајина 

Башта 

Број посетилаца 

манифестације 
110000 110000 138000 140000 0 

12.170.000,00 0,00 0,00 12.170.000,00 

План и програм 

рада Туристичке 

организације Тара 

Дрина Бајина 

Башта, Годишњи 

извештај о раду ТО 
Тара Дрина Бајина 

Башта 

Милан Ђурић, 

Директор 

Туристичке 

организације 

Тара-Дрина 

Бајина Башта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 

УРЕЂЕЊЕ 

ПАРКОВСКИХ 

ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА 

1502-4002 

Статут Туристичке 

организације Тара - 

Дрина Бајина Башта 

Унапређење 

рекреативног туризма у 

урбаном делу општине 

кроз побољшање услова 

за боравак туриста, 

рекреативаца, спортских 

екипа и спортиста на 

припремама у Спортско 

рекреативном центру 

Браћа Милутиновић, 

школска и предшколска 

популација 

Унапређење рекреативног 

туризма општине Бајина 

Башта 

Повећање броја 

корисника 
40% 45% 50% 70% 0 

10.020.000,00 0,00 0,00 10.020.000,00 

План и програм 
рада Туристичке 

организације Тара 

Дрина Бајина 

Башта, Годишњи 

извештај о раду ТО 

Тара Дрина Бајина 

Башта 

Милан Ђурић, 

Директор 

Туристичке 

организације 

Тара-Дрина 

Бајина Башта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

5 - 

ПОЉОПРИВР

ЕДА И 

РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

0101 

Закон о подстицајима у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

(Сл.гласник РС 

бр.10/2013,142/2014,103/

2015 и 101/2016) 

Стварање повољнијих 

услова за развој 

пољопривреде са циљем 

да се одржи 

континуитет подршке 

пољопривреди и 

руралном развоју у 

складу са природним 

потенцијалом, 

географским 

положајем, климатским 

условима,здравом 

еколошком средином и 

ресурсима за развој 

Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

Проценат 

искоришћених 

финансијских 

средстава за 

спровођење 

мера Програма 

пољопривреде 

и руралног 

развоја 

опредељених 

буџетом 

75 90% 100% 100 100 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 

Годишњи извештај 

о реализацији 

Програма подршке 

за спровођење 

пољопривредне 

политике и 

политике руралног 

развоја општине 

Бајина Башта 

Весна Ђурић-

Председница 

општине 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 
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Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   
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буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у 

локалној 

заједници 

0001 

Закон о подстицајима у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

(Сл.гласник РС 

бр.10/2013,142/2014,103/2

015 и 101/2016) 

Стварање повољнијих 

услови за развој и 

унапређење  сточарске 

производње која је 

доминантна на 

територији општине 

Бајина Башта и едукација 

пољопривредних 

произвођача из свих 

сектора пољопривредне 

производње обзиром на 

брз прогрес нових 

технологија; 

Побољшање расног састава 

грла говеда на територији 

општине Бајина Башта / 

мера 100.1. 

Број осемењених 

грла говеда 
500 600 600 700 0 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

Годишњи извештај 

о реализацији 

Програма подршке 

за спровођење 

пољопривредне 

политике и 

политике руралног 
развоја општине 

Бајина Башта 

Председница 

општине Бајина 

Башта-Весна 

Ђурић 

       

       

Јачање капацитета за 

прихватање знања кроз 

развијање свести и 

мотивисаности за 

образовањем/ мера 402 

Број едукованих 

пољопривредник

а 

70 80 80 90 0 

Годишњи извештај 

о реализацији 

Програма подршке 

за спровођење 

пољопривредне 

политике и 

политике руралног 
развоја општине 

Бајина Башта 

Укупан број 

одржаних 

радионица 

10 15 15 20 0 

Годишњи извештај 
о реализацији 

Програма подршке 

за спровођење 

пољопривредне 

политике и 

политике руралног 

развоја општине 

Бајина Башта 

       

 

       

       

       

Мере подршке 

руралном 

развоју 

0002 

Програм подршке на 

спровођењу 

пољопривредне политике 

и политике руралног 

развоја на територији 

општине Бајина Башта; 

Закон о подстицајима у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

(Сл.гласник РС 

бр.10/2013, 142/2014, 

103/2015 и 101/2016) 

Повећање 

конкурентности и 

одрживости  путем 

циљаних инвестиција. 

Увођењем мере 

поправљен је биланс 

стања када је реч о 

набавци пољопривредне 

механизације и опреме 

која је 75% старија од 25 

година према подацима 

Пописа пољопривреде 

2012.године. 

Унапређење техничко 

технолошке опремљености 

пољопривредних 

газдинстава,кроз увећање 

основног стада,набавку нове 

опреме и механизације, 

подизање вишегодишњих 

засада воћа и подршка 

пољопривредним 

произвођачима/мера 101. 

Број газдинстава 

која су 

модернизовала 

производњу кроз 

набавку нове 

опреме и 

механизације 

110 150 200 200 0 

19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 

Годишњи извештај 

о реализацији 

Програма подршке 

за спровођење 

пољопривредне 

политике и 
политике руралног 

развоја општине 

Бајина Башта 

Председница 

општине Бајина 

Башта-Весна 

Ђурић 

Број газдинстава 

која су подигла 

вишегодишње 

засаде воћа 

10 15 20 25 0 

Годишњи извештај 

о реализацији 

Програма подршке 

за спровођење 

пољопривредне 

политике и 

политике руралног 

развоја општине 

Бајина Башта 

Број газдинстава 

која су набавила 

квалитетна 

приплодна грла 

20 30 35 40 0 

Годишњи извештај 

о реализацији 

Програма подршке 

за спровођење 

пољопривредне 
политике и 

политике руралног 

развоја општине 

Бајина Башта 

 

       

       

       

 

       

       

       

6 - ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0401 

Закони из области 

заштите животне 

средине и друга 

подзаконска акта; 

Програм коришћења 

Унапређење квалитета 

елемената животне 

средине-мониторинг 

ваздуха, мониторинг 

земљишта, сузбијање 

Унапређење  квалитета 

елемената животне 

средине 

Показатељи о 

стању животне 

средине на 

територији 

општине 

1 1 1 1 0 20.300.000,00 0,00 0,00 20.300.000,00 

Годишњи извешта 

о реализацији 

Програма 

коришћења 

средстава 

буџетског фонда за 

заштиту животне 

Драгана 

Ивановић- 

Руководилац 

одељења за 

инспекцијске 
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Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

средстава буџетског 

фонда за заштиту 

животне средине; 

Одлука о накнади за 

заштиту и унапређење 

животне средине 

општине Бајина Башта; 

ихалационих алергена 

биљке амброзије, 

мониторинг буке, 

заштита вода, 

управљање отпадом, 

едукација деце 

предшколског и 

школског узраста; 

средине општине 

Бајина Башта 
послове и 

комуналне 

делатностии        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне средине 

0002 

Закони из области 

заштите животне средине 

и друга подзаконска акта; 

Програм коришћења 

средстава буџетског 

фонда за заштиту 

животне средине 

општине Бајина Башта; 

Мониторинг квалитета 

ваздуха (испитивање 

квалитета ваздуха 

постављањем мерних 

уређаја на мерним 

местима 56 дана у току 

године, обрада 

резултата); Мониторинг 

земљишта (узимање 

узорака и лабораторијска 

испитивања, анализа и 

израда извештаја); Ниво 

буке 

Праћење у складу са 

прописаним законским 

обавезама 

Број урађених 

мониторинга 

квалитета 

ваздуха 

1(56 дана) 1(56 дана) 1 (56 дана) 1(56 дана) 1(56 дана) 

3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 

Израђен извештај о 
испитивању 

квалитета ваздуха 

Драгана 

Ивановић- 

Руководилац 

одељења за 

инспекцијске 

послове и 

комуналне 

делатностии 

Број урађених 

мониторинга 

земљишта 

1 1 1 1 1 
Израђен извештај о 

испитивању 

земљишта 

Број урађених 

мониторинга 

буке 

1 1 1 1 1 
Израђен извештај о 

испитивању буке 

Хемијски и механички 

третман амброзије 

Сузбијање 

инхалационих 

алергена биљке 

амброзије у квм 

25000 25000 25000 30000 40000 

Извештај о 

сузбијању 

инхалационих 

аларгена биљке 

амброзије 

       

       

 

       

       

       

Заштита природе 0003 

Закони из области 

заштите животне средине 

и друга подзаконска акта; 

Одлука о накнади за 

заштиту и унапређење 

животне средине 

општине Бајина Башта; 

Програм коришћења 

средстава буџетског 

фонда за заштиту и 

унапређење животне 

средине општине; 

Организовање 

едукативних радионица 

за децу школског и 

предшколског узраста, 

активности поводом 

обележавања значајних 

датума заштите животне 

средине, тематски 

ликовни и литерарни 

конкурси, организовање 

еко-квиза, реализација 

еко-викенда у Заовинама 

Развијена свест о очувању 

животне средине и заштите 

природе 

Број ученичке 

популације 

укључен у 

пројекте 

едукације на 

тему животне 

средине 

200 300 300 3000 300 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

Извештај школске 

управе о 
ваншколским 

активностима на 

тему животне 

средине-

евиденционе листе 

са одржаних обука и 

догађаја 

Драгана 

Ивановић -

Руководилац 

одељења за 

инспекцијске 

послове и 

комуналне 

делатностии 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

комуналним 

отпадом 

0005 

Закон о управљању 

отпадом; 

Локални план управљања 

отпадом; 

Одлука о управљању 

отпадом; 

Програм коришћења 

средстава буџетског 

фонда за заштиту 

животне  средине на 

територији општине 

Бајина Башта; 

Набавка 260.000 црних, 

полиетиленских кеса за 

прихват селектованог 

сувог комуналног и 

комерцијалног отпада за 

подстицај примарној 

селекцији отпада 

Набавка полиетиленских 

кеса за прихват 

селектованог сувог 

комуналног отпада 

Број кеса у 

којима се 

прикупља 

селектовани 

комунални отпад 

260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 

16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 

Извештај ЈКП 12 

септембар Бајина 

Башта о 

дистрибуираним 

кесама 

Драгана 

Ивановић- 

Руководилац 

одељења за 

инспекцијске 

послове и 

комуналне 

делатностии 

       

       

Смањење количине отпада 

одложеног на 

неодговарајући начин и 

неодговарајуће место 

Количина 

сакупљеног 

селектованог 

отпада 

5515 7000 8861 9200 0 

Годишњи извештај 

ЈКП 12 септембар 

Бајина Башта и 

Извештај службе 

надзора 

Број контејнера 

који се празне на 

путним 

правцима 

 231 270 270 0 

Годишњи извештај 

ЈКП 12 септембар 

Бајина Башта и 

Извештај службе 

надзора 

       

 

       

       

       

7 - 

ОРГАНИЗАЦИ

ЈА 

0701 

Закон о буџетском 

систему;  

Закон о безбедности 

Повећање, развијеност 

и одржавање 

саобраћајне 

Повећање безбедности 

учесника у саобраћају и 

смањење броја 

Број 

саобраћајних 

незгода/инциде

70 40 20 15 0 85.114.000,00 0,00 247.035.281,00 332.149.281,00 
Годишње стање о 

безбедности 

саобраћаја на 

Начелник 

општинске 

управе Бајина 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

САОБРАЋАЈА 

И 

САОБРАЋАЈН

А 

ИНФРАСТРУК

ТУРА 

саобраћаја на путевима; 

Одлука о техничком 

регулисању саобраћаја 

у насељеним местима, 

Правилник о 

саобраћајној 

сигнализацији; 

Програм утрошка 

средстава за 

унапређење безбедности 

саобраћаја; 

инфраструктуре;  

Унапређење 

организације 

саобраћаја и 

саобраћајне 

инфраструктуре кроз 

управљање и 

одржавање; 

Превентивне мере 

безбедности саобраћаја; 

саобраћајних незгода ната у односу 

на број из 

претходне 

године 

територији 

општине Бајина 

Башта - Извештај 

МУП-а Бајина 

Башта 

Башта 

Број смртних 

исхода у односу 

на број из 

претходне 

године 

2 3 0 0 0 

Годишње стање о 

безбедности 

саобраћаја на 

територији 

општине Бајина 

Башта - Извештај 

МУП-а Бајина 

Башта 

       

Повећање путне мреже и 

адекватна покривеност 

територије општине 

Дужина 

новоизграђених 

путева и улица 

(м) 

850 850 575 1500 0 

Извештај о 

извршењу Плана 

капиталних 

инвестиција 

Одржавање 

квалитета 

путне мреже 

кроз 

рехабилитацију 

и редовно 

одржавање (км) 

10 10 30 35 0 

Извештај о 

извршењу Плана 

капиталних 

инвестиција 

 10      

Одржавање саобраћајне 

сигнализације на 

путевима и улицама 

Дужина улица и 

путева која се 

обележава на 

територији 

општине (км) 

20 20 20 25 0 

Извештај о 

извршењу Плана 

капиталних 

инвестиција 

Површина 

хоризонталне 

сигнализације-

пешачки 

прелази, 

зауставне 

линије, 

пешачка 

острва...(м) 

2850 2850 2850 2900 0 

Извештај о 

извршењу Плана 

капиталних 

инвестиција 

       

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

0002 

Закон о комуналним 

делатностима; 

Одлука о комуналним 

делатностима на 

територији општине 

Бајина Башта; 

Закон о безбедности 

саобраћаја на путевима ; 

Закон о јавним путевима;  

План рада зимске 

службе; 

План летњег одржавања 

некатегорисаних путева, 

улица; 

Одржавање улица и 

путева - општинских и 

некатегорисаних путева, 

тргова и платоа 

Опремање и одржавање 

саобраћајне сигнализације 

на путевима и улицама 

Одржавање 

вертикалне 

сигнализације на 

градском 

подручју и 

локалним 

пуевима-број 

поправљених и 

замена 

постојећих 

оштећених 

саобраћајних 

знакова 

 33 63 63 0 

31.880.000,00 0,00 160.600.000,00 192.480.000,00 

Извештај Службе 

надзора Општинске 

управе општине 

Бајина Башта 

Горан 

Ђунисијевић-

Руководилац 

одељења за 

инвестиције 

Дужина 

хоризонталне 

саобраћајне 

сигнализације-

пешачки 

прелази, 

зауставне 

линије, пешачка 

острва 

 2850 2850 3850 0 

Годишњи извештај 

ЈКП 12 септембар 

Бајина Башта и 

Извештај службе 

надзора 

       

Редовно одржавање-

поправљање оштећења 

коловозне конструкције и 

осталих елемената пута, 

местимична површинска 

обрада коловозног 

Рехабилитација 

путева и улица 
30км 30км 30км 30км 0 

План летњег 

одржавања улица и 

путева - 

општинских и 

некатегорисаних 

путева, тргова, 

платоа општине 

Бајина Башта 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

застора,чишћење и 

одржавање 

јаркова,ригола,пропуста и 

других делова система за 

одводњавање пута..... 

Редовно 

одржавање 
40км 40км 40км 40км 0 

План летњег 

одржавања улица и 

путева - 

општинских и 

некатегорисаних 

путева, тргова, 

платоа општине 

Бајина Башта 

       

Рехабилитација-обнављање 

и замена дотрајалих 

коловозних конструкција а 

нарочито наношење новог 

асфалтног слоја одређене 

носивости по целој ширини 

постојећег коловоза, 

постављање шљунчаног 

застора на неасфалтираним 

путевима..... 

Количина 

каменог 

агрегата-ризле за 

2022/2023 

150 150 520 520 0 
План рада зимске 

службе 2022/2023 

Дужина 

локалних 

некатегорисаних 

путева 

1313 1314 1314 1314 0 
План рада зимске 

службе 2022/2023 

       

Јавни градски и 

приградски 

превоз путника 

0004 

Закон о комуналним 

делатностима; 

Одлука о комуналним 

делатностима на 

територији општине 

Бајина Башта; 

Одлука о обављању 

превоза у друмском 

саобраћају; 

Одлука о аутобуским 

стајалиштима на 

територији општине;  

Закон о јавно-приватном 

партнерству; 

Функционисање 

организованог, 

континуираног и 

квалитетног градског и 

приградског линијског 

превоза путника на 

територији општине 

Бајина Башта по 

регистрованом реду 

вожње 

Максимална могућа 

покривеност корисника и 

територије услугама јавног 

превоза 

Број путних 

праваца на 

уговореним 

линијама 

23 24 24 24 24 

13.500.000,00 0,00 38.500.000,00 52.000.000,00 

Извештај службе 

надзора 

Драгана 

Ивановић- 

Руководилац 

одељења за 

инспекцијске 

послове и 

комуналне 

делатностии 

Број дневних 

полазака на 

уговореним 

линијама 

2 - 5 полазака 2 - 5 полазака 2-5 полазака 2-5 полазака 2-5 ползака 
Извештај службе 

надзора 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

0005 

Закон о буџетском 

систему, 

Закон о безбедности 

саобраћаја на путевима, 

Одлука о техничком 

регулисању саобраћаја у 

насељеним местима, 

Правилник о саобраћајној 

сигнализацији, 

Програм утрошка 

средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја 

Превентивне мере 

безбедности саобраћаја 

кроз едукативне 

активности код различите 

старосне популације, 

постављање саобраћајне 

сигнализације и поправке 

инфраструктуре и 

опремање тела задужених 

за праћење стања 

безбедности 

Опремање и одржавање 

саобраћајне сигнализације 

на путевима и улицама 

Број 

постављених 

елемената 

саобраћајне 

сигнализације и 

опреме пута 

33 67 45 40 0 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 

Годишњи извештај 

о реализацији 

Програма утрошка 

средстава за 

унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

Милорад 

Цвијовић-

Председник 

Комисије за 

безбедност 

саобраћаја 

       

       

Унапређење саобраћајног 

васпитања и образовања и 

промовисање безбедног 

понашања у саобраћају 

Број 

реализованих 

активности 

4 5 4 4 0 

Годишњи извештај 

о реализацији 

Програма утрошка 

средстава за 

унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

Број учесника 

обухваћен 

активностима 

Пажљивкова 

смотра и Ђак 

првак 

750 765 770 780 0 

Годишњи извештај 

о реализацији 

Програма утрошка 
средстава за 

унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ - 

РЕКОНСТРУКЦ

ИЈА ТРГА 

ДУШАН 

ЈЕРКОВИЋ 

БАЈИНА 

БАШТА 

0701-5001 

Закон о планирању и 

изградњи; 

План генералне 

регулације Бајине Баште; 

Урбанистички пројекат 

трга и главне улице; 

План капиталних 

инвестиција општине 

Бајина Башта; 

Реконструкција трга 

површине 7920 м2 - 

замена постојеће подлоге 

савременим 

материјалима и замена 

подземних инсталација  и 

уређење зелених 

површина у складу са 

пројектом. Озелењавање 

јавних површина  - 

травњаци и жардињере 

Повећање вредности, 

атрактивности и 

безбедности локације 

Санација јавних 

површина у 

износу од 

7920м2 и то 

поплочаних и 

зелених 

површина 

70% 70% 100% 100% 0 

3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 8.000.000,00 

Извештај о 
извршеној изградњи 

и записник о 

примопредаји 

радова 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 
Озелењавање 

јавних површина 

(м2) 

 2029.50 2029.50 2029.50 2029.50 

Извештај о 

извршеној изградњи 

и записник о 

примопредаји 
радова 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(цветни аранжмани) 

Постављање 

бехатона 
 2554.46 2754.46 2754.46 2754.46 

Извештај о 

извршеној изградњи 

и записник о 

примопредаји 

радова 

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ- 

РЕКОНСТРУКЦ

ИЈА ДЕЛА 

УЛИЦЕ КНЕЗА 

МИЛАНА 

ОБРЕНОВИЋА - 

БАЈИНА 

БАШТА 

0701-5002 

Закон о планирању и 

изградњи; 

План генералне 

регулације Бајине Баште; 

Урбанистички пројекат 

трга и главне улице; 

План капиталних 

инвестиција општине 

Бајина Башта 

Реконструкција дела 

улице кнеза Милана 

Обреновића у пешачку 

зону од градског трга до 

улице Браће Нинчића у 

дужини од 113.2 м 

заједно са свим 

комуналним 

инсталацијама. 

Повећање вредности, 

атрактивности и 

безбедности локације 

Уређење 

шеталишта (м) 

од трга до улице 

Браће Нинчића 

113.2 113.2 113.2 113.2 113.2 

20.000.000,00 0,00 18.935.281,00 38.935.281,00 

Извештај о 

извршеној 
реконструкцији  и 

записник о 

примопредаји 

радова 
Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ - 

ЗОНЕ ШКОЛА 

У 

НАСЕЉЕНИМ 

МЕСТИМА 

ПИЛИЦА, 

РОГАЧИЦА И 

КОСТОЈЕВИЋИ 

0701-5006 

Закон о безбедности 

саобраћаја на путевима; 

Одлука о техничком 

регулисању саобраћаја у 

насељеним местима; 

Правилним о 

саобраћајној 

сигнализацији; 

Унапређење организације 

саобраћаја и унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре  

постављањем адекватне 

саобраћајне 

сигнализације и опреме 

на одсецима државних 

путева у зонама школа у 

насељеним местима. 

Стварање услова за 

формирање система који ће 

омогућити управљачу 

путева ефикаснији начин 

одржавања саобраћајне 

сигнализације и опреме на 

државним путевима 

Број 

новопостављене 

саобраћајне 

сигнализације у 

насељеном 

месту Пилица 

7 7 34 34 34 

734.000,00 0,00 0,00 734.000,00 

Извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Бајина Башта 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

Број 

новопостављене 

саобраћајне 

сигнализације у 

насељеном 

месту Рогачица 

8 8 33 33 33 

Извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Бајина Башта 

Број 

новопостављене 

саобраћајне 

сигнализације у 

насељеном 

месту 

Костојевићи 

10 10 40 40 40 

Извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Бајина Башта 

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ - 

ИЗГРАДЊА 

УЛИЦЕ 

СВЕТОЛИКА 

ДИМИТРИЈЕВИ

ЋА БАЈИНА 

БАШТА 

0701-5011 

Закон о планирању и 

изградњи; 

План генералне 

регулације Бајине Баште; 

Закон о безбедности 

саобраћаја на путевима; 

План капиталних 

инвестиција општине 

Бајина Башта за 2023. 

годину; 

Унапређење саобраћајне 

инфраструктуре на 

територији општине 

Бајина Башта   

изградњом савременог 

коловоза  асфалтирањем 

улице дужине 45м и 

ширине 6м 

Повећање путне мреже и 

адекватна покривеност 

територије 

Дужина улице 

(м) 
45 45 45 45 45 

0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Извештај о 

извршеној изградњи 

и записник о 

примопредаји 

радова 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

Ширина улице 

(м) 
3.5 3.5 6 6 6 

Извештај о 

извршеној изградњи 

и записник о 

примопредаји 
радова 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ - 

НЕКАТЕГОРИС

АНИ ПУТ 

0701-5013 

Закон о планирању и 

изградњи; 

Просторни план подручја 

Пројектом је предвиђена 

реконструкција и 

изградња 

Повећање путне мреже и 

адекватна покривеност 

територије 

Дужина 

коловоза (м) 
5008.19 2001.74 3006.45 5008.19 5008.19 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

Извештај о 

извршеној изградњи 

и записник о 

примопредаји 

Начелник 

Општинске 

управе општине 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

МАНАСТИР 

РАЧА - ТАРА, 

ДЕОНИЦА 

ЖИВАНОВИЋИ 

- СОКОЛИНА 

посебне намене 

Националног парка Тара; 

Закон о безбедности 

саобраћаја на путевима; 

План капиталних 

инвестиција општине 

Бајина Башта за 2023. 

годину; 

некатегорисаног пута 

Манастир Рача-Тара, 

деоница Живановићи - 

Соколина како би се 

омогућило квалитетније 

коришћење простора и 

бољи прилаз стамбеним 

јединицама које се налазе 

у овом делу насеља -фаза 

2 

радова Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

Ширина 

коловоза (м) 
3.5 3.50 3.50 3.50 3.50 

Извештај о 
извршеној изградњи 

и записник о 

примопредаји 

радова 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ - 

ПОСТАВЉАЊЕ 

САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦ

ИЈЕ - 

ЈЕДНОСМЕРНЕ 

УЛИЦЕ 

0701-5015 

Закон о безбедности 

саобраћаја на путевима; 

Одлука о техничком 

регулисању саобраћаја у 

насељеним местима; 

Правилник о саобраћајној 

сигнализацији; 

Закон о путевима; 

Закон о планирању и 

изградњи; 

Успостављање 

једносмерног режима 

саобраћаја у улици 

Војводе Мишића и 12 

септембра у делу између 

улица Миленка 

Топаловића и 

Светосавске 

Опремање и одржавање 

саобраћајне сигнализације 

на путевима и улицама 

Стандардни 

саобраћајни 

знакови, класа 1 

27 27 27 27 27 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

Извештај о стању 
безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Бајина Башта 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта 

Стандардни 

саобраћајни 

знакови, класа 2 

17 17 17 17 17 

Извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Бајина Башта 

Стубови носачи 

саобрћајних 

знакова 

29 29 29 29 29 

Извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Бајина Башта 

Опремање и одржавање 

саобраћајне сигнализације 

на путевима и улицама 

Ознаке на 

коловозу 
220 - 220.1 220.1 220.1 

Извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Бајина Башта 

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ - 

ИЗГРАДЊА 

УЛИЦЕ 

МАКСИМА 

ГОРКОГ 

0701-5016 

Закон о планирању и 

изградњи; 

План генералне 

регулације Бајине Баште; 

Закон о безбедности 

саобраћаја на путевима; 

План капиталних 

инвестиција оптине 

Бајина Башта за 2023. 

годину; 

Повећање путне мреже 

изградњом савременог 

коловоза асфалтирањем 

улице дужине 276.05 м, 

ширине коловоза 7м и 

ширине тротоара 3м 

Повећање путне мреже и 

адекватна покривеност 

територије 

Дужина улице 

(м) 
270 270 276.05 276.05 276.05 

0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 

Извештај о 
извршеној изградњи 

и записник о 

примопредаји 

радова 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

Ширина 

коловоза (м) 
7 7 7 7 7 

Извештај о 

извршеној изградњи 

и записник о 

примопредаји 

радова 

Ширина 

тротоара (м) 
3 - 3 3 3 

Извештај о 

извршеној изградњи 

и записник о 

примопредаји 

радова 

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 

САОБРАЋАЈА 

И 

САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

ДРЖАВНОГ 

ПУТА ИИ А 

РЕДА БРПЈ 170 

0701-5017 

Закон о безбедности 

саобраћаја на путевима; 

Правилник о саобраћајној 

сигнализацији; 

Закон о планирању и 

изградњи; 

Закон о путевима; 

Измена микролокације 

постављања знакова ради 

побољшања услова 

одвијања саобраћаја и 

повећања безбедности на 

државном путу ИИА-170 

на улазу у насељено 

место Бајина Башта из 

правца Љубовије 

Побољшање услова 

одвијања саобраћаја на делу 

државног пута ИИА-170 

Стандардни 

саобраћајни 

знакови, класа 2 

 5 19 19 19 

2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 

Извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Бајина Башта 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

Носачи 

саобраћајних 

знакова 

 5 31 31 31 

Извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Бајина Башта 

Ознаке на 

коловозу 
 500 500 500 500 

Извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Бајина Башта 

Побољшање услова 

одвијања саобраћаја на делу 

Саобраћајна 

опрема 
 - 93 93 93 

Извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја на 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

државног пута ИИА-170 територији општине 

Бајина Башта 

Знакови са 

измењеним 

садржајем 

 - 6 6 6 

Извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Бајина Башта 

       

 

       

       

       

8 - 

ПРЕДШКОЛС

КО 

ВАСПИТАЊЕ 

2002 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања; 

Закон о предшколском 

васпитању и 

образовању; 

Предшколским 

васпитањем и 

образовањем обезбеђује 

се право сваког детета 

да се укључи у 

институционализован 

облик васпитно 

образовног  рада 

Повећање  обухвата деце 

предшколским 

васпитањем  и  

образовањем 

Проценат деце 

која су уписана 

у предшколске 

установе (Број 

деце која су 

уписана у 

предшколске 

установе у 

односу на 

укупан број 

деце у 

граду/општини 

(јаслена група, 

предшколска 

група и ППП) 

91,04 48.8 53.86 90 0 

204.075.000,00 60.000,00 9.900.000,00 214.035.000,00 

План и програм 

рада Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта, 

Годишњи извештај 

о раду 

Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта 

Раденка Лазић, 

Директор 

Предшколске 

установе Невен 

Бајина Башта 

Проценат 

уписане деце у 

односу на број 

укупно 

пријављене 

деце 

62,28 85.93 83.4 100 0 

План и програм 

рада Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта, 

Годишњи извештај 

о раду 

Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта 

       

Унапређење доступности 

предшколског васпитања 

за децу из осетљивих група 

Проценат деце 

са додатним 

образовним 

потребама која 

су укључена у 

редовне 

програме ПОВ 

у односу на 

укупан број 

деце 

100 100 100 100 0 

План и програм 

рада Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта, 

Годишњи извештај 

о раду 

Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта 

Проценат 

објеката који су 

прилагодили 

простор за децу 

са 

инвалидитетом 

у односу на 

укупан број 

објеката ПУ 

100 100 100 100 0 

План и програм 

рада Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта, 

Годишњи извештај 

о раду 

Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта 

 100      

 

       

       

       

Функционисање 

и остваривање 

предшколскогва

спитања и 

образовања 

0002 

Закон о основам система 

образовања и васпитања; 

Закон о предшколском 

васпитању и образовању; 

Предшколско васпитање 

и образовање деце 

узраста од 1-5.5 година и 

деце узраста од 5.5-6.5 

година пред ползак у 

школу 

Обезбеђени адекватни 

услови за васпитно-

образовни рад са децом уз 

повећан обухват 

Просечан број 

деце у групи 

(јасле, 

предшколски, 

припремни 

предшколски 

програм/ППП) 

27 27 28 27 0 

131.575.000,00 60.000,00 9.900.000,00 141.535.000,00 

План и програм 

рада Предшколске 
установе НЕВЕН 

Бајина Башта, 

Годишњи извештај 

о раду Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта 

Раденка Лазић, 

Директор 

Предшколске 

установе Невен 

Бајина Башта 
Просечан број 

деце по 

васпитачу/васпи

тачици (јасле, 

предшколски, 

17 17 18 17 0 

План и програм 

рада Предшколске 

установе НЕВЕН 
Бајина Башта, 

Годишњи извештај 

о раду Предшколске 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

припремни 

предшколски 

програм) 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта 

Процент деце 

ослобођене од 

пуне цене услуге 

у односу на 

укупан број деце 

23 24 25 25 0 

План и програм 

рада Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта, 

Годишњи извештај 

о раду Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта 

Унапређење квалитета 

предшколског образовања и 

васпитања 

Број посебних и 

специјалних 

програма у 

објекту 

предшколске 

установе 

1 1 1 1 0 

План и програм 

рада Предшколске 
установе НЕВЕН 

Бајина Башта, 

Годишњи извештај 

о раду Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта 

Проценат 

стручних 

сарадника који 

су добили 

најмање 24 бода 

за стручно 

усавршавање 

кроз учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

у односу на 

укупан број 

стручних 

сарадника 

2 5 50 0 0 

План и програм 

рада Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта, 

Годишњи извештај 

о раду Предшколске 

установе НЕВЕН 
Бајина Башта 

Број објеката у 

којима су 

извршена 

инвестициона 

улагања на 

годишњем 

нивоу, у односу 

на укупан број 

објеката ПУ 

1 1 1 0 0 

План и програм 

рада Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта, 

Годишњи извештај 

о раду Предшколске 

установе НЕВЕН 

Бајина Башта 

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ - 

ДОГРАДЊА И 

РЕКОНСТРУКЦ

ИЈА 

ПРЕДШКОЛСК

Е УСТАНОВЕ 

НЕВЕН 

2002-5001 

План генералне 

регулације Бајине Баште; 

Закон о планирању и 

изградњи; 

План капиталних 

инвестиција општине 

Бајина Башта; 

Доградња и 

реконструкција објекта - 

доградњу са једним 

новим спратом три 

постојеће приземне 

јединице - учионице за 

дневни боравак деце . 

Дограђеним делом ће се 

решити нови простор са 

три нове групе са по 

максимално 30 чланова 

Доградња и реконструкција 

дела објекта број 2 (фаза 1) 

Дограђени део 

објекта 
 653.54 1103.98 2550.50 2550.50 

72.500.000,00 0,00 0,00 72.500.000,00 

Извештај о 

изведеним 

радовима, Записник 

о примопредаји 

радова 
Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

9 - ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
2003 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Доступност основног 

образовања свој деци са 

територије општине у 

складу са прописаним 

стандардима 

Потпуни обухват 

основним образовањем и 

васпитањем 

Обухват деце 

основним 

образовањем 

63/23женско 45 45 55 0 

140.370.000,00 0,00 0,00 140.370.000,00 

Евиденција школе 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 
0001 

Закон о основама система 

образовања и васпитања; 

Обезбеђивање основног 

образовања и васпитања 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

Укупан број 

ученика по 
23 639/305 женско 601/302 женско 640 0 36.700.000,00 0,00 0,00 36.700.000,00 Евиденција школе 

Маријана Лукић, 

Директор ОШ 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

основног 

образовања 

Закон о локалној 

самоуправи; 

свој деци са територије 

општине Бајина Башта у 

складу са важећим 

стандардима 

образовни рад са децом у 

основним школама 

одељењу 

(разврстани по 

полу) 

Свети Сава 

Бајина Башта 

       

       

Повећање доступности и 

приступачности основног 

образовања деци 

Проценат 

објеката 

прилагођених 

деци са 

инвалидитетом и 

посебним 

потребама 

 11% 11% 11% 0 Евиденција школе 

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 

Закон о основама система 

образовања и васпитања; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Континуиран рад на 

побољшању услова рада 

са децом, како кроз 

редовне, тако и кроз 

ваннаставне активности; 

Укључивање што већег 

броја деце, ун апређење 

услуга и задовољство 

родитеља. 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Укупан број 

ученика 
 45 45 55 0 

16.070.000,00 0,00 0,00 16.070.000,00 

Евиденција школе 

Гордана 

Леонтијевић, 

Директор ОШ 

Душан Јерковић 

Костојевићи 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 

Закон о основама система 

образовања и васпитањаи 

други акти које доноси 

надлежно Министарство 

просвете; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Доступност основног 

образовања свој деци са 

територије општине у 

складу са прописаним 

стандардима и 

унапређење квалитета 

образовања и васпитања 

у основним школама 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Укупан број 

ученика у 

школској години 

(разврстани по 

полу) 

21 774/356 женско 742/336 женско 780/390 женско 0 

51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 

Евиденција школе 

Драган 

Јовановић, 

Директор ОШ 

Рајак Павићевић 

Бајина Башта 

       

       

Унапређење квалитета 

образовања и васпитања у 

основним школама 

Број деце која се 

образују по 

ИОП3 

 5 6 6 0 Евиденција школе 

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 

Закон о основама система 

образовања и васпитања; 

Закон о локалној 

самоуправи 

Доступност основног 

образовања свој деци са 

територије општине у 

складу са прописаним 

стандардима, 

укључивање што већег 

броја деце, унапређење 

услуга и задовољство 

родитеља услугом 

Унапређење квалитета 

образовања и васпитања у 

основним школама 

Број ученика 

који похађају 

ваннаставне 

активности/у 

односу на 

укупан број 

ученика 

 106 108 108 0 

36.600.000,00 0,00 0,00 36.600.000,00 

Евиденција школе 

Раде Јездић-

Директор ОШ 

Стеван 

Јоксимовић 

Рогачица 

Број стручних 

лица која су 

добила најмање 

24 бода за 

стручно 

усавршавање 

кроз учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

 2 5 6 0 Евиденција школе 

Број талентоване 

деце подржане 

од стране 

града/општине у 

односу на 

укупан број деце 

у школама 

 1 3 4 0 Евиденција школе 

Повећање доступности и 

приступачности основног 

Проценат деце 

којој је 
 85 90 90 0 Евиденција школе 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

образовања деци обезбеђен 

бесплатан 

школски превоз 

у односу на 

укупан број деце 

(у складу са 

ЗОСОВ) 

Проценат 

објеката 

прилагођених 

деци са 

инвалидитетом и 

посебним 

потребама 

1 1 1 1 0 Евиденција школе 

       

 

       

       

       

10 - СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
2004 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Функционисање 

средњих школа како би 

се остварио потребан 

обухват 

средњошколским 

образовањем; 

Доступност средњег 

образовања у складу са 

прописаним 

стандардима и 

потребама за 

образовним профилима 

који одговарају 

циљевима развоја 

општине и привреде 

Повећање обухвата 

средњошколског 

образовања 

Број деце која 

су обухваћена 

средњим 

образовањем 

410 416 450 460 0 

36.240.000,00 0,00 0,00 36.240.000,00 

Евиденција школе 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

средњег 

образовања 

0001 

Закон о основама система 

образовања и васпитања 

и други акти које доноси 

министарство надлежно 

за послове образовања; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Доступност средњег 

образовања у складу са 

прописаним стандардима 

за васпитно образовни 

рад и унапређење 

квалитета образовања. 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад у средњим 

школама и безбедно 

одвијање наставе 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

28 27 27 27 0 

13.840.000,00 0,00 0,00 13.840.000,00 

Евиденција школе 

Јован Ђурић, 

Директор 

Гимназије Јосиф 

Панчић 

       

       

Унапређење квалитета 

образовања у средњим 

школама 

Број ученика 

који похађају 

ваннаставне 

активности/у 

односу на 

укупан број 

ученика 

 100 102 105 0 Евиденција школе 

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

средњег 

образовања 

0001 

Закон о основама система 

образовања и васпитања; 

закон о локалној 

самоуправи; 

Доступност средњег 

образовања у складу са 

прописаним стандардима 

и потребама за 

образовним профилима 

који одговарају 

циљевима развоја 

општине и привреде 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад у средњим 

школама и безбедно 

одвијање наставе 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

27 30 30 28 0 

22.400.000,00 0,00 0,00 22.400.000,00 

Евиденција школе 

Ненад 

Михајловић, 

Директор 

Техничке школе 

       

       

Унапређење квалитета 

образовања у средњим 

школама 

Број ученика 

који похађају 

ваннаставне 

активности/у 

односу на 

укупан број 

ученика 

 146 150 160 0 Евиденција школе 

Број запослених 

који су добили 

најмање 24 бода 

за стручно 

усавршавање 

кроз учешће на 

 26 28 30 0 Евиденција школе 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

семинарима на 

годишњем нивоу 

Број талентоване 

деце подржане 

од стране 

града/општине у 

односу на 

укупан број деце 

у школама 

 20 12 15 0 Евиденција школе 

 

       

       

       

11 - 

СОЦИЈАЛНА 

И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА 

0902 

Закон о социјалној 

заштити; 

Одлука о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите на 

територији општине 

Бајина Башта; 

Закон о буџетском 

систему; 

Повећање доступности 

права и услуга 

социјалне заштите, 

унапређење квалитета 

живота и соц. инклузија 

свих угрожених група; 

Смањење рецидива 

насилничког понашања 

у партнерским 

односима на основу 

промене уверења 

насилника, пружање 

психолошке подршке; 

Унапређење положаја 

грађана који припадају 

угроженим групама 

обезбеђивањем мера 

материјалне подршке 

Број мера 

материјалне 

подршке 

грађанима 

предвиђених 

Одлуком о 

социјалној 

заштити 

18 18 18 18 18 

66.030.000,00 0,00 0,00 66.030.000,00 

Извештај 

Општинске управе 

општине Бајина 

Башта 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

Број корисника 

мера 

материјалне 

подршке 

обезбеђених 

средствима 

локалног 

буџета 

395 395 439 620 650 

Извештај 

Општинске управе 

општине Бајина 

Башта 

Број корисника 

услуге 

социјалне 

заштите 

обезбеђених 

средствима 

локалног 

буџета 

1157 1157 1217 1180 1200 

Извештај 

Општинске управе 

општине Бајина 

Башта 

Развој услуга социјалне 

заштите  којима се 

доприноси унапређење 

положаја грађана који 

припадају угроженим 

групама 

Број услуга 

социјалне 

заштите 

дефинисаних 

Одлуком о 

правима и 

услугама у 

области 

социјалне  

заштите које 

пружа општина 

5 5 5 5 5 

Извештај 

Општинске управе 

општине Бајина 

Башта 

       

       

 

       

       

       

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

0001 

Закон о социјалној  

заштити; 

Закон о буџетском 

систему; 

Одлука о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите на 

подручју општине Бајина 

Башта; 

Обезбеђивање 

свеобухватне социјалне 

заштите и помоћи 

најугроженијем 

становништву,  као и 

повећање доступности 

права и услуга социјалне 

заштите 

Унапређење заштите 

сиромашних 

Број корисника 

једнократне 

новчане помоћи 

у односу на 

укупан број 

грађана 

1100 1100 1200 1200 0 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 

Извештај о раду 

Центра за социјални 

рад Бајина Башта-

Стратегија 

социјалне заштите 
Марица 

Вуковић, 

директор Центра 

за социјални рад 

Бајина Башта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократне 

помоћи и други 
0001 

Закон о социјалној 

заштити; 

Помоћ најугроженијем 

становништву - накнада 

Унапређење заштите 

сиромашних 

Број грађана - 

корисника 
11 11 10 10 10 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 

Извештај 

Општинске управе 

Начелник 

Општинске 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

облици помоћи Одлука о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите на 

територији општине 

Бајина Башта; 

трошкова сахране 

корисницима 

материјалног обезбеђења 

који нема законске 

обвезнике издржавања 

нити сопствене приходе 

других мера 

материјалне 

подршке у 

односу на 

укупан број 

грађана 

општине Бајина 

Башта 
управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Породични и 

домски смештај, 

прихватилишта 

и друге врсте 

смештаја 

0002 

Закон о социјалној 

заштити; 

Одлука о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите на 

територији општине 

Бајина Башта 

Обезбеђивање социјалног 

становања у заштићеним 

условима, социјална 

заштита и помоћ 

најугроженијем 

становништву општине 

Обезбеђење услуге смештаја 

Број корисника 

других услуга 

смештаја 

14 30 35 35 35 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 

Извештај о раду 
Центра за социјални 

рад Бајина Башта-

Општинска одлука 

о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите Марица 

Вуковић, 

директор Центра 

за социјални рад 

Бајина Башта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Породични и 

домски смештај, 

прихватилишта 

и друге врсте 

смештаја 

0002 

Закон о социјалној 

заштити; 

Одлука о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите на 

територији општине 

Бајина Башта; 

Повећање доступности 

права и услуга социјалне 

заштите 

Обезбеђење услуге смештаја 

Број корисника 

других услуга 

смештаја 

12 10 13 13 13 

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 

Извештај 

Општинске управе 

општине Бајина 

Башта 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Обављање 

делатности 

установа 

социјалне 

заштите 

0005 

Закон о социјалној 

заштити; 

Одлука о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите на 

подручју општине Бајина 

Башта, 

Стратегија социјалне 

заштите; 

Повећањем обима 

послова и развоја услуга 

социјалне заштите на 

територији општине 

доводи до потребе за 

повећањем броја 

ангажованих радника 

Ангажовање радника на 

пословима повереним од 

стране општине 

Обим поверених 

послова и развој 

услуга социјалне 

заштите 

2 3 3 3 0 

9.200.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00 

Извештај о раду 

Центра за социјални 

рад Бајина Башта-

Закон о социјалној 

заштити 

Марица 

Вуковић, 

директор Центра 

за социјални рад 

Бајина Башта 

Висина 

буџетских 

издвајања за 

ангажовање 

радника на 

повереним 

пословима 

2.200.000 3940 5000 5500 0 

Извештај о раду 

Центра за социјални 

рад Бајина Башта-

Општинска одлука 

о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите 

       

Буџетска издвајања за 

функционисање установе 

Висина 

буџетских 

издвајања за 

материјалне 

трошкове 

1.970.000 3074 4200 4500 0 

Извештај о раду 

Центра за социјални 

рад Бајина Башта-

Општинска одлука 

о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите 

       

       

 

       

       

       

Дневне услуге у 

заједници 
0016 

Правилник о 

финансирању програма и 

пројеката цивилног 

друштва, непрофитних 

Повећање доступности 

права и услуга социјалне 

заштите, обезбеђивање 

свеобухватне социјалне 

Подстицање развоја 

разноврсних социјалних и 

других услуга у заједници 

Број удружења - 

хуманитарних 

организација 

који добијају 

10 15 20 20 20 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 

Извештај Комисије 

за спровођење 
конкурсног 

поступка расподеле 

средстава  и 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-
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Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

организација и удружења 

грађана средствима 

буџета; 

Закон о социјалној 

заштити; 

 Одлука о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите на 

територији општине 

Бајина Башта; 

заштите, унапређење 

квалитета живота и 

социјална инклузија свих 

угрожених група  на 

територији општине 

Бајина Башта; 

средства из 

буџета општине 

праћење 

реализације 

пројеката 

Зорка Радоичић 

       

       

Унапређење доступности и 

ефикасности дневних услуга 

у заједници за особе са 

инвалидитетом 

Број корисника 

дневних услуга 
15 15 15 15 15 

Извештај 

Општинске управе 

општине Бајина 

Башта 

       

       

 

       

       

       

Саветодавно-

терапијске и 

социјално-

едукативне 

услуге 

0017 

Закон о социјалној 

заштити; 

Одлука о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите; 

Правилник о 

нормативима и 

стандардима у пружању 

услуга социјалне 

заштите, утврђивање 

економске цене услуга и 

учешћа корисника и 

сродника обавезаних на 

издржавање; 

Саветодавно терапијске и 

социоедукативне услуге 

пружају се као вид 

помоћи појединцу и 

породицама ради 

унапређења породичних 

односа, превазилажењу 

кризних ситуација и 

стицања вештина за 

самосталан и 

продуктиван живот у 

заједници; 

Подршка развоју мреже 

услуга социјалне заштите 

предвиђене Одлуком о 

социјалној заштити и 

Законом о социјалној 

заштити 

Број корисника 

саветодавно-

терапијских и 

социо-

едукативних 

услуга у 

заједници 

50 8 16 32 0 

780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 

Извештај 

Општинске управе 

општине Бајина 

Башта 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 

реализацији 

програма 

Црвеног крста 

0018 

Закон о социјалној 

заштити; 

Закон о Црвеном крсту; 

Закон о 

трансфузиолошкој 

делатности; 

Кроз организацију 

Црвеног крста и 

реализацију три мере-

добровољно давалаштво 

крви, социјална 

делатност - дистрибуција 

ланч пакета и програм 

народне кухиње се 

помаже угроженим 

грађанима по принципу 

хуманости,добровољност

и, 

непристрасности,неутрал

ности 

Социјално деловање-

олакшавање људске патње 

пружањем неопходне 

ургентне помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу људима, 

организовањем различитих 

облика помоћи 

Број акција на 

прикупљању 

различитих 

врста помоћи 

10 10 17 20 0 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 

Годишњи извештај 

Црвеног крста 

Бајина Башта 

Начелник 

Општинске 

управе Бајина 

Башта - Зорка 

Радоичић 

Број 

дистрибуираних 

пакета за 

социјално 

угрожено 

становништво 

1000 1000 1080 1200 0 
Годишњи извештај 

Црвеног крста 

Бајина Башта 

Број корисника 

народне кухиње 

(или број 

подељених 

оброка у 

народној 

кухињи) 

26400 26400 37200 38000 0 
Годишњи извештај 

Црвеног крста 

Бајина Башта 

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка деци и 

породици са 

децом 

0019 

Одлука о стипендирању 

стдената;  

Одлука о стипендирању 

талентованих ученика 

средњих школа и 

гимназија; 

Одлука о додели награда 

и других јавних признања 

; 

Правилник о накнади 

трошкова превоза за 

ученике основних школа, 

деце и њихових 

пратилаца; 

Повећање доступности 

права и услуга социјалне 

заштите, унапређење 

популационе политике и 

обезбеђивање 

финансијске подршке за 

децу и породицу; 

Обезбеђивање финансијске 

подршке за децу и породицу 

Број ученика 

који остварују 

стипендију 

77 87 92 100 100 

15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 

Извештај Комисије 

за стипендирање 

студената и 

талентованих 
ученика средњих 

школа и гимназија 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

Број студената 

који остварују 

право на 

стипендију 

33 32 32 32 40 

Извештај Комисије 
за стипендирање 

студената и 

талентованих 

ученика средњих 

школа и гимназија 

Број уписаних 

ђака у први 

разред у основне 

школе на 

територији 

општине Бајина 

200 178 200 200 200 Евиденција школе 
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Башта 

Унапређење популационе 

политике 

Број ученика 

који су примили 

годишње 

награде због 

успеха у 

школовању 

30 49 50 50 60 

Евиденција 

Скупштинске 

службе општине 

Бајина Башта 

Подршка 

породицама са 

децом са тешким 

и ретким 

обољењима 

3 9 10 10 10 

Извештај 

Интерресорне 

комисије општине 

Бајина Башта 

       

Унапређење услуга 

социјалне заштите за децу и 

породицу 

Број корисника 

који остварују 

право на 

накнаду 

трошкова 

превоза 

44 32 32 32 32 

Извештај 

Општинске управе 

општине Бајина 

Башта 

Број корисника 

који остварују 

право на 

бесплатну 

кухињу 

18 9 9 9 9 

Извештај 

Општинске управе 

општине Бајина 

Башта 

       

Подршка рађању 

и родитељству 
0020 

Одлука о једнократној 

новчаној накнади за 

новорођену децу и 

новчаној накнади за 

породиљу на територији 

општине Бајина Башта; 

Правилник буџетског 

фонда за финансирање 

вантелесне оплодње; 

Стратегија подстицања 

рађања; 

Унапређење популационе 

политике  и 

обезбеђивање 

финансијске помоћи за 

децу и породицу 

Подршка породицама да 

остваре жељени број деце 

Број корисника 

суфинансирања 

вантелесне 

оплодње 

2 1 3 5 6 

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 

Извештај 

Општинске управе 
општине Бајина 

Башта 

Начелник 

Општинске 

управе Бајина 

Башта - Зорка 

Радоичић 

       

       

Подстицање рађања и 

смањење миграција 

становништва са територије 

општине Бајина Башта 

Број издатих 

решења где се 

признаје право 

на једнократну 

новчану накнаду 

за мере подршке 

рађању 

193 180 200 210 215 

Извештај 

Општинске управе 
општине Бајина 

Башта 

       

       

 

       

       

       

Подршка 

особама са 

инвалидитетом 

0021 

Закон о социјалној 

заштити; 

Одлука о правима и 

услугама у области 

социјалне заштите на 

територији општине 

Бајина Башта; 

Стратегија одрживог 

развоја 2013-2023 у 

области социјалне 

заштите; 

Побољшање квалитета 

живота старих и 

инвалидних лица - помоћ 

најугроженијем 

становништву и то пре 

свега старијим и 

оболелим лицима који не 

могу да се старају о себи 

и којима је потребна 

помоћ у свакодневним 

животним активностима 

Обезбеђивање услуга 

социјалне заштите за старије 

и одрасле са инвалидитетом 

Број корисника 

услуга 
28 29 29 29 29 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

Извештај 

Општинске управе 
општине Бајина 

Башта 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

12 - 

ЗДРАВСТВЕН

А ЗАШТИТА 

1801 

Закон о буџетском 

систему, 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Закон о здравственој 

заштити 

Унапређење примарне 

здравствене заштите за 

ОЈ Дом здравља Бајина 

Башта, Здравствени 

центар Ужице 

Унапређење здравља 

становништва 

Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

100% 100% 100% 100% 0 

8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00 

Извештај ОЈ Дом 

здравља Бајина 

Башта, 

Здравствени 

центар Ужице Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Бајина Башта 
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Функционисање 

установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

0001 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Закон о здравственој 

заштити; 

Закон о буџетском 

систему; 

Унапредење примарне 

здравствене заштите за 

ОЈ Дом здравља Бајина 

Башта,Здравствени 

центар Ужице 

Унапређење доступности, 

квалитета и ефикасности 

примарне здравствене 

заштите 

Проценат 

реализације 

планова 

инвестирања у 

објекте и опрему 

установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

100% 100% 100% 100% 0 

8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 

Извештај ОЈ Дом 

здравља Бајина 

Башта, Здравствени 

центар Ужице 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Мртвозорство 0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Закон о здравственој 

заштити, 

Закон о бyџетском 

систему 

Повећање доступности 

лекара при изласку на 

терен код смртних 

случајева -Број умрлих 

лица ван здравствене 

установе 

Повећање доступности 

лекара при изласку на терен 

код смртних случајева 

Број умрлих 

лица ван 

здравствене 

установе 

260 260 270 270 0 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

Извештај ОЈ Дом 

здравља Бајина 

Башта, Здравствени 

центар Ужице 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСА

ЊА 

1201 

Закон о култури;  

Закон о библиотечко-

информационој 

делатности;  

Статут Народне 

библиотеке Милош 

Требињац Бајина 

Башта 

Подстицање развоја 

културе и промоција 

књижевног 

стваралаштва, 

Подстицање развоја 

културе 

Укупан број 

чланова 

удружења 

грађана из 

области 

културе 

2567 2567 2600 2700 2800 

94.448.000,00 3.530.000,00 4.400.000,00 102.378.000,00 

Извештај о раду 

Народне 

библиотеке 

Милош Требињац 

Бајина Башта Рада Сарић, 

Директор 

Народне 

библиотеке 

Милош 

Требињац 

Бајина Башта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних 

установа 

културе 

0001 

Функционисање 

Установе КУЛТУРА 

Бајина Башта 

За адекватно 

функционисање Установе 

потребан је одређен број 

извршилаца за обављање 

утврђених послова, као и 

финансирање текућих 

расхода ради 

остваривања програма 

установе 

Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

Број запослених 

у установама 

културе у односу 

на укупан број 

запослених у 

ЈЛС 

5 5 5 5 5 

16.250.000,00 30.000,00 0,00 16.280.000,00 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 
Башта 

Милован Јездић-

Директор 

Установе 

Култура Бајина 

Башта 

       

       

Финансирање текућих 

расхода ради остваривања 

програма Установе 

Процената 

учешћа 

трошкова зарада 

у буџету 

Установе 

 15% 13,7% 12% 11% 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 
Култура Бајина 

Башта 

Проценат 

учешћа сталних 

трошкова у 

буџету Установе 

 10% 4,9% 4,5% 4% 

План и програм 
рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Проценат 

учешћа 

материјала у 

 3% 2,5% 25 2% 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

буџету Установе раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

 

       

       

       

Функционисање 

локалних 

установа 

културе 

0001 

Закон о култури; 

Статут Народне 

библиотеке Милош 

Требињац Бајина Башта; 

Закон о библотечко-

информационој 

делатности; 

Подстицање развоја 

културе и промоција 

књижевог 

стваралаштва,подстицањ

е иновативности и 

креативности у култури и 

подстицање младих 

талената у области 

културног и уметничког 

стваралаштва, 

Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

Број запослених 

у установама 

културе у односу 

на укупан број 

запослених у 

ЈЛС 

7 7 8 8 8 

16.370.000,00 200.000,00 1.400.000,00 17.970.000,00 

План и програм 

рада Народне 
библиотеке Милош 

Требињац Бајина 

Башта, Годишњи 

извештај о раду 

Народне библиотеке 

Милош Требињац 

Бајина Башта 

Рада Сарић, 

Директор 

Народне 

библиотеке 

Милош 

Требињац Бајина 

Башта 

       

       

Подстицање развоја културе 

Број посетилаца 

програма који 

доприносе 

остваривању 

општег интереса 

у култури који 

су одржани на 

1000 становника 

 1000 1000 1000 1000 

План и програм 

рада Народне 

библиотеке Милош 

Требињац Бајина 

Башта, Годишњи 
извештај о раду 

Народне библиотеке 

Милош Требињац 

Бајина Башта 

Укупан број 

чланова 

удружења 

грађана из 

облсти културе 

 2100 2200 2400 2450 

План и програм 

рада Народне 

библиотеке Милош 

Требињац Бајина 
Башта, Годишњи 

извештај о раду 

Народне библиотеке 

Милош Требињац 

Бајина Башта 

Број 

реализованих 

програма на 

1000 становника 

који доприносе  

остваривању 

општег интереса 

у култури 

 20 20 20 20 

План и програм 

рада Народне 
библиотеке Милош 

Требињац Бајина 

Башта, Годишњи 

извештај о раду 

Народне библиотеке 

Милош Требињац 

Бајина Башта 

 

       

       

       

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Статут општине Бајина 

Башта; 

Правилник о начину 

финансирања програма и 

пројеката цивилног 

друштва,непрофитних  и 

неполитичких 

организација и удружења 

грађана средствима 

буџета општине Бајина 

Башта 

Обезбеђење приступа 

уметности и подршка 

креативном ангажовању  

повећањем учешћа 

грађана у културној 

продукцији и подстицање 

уметничког стваралаштва 

Унапређење разноврсности 

културне понуде 

Број програма и 

пројеката 

Удружења 

грађана 

подржаних од 

стране 

града/општине 

9 9 15 15 15 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

Извештај Комисије 

за спровођење 

конкурсног 

поступка расподеле 

средстава  и 

праћење 

реализације 

пројеката Председница 

општине Бајина 

Башта-Весна 

Ђурић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

0002 
Статут Установе Култура 

Бајина Башта 

Организација културних 

активности, 

манифестација мањег и 

већег формата, 

приказивање пројекција 

филмова, позоришних 

представа, организација 

књижевних вечери и 

ликовне колоније 

Стварање услова за развој 

културне продукције и 

уметничког стваралаштва 

Приказивање - 

пројекција 

филмова 

 200 200 200 200 

10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Милован Јездић-

Директор 

Установе 

Култура Бајина 

Башта 
Позоришне 

представе 
 4 6 8 10 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Башта 

Број посетилаца 

на концертима 
2000 6000 6500 6500 6500 

План и програм 
рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Промоција књижевног и 

ликовног стваралаштва 

Број промоција 

књига 
9 9 15 15 15 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Број изложби 11 11 12 12 12 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 
раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Број посетилаца 

на промоцији 

књижевног и 

ликовног 

стваралаштва 

600 1000 1000 1000 1000 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

 

       

       

       

Унапређење 

система очувања 

и представљања 

културно-

историјског 

наслеђа 

0003 
Статут Установе Култура 

Бајина Башта 

Спровођење активности 

везаних за 

функционисање Галерије 

Установе Култура Бајина 

Башта 

Ангажовање лица за рад у 

Галерији које је одговорно 

за реализовање програма 

чиме се побољшава 

културна понуда града 

Број 

ангажованих 

лица 

1 1 1 1 1 

1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта Милован Јездић-

Директор 

Установе 

Култура Бајина 

Башта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређење 

система очувања 

и представљања 

културно-

историјског 

наслеђа 

0003 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Статут општине Бајина 

Башта; 

Очување и заштита 

културно историјског 

наслеђа 

Очување и заштита 

културног наслеђа 

Број пројеката за 

очување и 

заштиту 

културног 

наслеђа 

2 5 5 5 0 

5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 

Извештај о 

реализацији 

програма 

Весна Ђурић-

Председница 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса 

у области јавног 

информисања 

0004 

Закон о јавном 

информисању и 

медијима; 

Правилник о 

суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног 

интереса у области јавног 

информисања; 

Унапређење јавног 

информисања од 

локалног значаја, 

повећана понуда 

различитих тематских 

типова програма за боље 

информисање грађана 

Повећана понуда 

квалитетних медијских 

садржаја из области 

друштвеног живота локалне 

заједнице 

Број 

програмских 

садржаја 

подржаних на 

конкурисма 

јавног 

информисања 

18 30 30 30 30 

8.140.000,00 0,00 0,00 8.140.000,00 

Извештај Комисије 

за оцену пројеката 
поднетих на 

конкурс за 

финансирање 

пројеката 

производње 

медијских садржаја 

из области јавног 

информисања 

Весна Ђурић-

Председница 

општине 

Стручна 

комисија за 

оцену пројекта 

3 3 3 3 3 

Решење о 

формирању 

комисије и записник 

о раду стручне 

комисије 

Регистрациона 18 30 30 30 30 Решење о расподели 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

пријава промене 

података о 

медију уписаном 

у регистар 

медија 

средстава 

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 

ОМЛАДИНСКИ 

КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР У 

БАЈИНОЈ 

БАШТИ 

1201-4001 

Статут установе Култура 

Бајина Башта; 

Закон о култури 

Мултифункционални 

простор у коме се 

организују концерти 

мањег и већег формата, 

кабаре као и уступање 

простора за потребе 

фолклора, плесних група 

и неафирмисаних 

бендова 

Повећање броја посетилаца 

културних активности 

Број планираних 

активности 
19 19 32 40 0 

420.000,00 3.300.000,00 0,00 3.720.000,00 

План и програм 
рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Милован Јездић-

Директор 

Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Број посетилаца 1200 1200 3800 4500 0 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 

ЛЕТЊЕ 

ВЕЧЕРИ У 

БАЈИНОЈ 

БАШТИ 

1201-4002 

Закон о култури; 

Статут Установе Култура 

Бајина Башта; 

Одлука о сталним 

манифестацијама и 

фестивалима у области 

културе и туризма од 

значаја за општину 

Бајина Башта 

У оквиру овог пројекта се 

организују програми за 

децу са позоришним 

представама, 

радионицама, музичким 

вечерима, маскенбалом 

Организација и спровођење 

едукативних и подстицајних 

програма за децу у области 

културе 

Програми за 

децу са 

позорисним 

представама 

3 3 3 3 0 

650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Милован Јездић 

- Директор 

Установе  

Култура Бајина 

Башта 

Број посетилаца 

летњих вецери 
1500 1700 1700 1750 0 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 
Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Број 

едукативних 

програма и 

радионица за 

децу 

4 4 4 4 0 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 

ДРИНИН ДАН 

У БАЈИНОЈ 

БАШТИ 

1201-4003 

Закон о култури; 

Статут Установе Култура 

Бајина Башта; 

Одлука о сталним 

манифестацијама и 

фестивалима у области 

културе и туризма од 

значаја за општину 

Бајина Башта 

Повећање свести код 

локалног становништва, 

као и других посетиоца о 

очувању природног 

богатства тј. реке Дрине. 

Овај пројекат обухвата 

организацију дневног 

програма за децу, спуст 

на реци Дрини, чишћење 

и сређивање обале реке 

Дрине, музички програм; 

Манифестације у области 

културе које утичу на развој 

туризма као и културне 

понуде локалном 

становништву 

Број извођача у 

оквиру 

манифестације 

ДРИНИН ДАН 

3 4 4 4 0 

2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта Милован Јездић-

Директор 

Установе 

Култура Бајина 

Башта 
Број посетилаца 

манифестације 
1500 1900 2000 2100 0 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Број учесника у 

чишћењу и 
120 140 150 160 0 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

сређивању обале 

реке Дрине 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 

КАПИТАЛНО 

ОДРЖАВАЊЕ 

БИОСКОПА 

УСТАНОВЕ 

КУЛТУРА 

БАЈИНА 

БАШТА 

1201-5002 

Статут Установе Култура 

Бајина Башта; 

План и програм рада 

Установе Култура Бајина 

Башта; 

Пројектна 

документација; 

Побољшање у пружању 

квалитета услуга и 

безбедност у самом 

функционисању биоскопа 

као мултифункционалног 

простора у коме се 

реализују представе, 

пројекције филмова, 

разне трибине, као и 

набавка опреме за 

несметано 

функционисање 

биоскопске сале. 

Побољшање услова за 

несметано функционисање 

биоскопа као 

мултифункционалног 

простора у коме се 

реализују представе, 

пројекције филмова, разне 

трибине... 

Набавка опреме 

за биоскоп и 

позориште 

100% 0% 100% 0 0 

24.668.000,00 0,00 3.000.000,00 27.668.000,00 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 
Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Милован Јездић-

Директор 

Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Набавка и 

монтирање 

сценске 

механике за 

позоришну 

сцену 

100% 0% 100% 0 0 

План и програм 

рада Установе 

Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

Побољшање 

услова за 

кориснике 

биоскопске сале 

100% 0% 100% 0 0 

План и програм 

рада Установе 
Култура Бајина 

Башта, Извештај о 

раду Установе 

Култура Бајина 

Башта 

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ - 

МУЗЕЈ 

ЋИРИЛИЦЕ 

1201-5003 

Просторни план подручја 

посебне намене 

Националног парка Тара; 

Закон о планирању и 

изградњи; 

План капиталних 

инвестиција општине 

Бајина Башта ЗА 2023. 

годину; 

Реконструкција и 

промена намене 

постојеће зграде 

основног образовања у 

Музеј ћирилице - 

очување српског писма, 

презентација и очување 

културног наслеђа 

Очување и заштита 

ћириличног писма 

Стављање у 

функцију 

изложбени  

простор 

 1 1 1 1 

4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 

Извештај о 

извршеној 

реконструкцији и 
записник о 

примопредаји 

радова 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта-

Зорка Радоичић 

Сарадња са 

националним 

културним 

институцијама 

 1 3 5 7 

Извештај 

Општинске управе 
општине Бајина 

Башта 

Спровођење 

манифестација 
 - 5 7 10 

Извештај 

Општинске управе 
општине Бајина 

Башта 

Очување и заштита 

ћириличног писма 

Пројекат 

партерног  

уређење и 

опремања 

Музеја 

 - 1 1 1 
Пројектно-техничка 

докуменатција 

       

       

 

       

       

       

14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 

1301 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Закон о спорту 

Републике Србије; 

Статут општине Бајина 

Башта; 

Правилник о 

одобравању и 

финансирању програма 

којима се задовољавају 

потребе и интереси 

Унапређење подршке 

локалним спортским 

организацијама, а 

преко којих се остварује 

јавни интерес у области 

спорта 

Обезбеђење услова за 

бављење спортом свих 

грађана и грађанки 

општине 

Број спортских 

организација 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у 

области спорта 

33 23 23 23 23 

37.600.000,00 0,00 0,00 37.600.000,00 

Извештај 

Комисије за 

спровођење 

конкурсног 

поступка 

расподеле 

средстава  и 

праћење 

реализације 

пројеката 

Весна Ђурић-

Председница 

општине 
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Програм / ПА / 

пројекат 
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Вредност у 

2022.   

Очекивана 
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Циљна 
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вредност у 

2026.   
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буџета 

01 
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сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

грађана у области 

спотра; 

       

       

 

       

       

       

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

0001 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Закон о спорту 

Републике Србије; 

Статут општине Бајина 

Башта; 

Правилник о одобравању 

и финансирању програма 

којима се задовољавају 

потребе и интереси 

грађана у области спорта; 

Обезбеђење приступа 

спорту кроз редовне и 

посебне програме 

спортских организација 

преко којих се остварује 

јавни интерес у области 

спорта 

Унапређење подршке 

локалним спортским 

организацијама преко којих 

се остварује јавни интерес у 

области спорта 

Број посебних 

програма 

спортских 

организација 

финансираних 

од стране 

града/општине 

23 23 23 23 0 

28.600.000,00 0,00 0,00 28.600.000,00 

Извештај Комисије 

за спровођење 

конкурсног 
поступка расподеле 

средстава  и 

праћење 

реализације 

пројеката Председница 

општине Бајина 

Башта-Весна 

Ђурић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 

предшколском и 

школском 

спорту 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи,  

Закон о спорту 

Републике Србије, 

Статут општине Бајина 

Башта; 

Правилник о одобравању 

и финансирању програма 

којима се задовољавају 

потребе и интереси 

грађана у области спорта 

Обезбеђивање услова за 

развој и спровођење 

омладинске политике 

Унапређење предшколског 

и школског спорта 

Број програма 

којима се 

реализују 

активности 

школског спорта 

3 3 4 4 4 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

Извештај Комисије 

за спровођење 

конкурсног 

поступка расподеле 
средстава  и 

праћење 

реализације 

пројеката Председница 

општине Бајина 

Башта-Весна 

Ђурић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Спровођење 

омладинске 

политике 

0005 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Закон о спорту; 

Статут општине Бајина 

Башта, 

Правилник о одобравању 

и финансирању програма 

којима се задовољавају 

потребе и интереси 

грађана у области спорта; 

Закон о младима; 

Национална стратегија за 

младе РС; 

Унапређење 

рекреативног спорта и 

побољшање положаја 

младих на територији 

општине Бајина Башта; 

Обезбеђивање услова за 

активно укључивање 

младих у живот и рад 

друштвене заједнице; 

Подршка активном 

укључивању младих у 

различите друштвене 

активности 

Број подржаних 

програма 

корисника 

услуга мера 

омладинске 

политике 

78 15 20 20 0 

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 

Извештај Комисије 

за спровођење 

конкурсног 

поступка расподеле 

средстава  и 

праћење 

реализације 

пројеката 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта 

Број  корисника 

услуга мера 

омладинске 

политике - 

канцеларија за 

младе 

60 150 200 250 0 

Извештај 
Канцеларије за 

младе општине 

Бајина Башта 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

15 - ОПШТЕ 

УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0602 

Закон о буџетском 

систему; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Спровођење 

активности месне 

заједнице 

Одрживо управно и 

финансијско 

функционисање 

града/општине у складу 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

Број 

остварених 

услуга 

градске/општин

ске управе 

(укупан број 

предмета који 

су у току, број 

решења, 

дозвола, 

потврда и 

других 

100% 100% 100% 100% 0 204.788.000,00 0,00 0,00 204.788.000,00 
Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
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Програм / ПА / 

пројекат 
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Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   
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буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

докумената 

издатих 

физичким и 

правним 

лицима) 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

0001 

Закон о буџетском 

систему, 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Закон о финансирању 

локалне самоуправе, 

Статут општине Бајина 

Башта 

Уређење сопствене 

организације, 

обезбеђивање услова за 

остваривање права 

грађана на лакши и бржи 

начин у јединици локалне  

самоуправе, одрживо 

управно и финансијско 

функционисање општине 

у складу са 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

Функционисање управе 

Број предмета 

који су у току, 

број решења, 

дозвола, потврда 

и других 

докумената 

издатих 

физичким и 

правним лицима 

21000 21500 22000 22500 0 

176.350.000,00 0,00 0,00 176.350.000,00 

Извештај о раду 

Општинске управе 

општине Бајина 

Башта и Извештај 

комисије за 

спровођење 

конкурсног 
поступка расподеле 

средстава и праћење 

реализације 

пројеката 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта -

Зорка Радоичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Функционисање рада 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

2 2 2 2 2 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месне зајднице 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 3 3 3 

37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
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Програм / ПА / 

пројекат 
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Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 
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Циљна 
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2024.   

Циљна 
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01 

Средства из 

сопствених 
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Средства из 
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Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење  активности 

месне заједднице 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 2 2 2 

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Преседник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Спровођење активности  

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 2 2 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење  активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 
Председник 

месне заједнице 

       

       

        



Буџет 2023 
 

Датум штампе: 08.12.2022 16:54:09   
 

 
2022   Страна 71 од 117 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 2 2 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

1 1 1 1 1 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 
Извештај о раду 

месне заједнице 

Преседник 

месне заједнице 



Буџет 2023 
 

Датум штампе: 08.12.2022 16:54:09   
 

 
2022   Страна 72 од 117 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месне заједнице 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему; 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месне заједнице 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 2 2 0 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Сровођење активности 

месне заједнице 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

2 2 2 2 2 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 
0002 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности  

месних заједница 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

Број 

иницијатива/пре
1 1 2 2 2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 



Буџет 2023 
 

Датум штампе: 08.12.2022 16:54:09   
 

 
2022   Страна 73 од 117 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

заједница Закон о буџетском 

систему 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

становништва деловањем 

месних заједница 

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

2 2 2 2 2 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 

       

       

 

       

       

       



Буџет 2023 
 

Датум штампе: 08.12.2022 16:54:09   
 

 
2022   Страна 74 од 117 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи; Закон о 

буџетском систему; 

Функционисање рада 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

2 2 2 2 2 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

2 2 2 2 2 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

Извештај о раду 
месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месне заједнице 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 2 2 2 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 
Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Спровођење активности 

месне заједнице 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему; 

Закон о локаној 

самоуправи; 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Спровођење активности 

месне заједнице 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 5 5 0 

555.000,00 0,00 0,00 555.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему,  

Закон о локалној 

смоуправи 

Спровођење активности 

месне заједнице 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

1 1 1 1 1 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 
Извештај о раду 

месне заједнице 

Преседник 

месне заједнице 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месне заједнице 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 2 3 3 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месне заједнице 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 2 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
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2022   Страна 77 од 117 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о буџетском 

систему 

Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење активности 

месних заједница 

обезбеђивањем услуга 

јавне управе и 

остваривање и заштита 

права грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 1 1 1 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Извештај о раду 

месне заједнице 

Председник 

месне заједнице 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Општинско/град

ско 

правобранилашт

во 

0004 

Одлука о општинском 

правобранилаштву 

Бајина Башта; 

Обезбеђивање услова за 

остваривање права 

грађана на лакши и бржи 

начин 

Заштита имовинских права 

и интереса града/општине 

Број правних 

уговора, 

споразума,мишљ

ења која су дата 

органима 

града/општине, 

стручним 

службама и 

другим правним 

лицима чија 

имовинска и 

друга права 

заступа 

95 110 120 125 130 

2.594.000,00 0,00 0,00 2.594.000,00 

Извештај 

Општинског 

правобраниоца 

општине Бајина 

Башта 

Љиљана 

Антанасијевић-

Општински 

правобранилац 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Инспекцијски 

послови 
0006 

Закон о планирању и 

изградњи; 

Закон о инспекцијском 

надзору; 

Финансирање ове 

активности  подразумева 

заштиту јавног интереса  

 и смањење нелегално 

изграђених објеката. 

Средства су планирана за 

извршење решења 

инспекцијских органа и 

Квалитетно обављање 

инспекцијских послова 

Број  решења за 

уклањање 

бесправно 

подигнутих 

објеката 

10 13 10 5 1 
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

Извештај 

грађевинског 

инспектора о 

реализацији 
Прграма за 

уклањање 

бесправно 

подигнутих објеката 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта 

Број извршених 2 1 2 2 2 
Извештај 

Општинске управе 
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Програм / ПА / 

пројекат 
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Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

то пре свега грађевинске 

инспекције-уклањање 

бесправно изграђених 

објеката. 

решења осталих 

инспекцијских 

служби 

општине Бајина 

Башта 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Текућа буџетска 

резерва 
0009 

Закон о буџетском 

систему 

Средства текуће буџетске 

резерве се користе за 

непланиране сврхе за које 

нису утврђене 

апропријације или за 

сврхе за које се у току 

године покаже да 

апропријације  нису биле 

довољне. 

Обезбеђење стабилности 

буџета у складу са 

потребама 

Број донетих 

решења о 

коришћењу 

средстава текуће 

буџетске резерве 

40 40 30 30 0 

11.300.000,00 0,00 0,00 11.300.000,00 

Извештај о 

коришћењу 

средстава текуће 

буџетске резерве 

Весна ђурић - 

Председница 

општине Бајина 

Башта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Стална буџетска 

резерва 
0010 

Закон о буџетском 

систему 

Ублажавање последица и 

обезбеђивање 

снабдевености и 

стабилности у случају 

ванредних ситуација, 

финансирање расхода на 

име учешћа локалне 

власти у отклањању 

последица које могу  да 

угрозе живот и здравље 

људи и проузрокују 

штету већих размера 

Обезбеђење снабдевености 

и стабилности буџета у 

циљу заштите и спасавања 

од елементарних и других  

непогода 

Проценат 

искоришћености 

сталне резерве у 

току године 

0% 0% 0% 0% 0 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

Извештај о 

коришћењу 

средстава сталне 

буџетске резерве 

Весна ђурић - 

Председница 

општине Бајина 

Башта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

0014 

Закон о ванредним 

ситуацијама;  

Закон о смањењу ризика 

од катастрофа и 

управљању ванредним 

ситуацијама; 

Закон о водама; 

Пружање ефикасне 

интервенције, 

ублажавање последица и 

обезбеђење 

снабдевености и 

стабилности  у случају 

ванредних ситуација. 

Правовременим 

предузимањем мера и 

радњи унапредити 

спремност ЈЛС и 

подизање капацитета за 

реаговање у ванредним 

ситуацијама. 

Спровођење мера одбране 

од поплава на територији 

општине Бајина Башта за 

водотоке ИИ реда 

Редовно 

чишћење корита 

река, повећање 

пропусне моћи 

речних корита, 

израђивање и 

насипање 

обалоутврда и 

осигурање 

корита реке 

Рогачица са 

притокама 

Дервента, 

Јелошница 

1200 1200 1200 1200 1200 

10.694.000,00 0,00 0,00 10.694.000,00 

Оперативни план за 

одбрану од поплава 

за 2023. годину  и 

процена ризика од 

катастрофа 

Горан 

Ђунисијевић - 

сектор за 

ванредне 

ситуације 

       

       

Учешће Добровољних 

ватрогасних друштава у 

заштити и спасавању људи и 

материјалних добара у 

ванредној ситуацији 

Број 

добровољних 

ватрогасних 

друштава 

2 2 2 2 2 

Уговор о учешћу и 

дефинисаним 

програмским 

активностима 

Број чланова 

Добровољних 

ватрогасних 

друштава 

40 40 50 50 50 

Уговор о учешћу и 

дефинисаним 

програмским 

активностима 

       

Изградња  ефикасног 

превентивног система 

заштите и спашавања на 

избегавању последица 

елементарних и других 

непогода 

Израда студије 

акустичности за 

територију 

општине Бајина 

Башта 

 1 1 1 1 
Извештај 

инспекцијског 

надзора 

Подршка на 

ангажовању 
 - 7 7 7 

Број ангажованих 

стрелаца 
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Програм / ПА / 

пројекат 
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Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

извршилаца за 

деловање на 

градоносне 

облаке - стрелце 

       

16 - 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

2101 

Закон о локалној 

самоуправи;  

Закон о буџетском 

систему;  

Статут општине Бајина 

Башта; 

 Пословник о раду 

Општинског већа; 

Одлука о накнадама и 

другим примањима 

одборника у 

Скупштини општине 

Бајина Башта и других 

изабраних и 

именованих лица; 

Обављање основних 

функција извршних 

органа власти - 

Општинског већа 

доношењем свих 

потребних одлука и 

других аката са циљем 

стварања правног 

оквира за 

функционисање органа 

општине Бајина Башта 

Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

политичког система 

локалне самоуправе 

Број усвојених  

аката 
200 250 260 260 260 

29.483.000,00 0,00 0,00 29.483.000,00 

Евиденција 

Скупштинске 

службе општине 

Бајина Башта 

Весна Ђурић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

скупштине 
0001 

Законо локалној 

самоуправи; 

Закон о буџетском 

систему; 

Статут општине Бајина 

Башта; 

Пословник Скупштине 

општине Бајина Башта 

Функционисање локалне 

скупштине и сталних 

радних тела доношењем 

потребних одлука и 

других аката са циљем 

стварања правног оквира 

за функционисање органа 

општине, јавних 

предузећа, установа и 

других организација чији 

је оснивач. 

Функционисање локалне 

скуштине 

Број усвојених 

аката 
133 100 110 110 115 

15.890.000,00 0,00 0,00 15.890.000,00 

Евиденција 

Скупштинске 

службе о 

објављеним актима 

у Службеном листу 

општине Бајина 

Башта 

Председник 

скупштине 

општине Бајина 

Башта Младен 

Лукић 

Број седница 

скупштине 
5 6 6 6 6 

Евиденција 

Скупштинске 
службе општине 

Бајина Башта 

Број седница 

сталних радних 

тела 

13 12 12 12 12 

Евиденција 
Скупштинске 

службе општине 

Бајина Башта 

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

извршних органа 
0002 

Закон о буџетском 

систему; 

Закон о локалној 

самоуправи; 

Статут општине Бајина 

Башта; 

Послогвник о раду 

Општинског већа; 

Одлука о накнадама и 

другим примањима 

одборника у Скупштини 

општине Бајина Башта и 

других изабраних и 

именованих лица; 

Функционисање 

извршних органа 

Функционисање извршних 

органа 

Број донетих 

аката који се 

објављују у 

Службеном 

листу општине 

Бајина Башта 

40 20 20 20 20 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

Евиденција 

Скупштинске 

службе о 
објављеним актима 

у Службеном листу 

општине Бајина 

Башта 

Председница 

општине Бајина 

Башта-Весна 

Ђурић 

Број седница 

Општинског 

већа 

26 26 25 25 25 

Евиденција 

Скупштинске 

службе општине 

Бајина Башта 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

извршних органа 
0002 

Законо локалној 

самоуправи, 

Закон о буџетском 

систему, 

Статут општине Бајина 

Башта, 

Финансирање кабинета 

председника општине 

Функционисање извршних 

органа 

Број усвојених 

аката 
20 35 40 45 50 

11.743.000,00 0,00 0,00 11.743.000,00 

Евиденција 

Скупштинске 

службе општине 

Бајина Башта 

Председница 

општине Бајина 

Башта-Весна 

Ђурић 

Број седница 

извршних органа 
26 27 30 35 35 

Евиденција 

Скупштинске 

службе општине 

Бајина Башта 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

Подршка раду 

извршних органа 

власти и 

скупштине 

0003 

Закон о локалној 

самуправи; 

Закон о буџетском 

систему; 

Статут општине Бајина 

Башта; 

Одлука о накнадама и 

другим примањима  у 

Скупштини општине 

Бајина Башта; 

Функционисање  сталних 

радних тела доношењем 

потребних одлука и 

других аката са циљем 

стварања правног оквира 

за функционисање 

скупштине, У оквиру 

програмске активности 

планирана су средства за 

накнаде члановима  

Општинске изборне 

комисије 

Функционисање извршних 

органа власти скуштине 

Број седница 

сталних радних 

тела 

 42 3 3 3 

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 

Евиденција 

Општинске изборне 

комисије 

Председник 

скупштине 

општине Бајина 

Башта Младен 

Лукић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

17 - 

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОС

Т И 

ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

0501 

Закон о ефикасном 

коришћењу енергије и 

други акционо план за 

енергетску ефикасност 

(Сл.гласник РС 

бр.25/20213); 

Закон о енергетици; 

 Закон о планирању и 

изградњи; 

Поред енергетске 

сигурности битан 

аспект је  коришћење 

енергије која укључује 

смањење потрошње, 

бољу примену 

расположивих 

технологија,већу 

ефикасност и 

економичност у 

коришћењу енергије 

као и одрживост са 

становишта утицаја на 

животну средину 

Унапређење енергетске 

ефикасности објеката у 

јавној својини 

Број објеката у 

јавној својини 

код којих је 

унапређен ниво 

енергетске 

ефикасности за 

најмање две 

категорије 

2 2 2 3 0 

11.940.000,00 0,00 8.500.000,00 20.440.000,00 

Елаборат 

енергетске 

ефикасности 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Бајина Башта 

Број објеката у 

јавној својини 

који поседују 

енергетски 

пасош 

2 2 3 3 0 Енергетски пасош 

       

Побољшање коришћења 

обновљивих извора 

енергије 

Број објеката у 

јавној својини 

код којих је 

омогућено 

коришћење 

новог 

обновљивог 

извора енергије 

1 1 1 2 0 

Окончана 

ситуација 

изведених радова 

на објекту 

       

       

 

       

       

       

Енергетски 

менаџмент 
0001 

Закон о енергетици; 

Закон о ефикасном 

коришћењу енергије 

(Службени гласник РС, 

број 25/2013); 

Подстицај за 

финансирање програма 

енергетске санације 

стамбених зграда, 

породичних кућа и 

станова са циљем уштеде 

енергије и њеног 

рационалног коришћења, 

као и смањење емисије 

гасова са ефектом 

стаклене баште 

Унапређење термичког 

омотача и смањење губитака 

енергије у објектима 

становања 

Број 

домаћинстава на 

којима ће се 

вршити замена 

столарије, 

постављање 

термичке 

изолације 

зидова, кровова 

и котлова, као 

број 

домаћинстава 

који ће уградити 

соларне 

колекторе у 

кућне 

унсталације 

200 129 140 150 150 

11.940.000,00 0,00 8.500.000,00 20.440.000,00 

Извештај Комисије 

за суфинансирање 

програма енергетске 

санације 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Бајина Башта 
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ПЛАН ПРИХОДА 

 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2023 
 

 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0,00 43.424.878,00 43.424.878,00 2,81 

311000 КАПИТАЛ 0,00 0,00 43.424.878,00 43.424.878,00 2,81 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 20,74 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 20,74 

711111 Порез на зараде 373.000.000,00 0,00 0,00 373.000.000,00 24,17 

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по 
решењу Пореске управе 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по 

решењу Пореске управе 

27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 1,75 

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем 

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 3,24 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу 

Пореске управе 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

711147 Порез на земљиште 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

711191 Порез на остале приходе 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 1,81 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 480.000.000,00 0,00 0,00 480.000.000,00 31,11 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 57.000.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00 3,69 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 8,10 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,45 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 1,43 

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу 

Пореске управе 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

713427 Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,65 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 224.000.000,00 0,00 0,00 224.000.000,00 14,52 

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,30 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,39 

714552 Боравишна такса 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,78 

714553 Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,34 

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

196.000.000,00 0,00 0,00 196.000.000,00 12,70 

714566 Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

714593 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе 

мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица 

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 240.400.000,00 0,00 0,00 240.400.000,00 15,58 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 1,10 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 1,10 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 136.973.000,00 0,00 0,00 136.973.000,00 8,88 

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,36 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 136.973.000,00 0,00 5.500.000,00 142.473.000,00 9,23 

741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит 

банака 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10 
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01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

741414 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10 

741596 Накнада за коришћење дрвета 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,23 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 6.850.000,00 0,00 0,00 6.850.000,00 0,44 

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе 
општине и индиректни корисници њиховог буџета 

1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,11 

742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

742155 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе 

општине и индиректни корисници њиховог буџета 

1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,09 

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист 
нивоа општина 

29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00 1,88 

742251 Општинске административне таксе 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,16 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,16 

742370 Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима 0,00 60.000,00 3.100.000,00 3.160.000,00 0,20 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 40.450.000,00 60.000,00 3.100.000,00 43.610.000,00 2,83 

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,65 

743353 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном 

поступку у корист нивоа општина 

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

743924 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате 

изворних прихода јединица локалне самоуправе 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 10.125.000,00 0,00 0,00 10.125.000,00 0,66 

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,04 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,04 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.000.000,00 200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,08 

745154 Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,04 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 1.650.000,00 200.000,00 0,00 1.850.000,00 0,12 

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,17 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,17 

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,03 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,03 

811152 Примања од продаје станова у корист нивоа општина 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,14 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,14 

823151 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина 0,00 7.430.000,00 0,00 7.430.000,00 0,48 

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0,00 7.430.000,00 0,00 7.430.000,00 0,48 

Укупно 1.160.000.000,00 7.690.000,00 375.324.878,00 1.543.014.878,00 100,00 
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ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА 

 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2023 
 

 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 175.166.000,00 0,00 5.500.000,00 180.666.000,00 11,71 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 28.730.000,00 0,00 0,00 28.730.000,00 1,86 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.140.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00 0,07 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 14.930.000,00 175.000,00 1.500.000,00 16.605.000,00 1,08 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.120.000,00 0,00 0,00 1.120.000,00 0,07 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 5.120.000,00 0,00 0,00 5.120.000,00 0,33 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 226.206.000,00 175.000,00 7.000.000,00 233.381.000,00 15,12 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 104.016.000,00 135.000,00 85.200.000,00 189.351.000,00 12,27 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2.610.000,00 20.000,00 500.000,00 3.130.000,00 0,20 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 83.743.000,00 900.000,00 44.053.436,00 128.696.436,00 8,34 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 51.950.000,00 0,00 0,00 51.950.000,00 3,37 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 37.335.000,00 0,00 169.576.797,00 206.911.797,00 13,41 

426000 МАТЕРИЈАЛ 44.160.000,00 160.000,00 1.200.000,00 45.520.000,00 2,95 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 323.814.000,00 1.215.000,00 300.530.233,00 625.559.233,00 40,54 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 13.400.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00 0,87 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 13.400.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00 0,87 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 1,28 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,52 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 27.800.000,00 0,00 0,00 27.800.000,00 1,80 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 198.510.000,00 0,00 0,00 198.510.000,00 12,87 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,86 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 211.710.000,00 0,00 0,00 211.710.000,00 13,72 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 46.630.000,00 0,00 8.500.000,00 55.130.000,00 3,57 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 46.630.000,00 0,00 8.500.000,00 55.130.000,00 3,57 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 53.010.000,00 0,00 0,00 53.010.000,00 3,44 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 1.140.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00 0,07 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 5.580.000,00 0,00 0,00 5.580.000,00 0,36 

484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ 
ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 4.050.000,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,26 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 66.780.000,00 0,00 0,00 66.780.000,00 4,33 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 13.300.000,00 0,00 0,00 13.300.000,00 0,86 

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

13.300.000,00 0,00 0,00 13.300.000,00 0,86 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 200.722.000,00 0,00 44.781.845,00 245.503.845,00 15,91 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 24.288.000,00 500.000,00 7.012.800,00 31.800.800,00 2,06 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,06 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 225.860.000,00 500.000,00 51.794.645,00 278.154.645,00 18,03 

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,38 

520000 ЗАЛИХЕ 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,38 

541000 ЗЕМЉИШТЕ 4.500.000,00 0,00 7.500.000,00 12.000.000,00 0,78 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 4.500.000,00 0,00 7.500.000,00 12.000.000,00 0,78 

Укупно 1.160.000.000,00 7.690.000,00 375.324.878,00 1.543.014.878,00 100,00 
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УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2023 Валута: ДИН 
  

План Структура у 

% 

Ребаланс Структура у 

% 

Индекс 

(2:4) 

План за наредну 

годину 

Индекс 

(7:2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 180.666.000,00 11,71 180.666.000,00 11,71 100,00 0,00 0,00 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 28.730.000,00 1,86 28.730.000,00 1,86 100,00 0,00 0,00 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.140.000,00 0,07 1.140.000,00 0,07 100,00 0,00 0,00 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 16.605.000,00 1,08 16.605.000,00 1,08 100,00 0,00 0,00 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.120.000,00 0,07 1.120.000,00 0,07 100,00 0,00 0,00 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 5.120.000,00 0,33 5.120.000,00 0,33 100,00 0,00 0,00 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 189.351.000,00 12,27 189.351.000,00 12,27 100,00 0,00 0,00 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3.130.000,00 0,20 3.130.000,00 0,20 100,00 0,00 0,00 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 128.696.436,00 8,34 128.696.436,00 8,34 100,00 0,00 0,00 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 51.950.000,00 3,37 51.950.000,00 3,37 100,00 0,00 0,00 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 206.911.797,00 13,41 206.911.797,00 13,41 100,00 0,00 0,00 

426000 МАТЕРИЈАЛ 45.520.000,00 2,95 45.520.000,00 2,95 100,00 0,00 0,00 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 13.400.000,00 0,87 13.400.000,00 0,87 100,00 0,00 0,00 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 19.800.000,00 1,28 19.800.000,00 1,28 100,00 0,00 0,00 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 8.000.000,00 0,52 8.000.000,00 0,52 100,00 0,00 0,00 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 198.510.000,00 12,87 198.510.000,00 12,87 100,00 0,00 0,00 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 13.200.000,00 0,86 13.200.000,00 0,86 100,00 0,00 0,00 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 55.130.000,00 3,57 55.130.000,00 3,57 100,00 0,00 0,00 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 53.010.000,00 3,44 53.010.000,00 3,44 100,00 0,00 0,00 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 1.140.000,00 0,07 1.140.000,00 0,07 100,00 0,00 0,00 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 5.580.000,00 0,36 5.580.000,00 0,36 100,00 0,00 0,00 

484000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 
3.000.000,00 0,19 3.000.000,00 0,19 100,00 0,00 0,00 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 4.050.000,00 0,26 4.050.000,00 0,26 100,00 0,00 0,00 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 13.300.000,00 0,86 13.300.000,00 0,86 100,00 0,00 0,00 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 245.503.845,00 15,91 245.503.845,00 15,91 100,00 0,00 0,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 31.800.800,00 2,06 31.800.800,00 2,06 100,00 0,00 0,00 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 850.000,00 0,06 850.000,00 0,06 100,00 0,00 0,00 

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 5.800.000,00 0,38 5.800.000,00 0,38 100,00 0,00 0,00 

541000 ЗЕМЉИШТЕ 12.000.000,00 0,78 12.000.000,00 0,78 100,00 0,00 0,00 
 Укупно 1.543.014.878,00 100,00 1.543.014.878,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2023 

 

 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Расходи по 

наменама 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Раздео  1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,42 

2/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

2/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 0,02 

3/0 413000 413100 Накнаде у натури 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

4/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,02 

4/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,02 

5/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

5/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

6/0 423000 423500 Стручне услуге 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,54 

6/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,05 

6/0 423000 423700 Репрезентација 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,09 

7/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 0,08 

8/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

9/0 423000 423500 Стручне услуге 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 16.240.000,00 0,00 0,00 16.240.000,00 1,33 

Раздео  2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

10/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,49 

11/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 373.000,00 0,00 0,00 373.000,00 0,03 

11/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,05 

12/0 413000 413100 Накнаде у натури 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

13/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

13/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

14/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

15/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

16/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

16/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

17/0 423000 423400 Услуге информисања 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,04 

17/0 423000 423700 Репрезентација 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

17/0 423000 423100 Административне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

17/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,12 

18/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 11.743.000,00 0,00 0,00 11.743.000,00 0,96  

Раздео  3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

19/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

19/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

20/0 423000 423500 Стручне услуге 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,12 

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,12  

Раздео  4 ОПШТИНСКА УПРАВА 

21/0 472000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,41 

22/0 472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,15 

23/0 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,41 

24/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 
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25/0 423000 423500 Стручне услуге 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

26/0 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 2.680.000,00 0,00 0,00 2.680.000,00 0,22 

26/0 472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 12.220.000,00 0,00 0,00 12.220.000,00 1,00 

27/0 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,61 

28/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,82 

29/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

29/0 472000 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

30/0 463000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,20 

31/0 463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

31/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

31/0 463000 512200 Административна опрема 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

31/0 463000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

31/0 463000 423500 Стручне услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

31/0 463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

31/0 463000 482100 Остали порези 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

31/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,01 

31/0 463000 423200 Компјутерске услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

31/0 463000 421300 Комуналне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

31/0 463000 423900 Остале опште услуге 5.270.000,00 0,00 0,00 5.270.000,00 0,43 

31/0 463000 421500 Трошкови осигурања 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,02 

31/0 463000 421200 Енергетске услуге 1.430.000,00 0,00 0,00 1.430.000,00 0,12 

31/0 463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

31/0 463000 421900 Остали трошкови 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

32/0 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 0,06 

33/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

34/0 481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,49 

35/0 499000 499100 Средства резерве 11.300.000,00 0,00 0,00 11.300.000,00 0,92 

36/0 499000 499100 Средства резерве 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

37/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 5,48 

38/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 7.370.000,00 0,00 0,00 7.370.000,00 0,60 

38/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,28 

39/0 413000 413100 Накнаде у натури 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

40/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом 
4.630.000,00 0,00 0,00 4.630.000,00 0,38 

40/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 

40/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

41/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

42/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 

43/0 421000 421900 Остали трошкови 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

43/0 421000 421500 Трошкови осигурања 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

43/0 421000 421300 Комуналне услуге 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,04 

43/0 421000 421400 Услуге комуникација 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,28 

43/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

43/0 421000 421200 Енергетске услуге 4.950.000,00 0,00 0,00 4.950.000,00 0,41 

44/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 0,04 

44/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

45/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 
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45/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

45/0 423000 423700 Репрезентација 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

45/0 423000 423400 Услуге информисања 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

45/0 423000 423200 Компјутерске услуге 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,12 

45/0 423000 423500 Стручне услуге 4.850.000,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,40 

45/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,05 

46/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

47/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,15 

47/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,20 

48/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

48/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

48/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

48/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,45 

48/0 426000 426100 Административни материјал 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

49/0 441000 441200 Отплата камата осталим нивоима власти 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

49/0 441000 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 11.400.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00 0,93 

50/0 482000 482100 Остали порези 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

50/0 482000 482200 Обавезне таксе 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

51/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,41 

52/0 485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,33 

53/0 511000 511400 Пројектно планирање 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

53/0 511000 511100 Куповина зграда и објеката 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 2,21 

54/0 512000 512200 Административна опрема 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

55/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

56/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0,00 0,00 8.976.797,00 8.976.797,00 0,73 

57/0 512000 512200 Административна опрема 0,00 0,00 4.012.800,00 4.012.800,00 0,33 

58/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

59/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

60/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,17 

61/0 511000 511400 Пројектно планирање 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

62/0 512000 512800 Опрема за јавну безбедност 3.894.000,00 0,00 0,00 3.894.000,00 0,32 

63/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

64/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

65/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

65/0 423000 423900 Остале опште услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

65/0 423000 423400 Услуге информисања 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

65/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

65/0 423000 423700 Репрезентација 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,14 

65/0 423000 423500 Стручне услуге 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,05 

66/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

67/0 511000 511400 Пројектно планирање 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

67/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,20 

68/0 512000 512800 Опрема за јавну безбедност 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

68/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

69/0 512000 512800 Опрема за јавну безбедност 734.000,00 0,00 0,00 734.000,00 0,06 

70/0 464000 464100 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,41 

71/0 423000 423500 Стручне услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 
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72/0 451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 

73/0 451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 1,56 

74/0 423000 423900 Остале опште услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

74/0 423000 423500 Стручне услуге 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,20 

75/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,24 

76/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 15.000.000,00 0,00 160.600.000,00 175.600.000,00 14,37 

77/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,49 

78/0 511000 511400 Пројектно планирање 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,41 

79/0 423000 423900 Остале опште услуге 13.500.000,00 0,00 38.500.000,00 52.000.000,00 4,26 

80/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 8.000.000,00 0,65 

81/0 423000 423500 Стручне услуге 0,00 0,00 1.688.000,00 1.688.000,00 0,14 

81/0 423000 423400 Услуге информисања 0,00 0,00 1.465.436,00 1.465.436,00 0,12 

82/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 20.000.000,00 0,00 15.781.845,00 35.781.845,00 2,93 

83/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,25 

84/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

85/0 512000 512800 Опрема за јавну безбедност 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

86/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 1,72 

87/0 512000 512800 Опрема за јавну безбедност 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,23 

88/0 421000 421300 Комуналне услуге 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,23 

89/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

90/0 421000 421300 Комуналне услуге 13.900.000,00 0,00 85.000.000,00 98.900.000,00 8,09 

91/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,18 

92/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,25 

93/0 424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 14.750.000,00 0,00 0,00 14.750.000,00 1,21 

94/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

94/0 421000 421300 Комуналне услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

95/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,14 

96/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

97/0 484000 484200 Накнада штете од дивљачи 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

98/0 423000 423500 Стручне услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

99/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00 0,08 

100/0 472000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 11.000.000,00 0,00 8.500.000,00 19.500.000,00 1,60 

101/0 511000 511400 Пројектно планирање 4.760.000,00 0,00 0,00 4.760.000,00 0,39 

102/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,01 

103/0 423000 423500 Стручне услуге 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00 0,08 

104/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 

105/0 482000 482200 Обавезне таксе 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

106/0 541000 541100 Земљиште 4.500.000,00 0,00 7.500.000,00 12.000.000,00 0,98 

107/0 511000 511400 Пројектно планирање 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,41 

108/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,64 

109/0 421000 421200 Енергетске услуге 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 1,80 

110/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,37 

111/0 511000 511400 Пројектно планирање 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

112/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 2.112.000,00 0,00 0,00 2.112.000,00 0,17 

113/0 464000 464200 Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,61 

113/0 464000 464100 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

114/0 424000 424300 Медицинске услуге 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 
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115/0 423000 423500 Стручне услуге 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

116/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 2,29 

117/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

118/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

119/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,33 

119/0 511000 511400 Пројектно планирање 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

120/0 423000 423500 Стручне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

121/0 454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,65 

122/0 482000 482200 Обавезне таксе 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

123/0 463000 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

124/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,41 

125/0 423000 423700 Репрезентација 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

125/0 423000 423900 Остале опште услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

125/0 423000 423400 Услуге информисања 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

125/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

125/0 423000 423500 Стручне услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

126/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,57 

127/0 512000 512200 Административна опрема 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

128/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 72.500.000,00 0,00 0,00 72.500.000,00 5,93 

129/0 463000 421300 Комуналне услуге 1.920.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00 0,16 

129/0 463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,23 

129/0 463000 423400 Услуге информисања 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 0,04 

129/0 463000 423500 Стручне услуге 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

129/0 463000 511400 Пројектно планирање 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,02 

129/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,03 

129/0 463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,54 

129/0 463000 424900 Остале специјализоване услуге 6.170.000,00 0,00 0,00 6.170.000,00 0,50 

129/0 463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,10 

129/0 463000 423700 Репрезентација 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

129/0 463000 512800 Опрема за јавну безбедност 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

129/0 463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,11 

129/0 463000 512200 Административна опрема 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,12 

129/0 463000 515100 Нематеријална имовина 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

129/0 463000 511200 Изградња зграда и објеката 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

129/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,05 

129/0 463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,08 

129/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,12 

129/0 463000 424300 Медицинске услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

129/0 463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 0,12 

129/0 463000 421900 Остали трошкови 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

129/0 463000 413100 Накнаде у натури 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,05 

129/0 463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 14.700.000,00 0,00 0,00 14.700.000,00 1,20 

129/0 463000 421200 Енергетске услуге 47.500.000,00 0,00 0,00 47.500.000,00 3,89 

129/0 463000 426200 Материјали за пољопривреду 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01 

129/0 463000 426100 Административни материјал 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,17 

129/0 463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,06 
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129/0 463000 421400 Услуге комуникација 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

129/0 463000 422400 Трошкови путовања ученика 1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 0,12 

129/0 463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 0,99 

129/0 463000 421500 Трошкови осигурања 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,11 

129/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,09 

129/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.450.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00 0,20 

129/0 463000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

129/0 463000 423900 Остале опште услуге 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00 0,06 

129/0 463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00 0,06 

129/0 463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 18.600.000,00 0,00 0,00 18.600.000,00 1,52 

129/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,11 

129/0 463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

129/0 463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,18 

129/0 463000 423200 Компјутерске услуге 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,05 

129/0 463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

130/0 463000 413100 Накнаде у натури 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,01 

130/0 463000 423100 Административне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

130/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,05 

130/0 463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 0,04 

130/0 463000 515100 Нематеријална имовина 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,02 

130/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

130/0 463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,02 

130/0 463000 423900 Остале опште услуге 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

130/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,07 

130/0 463000 423200 Компјутерске услуге 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 0,03 

130/0 463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,04 

130/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,02 

130/0 463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,27 

130/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

130/0 463000 421200 Енергетске услуге 18.750.000,00 0,00 0,00 18.750.000,00 1,53 

130/0 463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 0,03 

130/0 463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,05 

130/0 463000 426100 Административни материјал 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,05 

130/0 463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,10 

130/0 463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 0,02 

130/0 463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,16 

130/0 463000 421500 Трошкови осигурања 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

130/0 463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,02 

130/0 463000 423500 Стручне услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

130/0 463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

130/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0,02 

130/0 463000 422400 Трошкови путовања ученика 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

130/0 463000 421900 Остали трошкови 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

130/0 463000 421300 Комуналне услуге 1.070.000,00 0,00 0,00 1.070.000,00 0,09 

130/0 463000 423700 Репрезентација 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01 

130/0 463000 423400 Услуге информисања 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 
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130/0 463000 421400 Услуге комуникација 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00 0,04 

130/0 463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 828.710.000,00 0,00 361.024.878,00 1.189.734.878,00 97,37  

Раздео  5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

211/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

212/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,01 

212/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00 0,02 

213/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

213/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом 
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

214/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

214/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2.594.000,00 0,00 0,00 2.594.000,00 0,21  

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 860.787.000,00 0,00 361.024.878,00 1.221.811.878,00 100,00 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 80.100.000,00 80.100.000,00 0,00 0,00 80.100.000,00 6,56 

Укупно за конто 411000 80.100.000,00 80.100.000,00 0,00 0,00 80.100.000,00 6,56 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 8.834.000,00 8.834.000,00 0,00 0,00 8.834.000,00 0,72 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 4.253.000,00 4.253.000,00 0,00 0,00 4.253.000,00 0,35 

Укупно за конто 412000 13.087.000,00 13.087.000,00 0,00 0,00 13.087.000,00 1,07 

413000 413100 Накнаде у натури 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

Укупно за конто 413000 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,10 

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 0,00 5.110.000,00 0,42 

Укупно за конто 414000 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 0,00 7.080.000,00 0,58 

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

Укупно за конто 415000 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00 0,00 2.570.000,00 0,21 

Укупно за конто 416000 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00 0,00 2.570.000,00 0,21 

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

421000 421200 Енергетске услуге 26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 0,00 26.950.000,00 2,21 

421000 421300 Комуналне услуге 114.670.000,00 29.670.000,00 0,00 85.000.000,00 114.670.000,00 9,39 

421000 421400 Услуге комуникација 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,28 

421000 421500 Трошкови осигурања 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

421000 421600 Закуп имовине и опреме 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

421000 421900 Остали трошкови 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

Укупно за конто 421000 150.170.000,00 65.170.000,00 0,00 85.000.000,00 150.170.000,00 12,29 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 0,05 

422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,03 

Укупно за конто 422000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

423000 423100 Административне услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

423000 423200 Компјутерске услуге 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,12 

423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 870.000,00 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00 0,07 

423000 423400 Услуге информисања 3.335.436,00 1.870.000,00 0,00 1.465.436,00 3.335.436,00 0,27 

423000 423500 Стручне услуге 21.768.000,00 20.080.000,00 0,00 1.688.000,00 21.768.000,00 1,78 

423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 0,00 2.590.000,00 0,21 

423000 423700 Репрезентација 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,39 

423000 423900 Остале опште услуге 53.700.000,00 15.200.000,00 0,00 38.500.000,00 53.700.000,00 4,40 

Укупно за конто 423000 88.613.436,00 46.960.000,00 0,00 41.653.436,00 88.613.436,00 7,25 

424000 424300 Медицинске услуге 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 14.750.000,00 1,21 

424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00 3.680.000,00 0,30 

424000 424900 Остале специјализоване услуге 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 0,00 9.050.000,00 0,74 

Укупно за конто 424000 28.080.000,00 28.080.000,00 0,00 0,00 28.080.000,00 2,30 

425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 193.876.797,00 24.300.000,00 0,00 169.576.797,00 193.876.797,00 15,87 

425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,28 



Буџет 2023 
 

Датум штампе: 08.12.2022 16:54:09   
 

 
2022   Страна 94 од 117 

 

 

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
За период: 01.01.2023-31.12.2023 

 
  

Конто Расходи по 

наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Укупно за конто 425000 197.276.797,00 27.700.000,00 0,00 169.576.797,00 197.276.797,00 16,15 

426000 426100 Административни материјал 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

426000 426400 Материјали за саобраћај 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,94 

426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

426000 426900 Материјали за посебне намене 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,35 

Укупно за конто 426000 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0,00 20.100.000,00 1,65 

441000 441200 Отплата камата осталим нивоима власти 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

441000 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00 0,93 

Укупно за конто 441000 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00 1,10 

451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 1,62 

Укупно за конто 451000 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 1,62 

454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,65 

Укупно за конто 454000 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,65 

463000 413100 Накнаде у натури 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,06 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,11 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

3.260.000,00 3.260.000,00 0,00 0,00 3.260.000,00 0,27 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 0,00 2.720.000,00 0,22 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 0,83 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 1.690.000,00 0,14 

463000 421200 Енергетске услуге 67.680.000,00 67.680.000,00 0,00 0,00 67.680.000,00 5,54 

463000 421300 Комуналне услуге 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 0,00 3.040.000,00 0,25 

463000 421400 Услуге комуникација 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 1.725.000,00 0,14 

463000 421500 Трошкови осигурања 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 0,00 2.070.000,00 0,17 

463000 421900 Остали трошкови 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,03 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 0,00 2.010.000,00 0,16 

463000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 1.270.000,00 0,10 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 2.080.000,00 0,17 

463000 423100 Административне услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 423200 Компјутерске услуге 1.065.000,00 1.065.000,00 0,00 0,00 1.065.000,00 0,09 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00 1.425.000,00 0,12 

463000 423400 Услуге информисања 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00 0,05 

463000 423500 Стручне услуге 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00 0,07 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

463000 423700 Репрезентација 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,03 

463000 423900 Остале опште услуге 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 6.250.000,00 0,51 

463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 0,99 

463000 424300 Медицинске услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 6.170.000,00 6.170.000,00 0,00 0,00 6.170.000,00 0,50 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 0,00 16.450.000,00 1,35 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 0,00 2.290.000,00 0,19 

463000 426100 Административни материјал 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,22 
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463000 426200 Материјали за пољопривреду 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.035.000,00 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00 0,08 

463000 426400 Материјали за саобраћај 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,11 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 1.520.000,00 0,12 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00 0,00 2.780.000,00 0,23 

463000 426900 Материјали за посебне намене 585.000,00 585.000,00 0,00 0,00 585.000,00 0,05 

463000 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 945.000,00 945.000,00 0,00 0,00 945.000,00 0,08 

463000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,20 

463000 472900 Остале накнаде из буџета 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,82 

463000 482100 Остали порези 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 511200 Изградња зграда и објеката 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00 19.600.000,00 1,60 

463000 511400 Пројектно планирање 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,02 

463000 512200 Административна опрема 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,14 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 0,00 3.380.000,00 0,28 

463000 512800 Опрема за јавну безбедност 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 515100 Нематеријална имовина 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,05 

Укупно за конто 463000 198.510.000,00 198.510.000,00 0,00 0,00 198.510.000,00 16,25 

464000 464100 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,47 

464000 464200 Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање 

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,61 

Укупно за конто 464000 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 1,08 

472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 0,00 15.960.000,00 1,31 

472000 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 14.020.000,00 14.020.000,00 0,00 0,00 14.020.000,00 1,15 

472000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 24.500.000,00 16.000.000,00 0,00 8.500.000,00 24.500.000,00 2,01 

472000 472900 Остале накнаде из буџета 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

Укупно за конто 472000 55.130.000,00 46.630.000,00 0,00 8.500.000,00 55.130.000,00 4,51 

481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ 

домаћинствима 

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,49 

481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 47.010.000,00 47.010.000,00 0,00 0,00 47.010.000,00 3,85 

Укупно за конто 481000 53.010.000,00 53.010.000,00 0,00 0,00 53.010.000,00 4,34 

482000 482100 Остали порези 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

482000 482200 Обавезне таксе 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 0,05 

Укупно за конто 482000 890.000,00 890.000,00 0,00 0,00 890.000,00 0,07 

483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,45 

Укупно за конто 483000 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,45 

484000 484200 Накнада штете од дивљачи 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

Укупно за конто 484000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа 

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,33 

Укупно за конто 485000 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,33 

499000 499100 Средства резерве 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 13.300.000,00 1,09 

Укупно за конто 499000 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 13.300.000,00 1,09 
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511000 511100 Куповина зграда и објеката 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 2,21 

511000 511200 Изградња зграда и објеката 132.012.000,00 103.012.000,00 0,00 29.000.000,00 132.012.000,00 10,80 

511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 39.781.845,00 24.000.000,00 0,00 15.781.845,00 39.781.845,00 3,26 

511000 511400 Пројектно планирање 17.960.000,00 17.960.000,00 0,00 0,00 17.960.000,00 1,47 

Укупно за конто 511000 216.753.845,00 171.972.000,00 0,00 44.781.845,00 216.753.845,00 17,74 

512000 512100 Опрема за саобраћај 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

512000 512200 Административна опрема 5.312.800,00 1.300.000,00 0,00 4.012.800,00 5.312.800,00 0,43 

512000 512800 Опрема за јавну безбедност 8.628.000,00 8.628.000,00 0,00 0,00 8.628.000,00 0,71 

Укупно за конто 512000 15.940.800,00 11.928.000,00 0,00 4.012.800,00 15.940.800,00 1,30 

541000 541100 Земљиште 12.000.000,00 4.500.000,00 0,00 7.500.000,00 12.000.000,00 0,98 

Укупно за конто 541000 12.000.000,00 4.500.000,00 0,00 7.500.000,00 12.000.000,00 0,98 

Укупно за БК 1.221.811.878,00 860.787.000,00 0,00 361.024.878,00 1.221.811.878,00 100,00 
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411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,42 

Укупно за конто 411000 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,42 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 305.000,00 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 0,02 

Укупно за конто 412000 905.000,00 905.000,00 0,00 0,00 905.000,00 0,07 

413000 413100 Накнаде у натури 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

Укупно за конто 413000 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,02 

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,02 

Укупно за конто 414000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за конто 416000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

Укупно за конто 422000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

423000 423500 Стручне услуге 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 0,00 6.850.000,00 0,56 

423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,05 

423000 423700 Репрезентација 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,09 

Укупно за конто 423000 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 8.550.000,00 0,70 

481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 0,08 

Укупно за конто 481000 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 0,08 

Укупно за    1    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 16.240.000,00 16.240.000,00 0,00 0,00 16.240.000,00 1,33 
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2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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01 
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411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,49 

Укупно за конто 411000 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,49 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,05 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 373.000,00 373.000,00 0,00 0,00 373.000,00 0,03 

Укупно за конто 412000 1.033.000,00 1.033.000,00 0,00 0,00 1.033.000,00 0,08 

413000 413100 Накнаде у натури 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

Укупно за конто 413000 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за конто 414000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

Укупно за конто 416000 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

421000 421600 Закуп имовине и опреме 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

Укупно за конто 421000 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

Укупно за конто 422000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

423000 423100 Административне услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

423000 423400 Услуге информисања 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,04 

423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,12 

423000 423700 Репрезентација 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

Укупно за конто 423000 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,27 

424000 424900 Остале специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за конто 424000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за    2    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 11.743.000,00 11.743.000,00 0,00 0,00 11.743.000,00 0,96 
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422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

Укупно за конто 422000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

423000 423500 Стручне услуге 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,12 

Укупно за конто 423000 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,12 

Укупно за    3    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,12 
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411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 5,48 

Укупно за конто 411000 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 5,48 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 7.370.000,00 7.370.000,00 0,00 0,00 7.370.000,00 0,60 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,28 

Укупно за конто 412000 10.820.000,00 10.820.000,00 0,00 0,00 10.820.000,00 0,89 

413000 413100 Накнаде у натури 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

Укупно за конто 413000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

4.630.000,00 4.630.000,00 0,00 0,00 4.630.000,00 0,38 

Укупно за конто 414000 6.130.000,00 6.130.000,00 0,00 0,00 6.130.000,00 0,50 

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

Укупно за конто 415000 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 0,00 2.220.000,00 0,18 

Укупно за конто 416000 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 0,00 2.220.000,00 0,18 

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

421000 421200 Енергетске услуге 26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 0,00 26.950.000,00 2,21 

421000 421300 Комуналне услуге 114.670.000,00 29.670.000,00 0,00 85.000.000,00 114.670.000,00 9,39 

421000 421400 Услуге комуникација 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,28 

421000 421500 Трошкови осигурања 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

421000 421600 Закуп имовине и опреме 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

421000 421900 Остали трошкови 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

Укупно за конто 421000 149.470.000,00 64.470.000,00 0,00 85.000.000,00 149.470.000,00 12,23 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,05 

422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

Укупно за конто 422000 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,07 

423000 423200 Компјутерске услуге 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,12 

423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 870.000,00 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00 0,07 

423000 423400 Услуге информисања 2.815.436,00 1.350.000,00 0,00 1.465.436,00 2.815.436,00 0,23 

423000 423500 Стручне услуге 13.468.000,00 11.780.000,00 0,00 1.688.000,00 13.468.000,00 1,10 

423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,04 

423000 423700 Репрезентација 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,20 

423000 423900 Остале опште услуге 53.700.000,00 15.200.000,00 0,00 38.500.000,00 53.700.000,00 4,40 

Укупно за конто 423000 75.293.436,00 33.640.000,00 0,00 41.653.436,00 75.293.436,00 6,16 

424000 424300 Медицинске услуге 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 14.750.000,00 1,21 

424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00 3.680.000,00 0,30 

424000 424900 Остале специјализоване услуге 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 0,00 8.950.000,00 0,73 

Укупно за конто 424000 27.980.000,00 27.980.000,00 0,00 0,00 27.980.000,00 2,29 

425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 193.876.797,00 24.300.000,00 0,00 169.576.797,00 193.876.797,00 15,87 

425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,28 

Укупно за конто 425000 197.276.797,00 27.700.000,00 0,00 169.576.797,00 197.276.797,00 16,15 

426000 426100 Административни материјал 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 
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426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

426000 426400 Материјали за саобраћај 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,94 

426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

426000 426900 Материјали за посебне намене 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,35 

Укупно за конто 426000 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0,00 20.100.000,00 1,65 

441000 441200 Отплата камата осталим нивоима власти 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

441000 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00 0,93 

Укупно за конто 441000 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00 1,10 

451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 

19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 1,62 

Укупно за конто 451000 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 1,62 

454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,65 

Укупно за конто 454000 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,65 

463000 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

Укупно за конто 463000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

464000 464100 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,47 

464000 464200 Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање 

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,61 

Укупно за конто 464000 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 1,08 

472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 0,00 15.960.000,00 1,31 

472000 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 14.020.000,00 14.020.000,00 0,00 0,00 14.020.000,00 1,15 

472000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 24.500.000,00 16.000.000,00 0,00 8.500.000,00 24.500.000,00 2,01 

472000 472900 Остале накнаде из буџета 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

Укупно за конто 472000 55.130.000,00 46.630.000,00 0,00 8.500.000,00 55.130.000,00 4,51 

481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ 

домаћинствима 

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,49 

481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00 3,76 

Укупно за конто 481000 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 52.000.000,00 4,26 

482000 482100 Остали порези 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

482000 482200 Обавезне таксе 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 0,05 

Укупно за конто 482000 890.000,00 890.000,00 0,00 0,00 890.000,00 0,07 

483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,45 

Укупно за конто 483000 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,45 

484000 484200 Накнада штете од дивљачи 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

Укупно за конто 484000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,25 

485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа 

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,33 

Укупно за конто 485000 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,33 

499000 499100 Средства резерве 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 13.300.000,00 1,09 

Укупно за конто 499000 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 13.300.000,00 1,09 

511000 511100 Куповина зграда и објеката 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 2,21 

511000 511200 Изградња зграда и објеката 132.012.000,00 103.012.000,00 0,00 29.000.000,00 132.012.000,00 10,80 

511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 39.781.845,00 24.000.000,00 0,00 15.781.845,00 39.781.845,00 3,26 

511000 511400 Пројектно планирање 17.960.000,00 17.960.000,00 0,00 0,00 17.960.000,00 1,47 

Укупно за конто 511000 216.753.845,00 171.972.000,00 0,00 44.781.845,00 216.753.845,00 17,74 

512000 512100 Опрема за саобраћај 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

512000 512200 Административна опрема 5.312.800,00 1.300.000,00 0,00 4.012.800,00 5.312.800,00 0,43 
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512000 512800 Опрема за јавну безбедност 8.628.000,00 8.628.000,00 0,00 0,00 8.628.000,00 0,71 

Укупно за конто 512000 15.940.800,00 11.928.000,00 0,00 4.012.800,00 15.940.800,00 1,30 

541000 541100 Земљиште 12.000.000,00 4.500.000,00 0,00 7.500.000,00 12.000.000,00 0,98 

Укупно за конто 541000 12.000.000,00 4.500.000,00 0,00 7.500.000,00 12.000.000,00 0,98 

Укупно за    4    ОПШТИНСКА УПРАВА 991.424.878,00 630.400.000,00 0,00 361.024.878,00 991.424.878,00 81,14 
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463000 413100 Накнаде у натури 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,16 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

463000 421200 Енергетске услуге 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 1,56 

463000 421300 Комуналне услуге 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

463000 421400 Услуге комуникација 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 421500 Трошкови осигурања 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 421900 Остали трошкови 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 423200 Компјутерске услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

463000 423400 Услуге информисања 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

463000 423500 Стручне услуге 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

463000 423900 Остале опште услуге 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01 

463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,48 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,02 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,41 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 426100 Административни материјал 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,06 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 426400 Материјали за саобраћај 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,06 

463000 426900 Материјали за посебне намене 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,78 

463000 512200 Административна опрема 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,01 

463000 515100 Нематеријална имовина 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 4,17 

Укупно за    4.00.01    ОШ РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 4,17 
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ПЛАН РАСХОДА 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

4.00.02 ОШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ КОСТОЈЕВИЋИ 

Конто Расходи по 

наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,49 

463000 421300 Комуналне услуге 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

463000 421400 Услуге комуникација 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 421500 Трошкови осигурања 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 421900 Остали трошкови 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,07 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

463000 423200 Компјутерске услуге 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 423400 Услуге информисања 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

463000 423700 Репрезентација 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,11 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 426100 Административни материјал 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 426200 Материјали за пољопривреду 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

463000 426400 Материјали за саобраћај 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

463000 426900 Материјали за посебне намене 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

463000 511200 Изградња зграда и објеката 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,09 

463000 512200 Административна опрема 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 512800 Опрема за јавну безбедност 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 515100 Нематеријална имовина 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 16.070.000,00 16.070.000,00 0,00 0,00 16.070.000,00 1,32 

Укупно за    4.00.02    ОШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ КОСТОЈЕВИЋИ 16.070.000,00 16.070.000,00 0,00 0,00 16.070.000,00 1,32 
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ПЛАН РАСХОДА 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

4.00.03 ОШ СВЕТИ САВА БАЈИНА БАШТА 

Конто Расходи по 

наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,20 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 421200 Енергетске услуге 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,23 

463000 421300 Комуналне услуге 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

463000 421400 Услуге комуникација 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 421500 Трошкови осигурања 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 423200 Компјутерске услуге 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,01 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 423400 Услуге информисања 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 423500 Стручне услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 423700 Репрезентација 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

463000 423900 Остале опште услуге 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,49 

463000 424300 Медицинске услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,06 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,20 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 426100 Административни материјал 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 426200 Материјали за пољопривреду 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 426400 Материјали за саобраћај 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,04 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 426900 Материјали за посебне намене 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01 

463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

463000 511400 Пројектно планирање 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,02 

463000 512200 Административна опрема 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,03 

463000 515100 Нематеријална имовина 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за конто 463000 36.700.000,00 36.700.000,00 0,00 0,00 36.700.000,00 3,00 

Укупно за    4.00.03    ОШ СВЕТИ САВА БАЈИНА БАШТА 36.700.000,00 36.700.000,00 0,00 0,00 36.700.000,00 3,00 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

4.00.04 ОШ СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ РОГАЧИЦА 

Конто Расходи по 

наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,11 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,12 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 421200 Енергетске услуге 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,61 

463000 421400 Услуге комуникација 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 421500 Трошкови осигурања 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

463000 421900 Остали трошкови 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 

463000 423200 Компјутерске услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 423500 Стручне услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 423900 Остале опште услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,41 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,49 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

463000 426100 Административни материјал 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

463000 426200 Материјали за пољопривреду 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 426400 Материјали за саобраћај 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,49 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,06 

463000 515100 Нематеријална имовина 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

Укупно за конто 463000 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 0,00 36.600.000,00 3,00 

Укупно за    4.00.04    ОШ СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ РОГАЧИЦА 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 0,00 36.600.000,00 3,00 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

4.00.05 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Конто Расходи по 

наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00 0,19 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 421200 Енергетске услуге 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 11.250.000,00 0,92 

463000 421300 Комуналне услуге 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,05 

463000 421400 Услуге комуникација 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

463000 421500 Трошкови осигурања 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 423100 Административне услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 423200 Компјутерске услуге 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 423500 Стручне услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

463000 423700 Репрезентација 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 423900 Остале опште услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,04 

463000 426100 Административни материјал 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 426400 Материјали за саобраћај 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

463000 426900 Материјали за посебне намене 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

463000 515100 Нематеријална имовина 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

Укупно за конто 463000 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 22.400.000,00 1,83 

Укупно за    4.00.05    ТЕХНИЧКА ШКОЛА 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 22.400.000,00 1,83 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

4.00.06 ГИМНАЗИЈА ЈОСИФ ПАНЧИЋ 

Конто Расходи по 

наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,07 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,61 

463000 421300 Комуналне услуге 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,03 

463000 421400 Услуге комуникација 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,01 

463000 421500 Трошкови осигурања 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

463000 421900 Остали трошкови 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,02 

463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

463000 423200 Компјутерске услуге 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,01 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,01 

463000 423400 Услуге информисања 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

463000 423700 Репрезентација 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,04 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

463000 426100 Административни материјал 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,01 

463000 426400 Материјали за саобраћај 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,02 

463000 426900 Материјали за посебне намене 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,01 

463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,01 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,07 

463000 515100 Нематеријална имовина 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01 

Укупно за конто 463000 13.840.000,00 13.840.000,00 0,00 0,00 13.840.000,00 1,13 

Укупно за    4.00.06    ГИМНАЗИЈА ЈОСИФ ПАНЧИЋ 13.840.000,00 13.840.000,00 0,00 0,00 13.840.000,00 1,13 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

4.00.07 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЈИНА БАШТА 

Конто Расходи по 

наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

463000 421200 Енергетске услуге 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 0,00 1.430.000,00 0,12 

463000 421300 Комуналне услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,02 

463000 421900 Остали трошкови 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423200 Компјутерске услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

463000 423500 Стручне услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423700 Репрезентација 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

463000 423900 Остале опште услуге 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00 0,00 5.270.000,00 0,43 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,01 

463000 426400 Материјали за саобраћај 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

463000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,20 

463000 472900 Остале накнаде из буџета 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,82 

463000 482100 Остали порези 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 512200 Административна опрема 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

Укупно за конто 463000 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 0,00 21.700.000,00 1,78 

Укупно за    4.00.07    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЈИНА БАШТА 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 0,00 21.700.000,00 1,78 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Конто Расходи по 

наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

Укупно за конто 411000 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,16 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 204.000,00 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00 0,02 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,01 

Укупно за конто 412000 329.000,00 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00 0,03 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за конто 414000 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

Укупно за конто 422000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

Укупно за    5    ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2.594.000,00 2.594.000,00 0,00 0,00 2.594.000,00 0,21 
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Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Расходи по 

наменама 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Раздео  4 ОПШТИНСКА УПРАВА 

Глава  4.01 ПРЕДСКОЛСКА УСТАНОВА НЕВЕН 

4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НЕВЕН 

131/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 70.026.000,00 0,00 5.500.000,00 75.526.000,00 23,51 

132/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 7.553.000,00 0,00 0,00 7.553.000,00 2,35 

132/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 3.890.000,00 0,00 0,00 3.890.000,00 1,21 

133/0 413000 413100 Накнаде у натури 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,14 

134/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 0,06 

134/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,00 0,67 

134/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом 
3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 1,15 

135/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,13 

136/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.730.000,00 0,00 0,00 1.730.000,00 0,54 

137/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0,06 

137/0 421000 421200 Енергетске услуге 11.900.000,00 0,00 0,00 11.900.000,00 3,70 

137/0 421000 421300 Комуналне услуге 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,26 

137/0 421000 421400 Услуге комуникација 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,21 

137/0 421000 421500 Трошкови осигурања 300.000,00 0,00 200.000,00 500.000,00 0,16 

137/0 421000 421900 Остали трошкови 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,01 

138/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 200.000,00 0,00 500.000,00 700.000,00 0,22 

139/0 423000 423200 Компјутерске услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,09 

139/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,13 

139/0 423000 423400 Услуге информисања 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

139/0 423000 423500 Стручне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

139/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 0,00 1.200.000,00 1.300.000,00 0,40 

139/0 423000 423700 Репрезентација 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,06 

139/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.400.000,00 0,00 1.200.000,00 2.600.000,00 0,81 

140/0 424000 424300 Медицинске услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,16 

141/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.760.000,00 0,00 0,00 2.760.000,00 0,86 

141/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,16 

142/0 426000 426100 Административни материјал 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,26 

142/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,05 

142/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,10 

142/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 500.000,00 60.000,00 1.200.000,00 1.760.000,00 0,55 

142/0 426000 426700 Медицински и лабораторијски материјали 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

142/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 4,98 

142/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,22 

143/0 482000 482100 Остали порези 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

143/0 482000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

144/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

145/0 485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

146/0 511000 511400 Пројектно планирање 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,37 

147/0 512000 512200 Административна опрема 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,23 

147/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,06 

148/0 515000 515100 Нематеријална имовина 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,05 

Укупно за аналитику 4.01   131.575.000,00     

Укупно за главу 4.01 ПРЕДСКОЛСКА УСТАНОВА НЕВЕН 131.575.000,00 60.000,00 9.900.000,00 141.535.000,00 44,06 
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Глава  4.02 ТУРИСТИЦКА ОРГАНИЗАЦИЈА ТАРА ДРИНА БАЈИНА БАСТА 

4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ТАРА ДРИНА БАЈИНА БАШТА 

149/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 11.040.000,00 0,00 0,00 11.040.000,00 3,44 

150/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,40 

150/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,19 

151/0 413000 413100 Накнаде у натури 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

152/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

152/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

152/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,22 

153/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,06 

154/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,06 

154/0 421000 421200 Енергетске услуге 16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 5,04 

154/0 421000 421300 Комуналне услуге 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,56 

154/0 421000 421400 Услуге комуникација 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,22 

154/0 421000 421500 Трошкови осигурања 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,08 

155/0 423000 423200 Компјутерске услуге 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,08 

155/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,08 

155/0 423000 423500 Стручне услуге 1.220.000,00 0,00 0,00 1.220.000,00 0,38 

155/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,16 

155/0 423000 423700 Репрезентација 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,08 

155/0 423000 423900 Остале опште услуге 5.350.000,00 0,00 0,00 5.350.000,00 1,67 

156/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,53 

156/0 424000 424300 Медицинске услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,05 

156/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,36 

157/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.890.000,00 0,00 0,00 1.890.000,00 0,59 

157/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,48 

158/0 426000 426100 Административни материјал 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,09 

158/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,02 

158/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,40 

158/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,05 

158/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,16 

158/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,09 

159/0 482000 482100 Остали порези 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

159/0 482000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

160/0 511000 511400 Пројектно планирање 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,47 

161/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,84 

161/0 512000 512200 Административна опрема 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,22 

161/0 512000 512300 Опрема за пољопривреду 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,04 

161/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,08 

162/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,03 

163/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,23 

163/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,07 

164/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,37 

164/0 423000 423400 Услуге информисања 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,54 

164/0 423000 423500 Стручне услуге 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,08 

164/0 423000 423700 Репрезентација 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,23 
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164/0 423000 423900 Остале опште услуге 7.730.000,00 0,00 0,00 7.730.000,00 2,41 

165/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,93 

166/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

167/0 523000 523100 Залихе робе за даљу продају 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1,25 

168/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,37 

169/0 423000 423400 Услуге информисања 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,26 

169/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,47 

169/0 423000 423700 Репрезентација 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,11 

169/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,51 

170/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 1,25 

170/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 2.220.000,00 0,00 0,00 2.220.000,00 0,69 

171/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,09 

172/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

173/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,12 

174/0 426000 426100 Административни материјал 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,12 

175/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00 2,27 

176/0 512000 512800 Опрема за јавну безбедност 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,04 

176/0 512000 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,56 

Укупно за аналитику 4.02   93.280.000,00     

Укупно за главу 4.02 ТУРИСТИЦКА ОРГАНИЗАЦИЈА ТАРА ДРИНА БАЈИНА БАСТА 93.280.000,00 4.100.000,00 0,00 97.380.000,00 30,32 

Глава  4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

4.03.01 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ БАЈИНА БАШТА 

177/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 2,55 

178/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,26 

178/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,13 

180/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,44 

180/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,11 

180/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

400.000,00 175.000,00 0,00 575.000,00 0,18 

181/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,16 

182/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 30.000,00 5.000,00 0,00 35.000,00 0,01 

182/0 421000 421200 Енергетске услуге 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,30 

182/0 421000 421300 Комуналне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

182/0 421000 421400 Услуге комуникација 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,06 

182/0 421000 421500 Трошкови осигурања 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,02 

183/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 70.000,00 20.000,00 0,00 90.000,00 0,03 

184/0 423000 423100 Административне услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,09 

184/0 423000 423200 Компјутерске услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

184/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

184/0 423000 423400 Услуге информисања 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,09 

184/0 423000 423500 Стручне услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,05 

184/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

184/0 423000 423700 Репрезентација 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,08 

184/0 423000 423900 Остале опште услуге 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,25 

185/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,09 

186/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,11 

186/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,06 
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187/0 426000 426100 Административни материјал 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

187/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,02 

187/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

187/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,06 

187/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

187/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

189/0 512000 512200 Административна опрема 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,09 

190/0 515000 515100 Нематеријална имовина 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,22 

Укупно за аналитику 4.03.01   16.370.000,00     

4.03.02 УСТАНОВА КУЛТУРА БАЈИНА БАШТА 

177/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00 1,81 

178/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,22 

178/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,11 

179/0 413000 413100 Накнаде у натури 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

180/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

180/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом 
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,08 

181/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,04 

182/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 200.000,00 30.000,00 0,00 230.000,00 0,07 

182/0 421000 421200 Енергетске услуге 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00 0,73 

182/0 421000 421300 Комуналне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

182/0 421000 421400 Услуге комуникација 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 0,10 

182/0 421000 421500 Трошкови осигурања 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,02 

182/0 421000 421900 Остали трошкови 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

183/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,11 

184/0 423000 423200 Компјутерске услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,05 

184/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,06 

184/0 423000 423400 Услуге информисања 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,07 

184/0 423000 423500 Стручне услуге 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,08 

184/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,12 

184/0 423000 423700 Репрезентација 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,06 

184/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,40 

186/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,37 

186/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

187/0 426000 426100 Административни материјал 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,05 

187/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,09 

187/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,09 

187/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,20 

188/0 482000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

191/0 423000 423400 Услуге информисања 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,19 

191/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,23 

191/0 423000 423700 Репрезентација 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,12 

191/0 423000 423900 Остале опште услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,16 

192/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 8.450.000,00 0,00 0,00 8.450.000,00 2,63 

193/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,48 

194/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,09 

195/0 423000 423700 Репрезентација 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,09 



Буџет 2023 
 

Датум штампе: 08.12.2022 16:54:09   
 

 
2022   Страна 115 од 117 

 

 

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2023 

 

 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Расходи по 

наменама 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

195/0 423000 423900 Остале опште услуге 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,19 

196/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,03 

197/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 420.000,00 500.000,00 0,00 920.000,00 0,29 

198/0 523000 523100 Залихе робе за даљу продају 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,56 

199/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,05 

199/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

200/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,12 

201/0 423000 423400 Услуге информисања 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

201/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,06 

201/0 423000 423900 Остале опште услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,09 

202/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,62 

203/0 423000 423500 Стручне услуге 918.000,00 0,00 0,00 918.000,00 0,29 

204/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 5,76 

204/0 511000 511400 Пројектно планирање 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,08 

205/0 512000 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 8.000.000,00 2,49 

Укупно за аналитику 4.03.02   57.138.000,00     

Укупно за главу 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 73.508.000,00 3.530.000,00 4.400.000,00 81.438.000,00 25,35  

Глава  4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

4.04.01 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУГ1 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

206/0 421000 421200 Енергетске услуге 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.01   4.000,00     

4.04.02 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈИНА БАШТА 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.02   1.000,00     

4.04.03 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАКАЉ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.03   1.000,00     

4.04.04 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕРУЋАЦ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

207/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,05 

208/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,11 

209/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

Укупно за аналитику 4.04.04   555.000,00     

4.04.05 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РОГАЧИЦА 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

206/0 421000 421200 Енергетске услуге 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,02 

Укупно за аналитику 4.04.05   60.000,00     

4.04.06 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПИЛИЦА 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.06   1.000,00     

4.04.07 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОСТОЈЕВИЋИ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.07   1.000,00     

4.04.08 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАГЛАВАК 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
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206/0 421000 421200 Енергетске услуге 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.08   20.000,00     

4.04.09 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОЛОТУША 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

206/0 421000 421200 Енергетске услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 

Укупно за аналитику 4.04.09   55.000,00     

4.04.10 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈЕЛОВИК 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.10   1.000,00     

4.04.11 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГВОЗДАЦ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.11   1.000,00     

4.04.12 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧЕВЦИ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.12   1.000,00     

4.04.13 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРОТИН 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.13   1.000,00     

4.04.14 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕСЕРОВИНА 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

206/0 421000 421200 Енергетске услуге 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

210/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.14   20.000,00     

4.04.15 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИШЕСАВА 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

206/0 421000 421200 Енергетске услуге 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.15   20.000,00     

4.04.16 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАСТИСТЕ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.16   1.000,00     

4.04.17 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАОВИНЕ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

208/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,01 

Укупно за аналитику 4.04.17   37.000,00     

4.04.18 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОВЦИЊА 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.18   1.000,00     

4.04.19 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОКЛЕТАЦ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.19   1.000,00     

4.04.20 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗЛОДОЛ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.20   1.000,00     

4.04.21 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАРОЖЈЕ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

206/0 421000 421200 Енергетске услуге 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

210/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 
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Укупно за аналитику 4.04.21   20.000,00     

4.04.22 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОБАЈГОРА 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

206/0 421000 421200 Енергетске услуге 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.22   20.000,00     

4.04.23 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЉЕШТАНСКО 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.23   1.000,00     

4.04.24 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИЈЕРАЧ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.24   1.000,00     

4.04.25 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАЧА 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.25   1.000,00     

4.04.26 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАГОШТИЦА 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.26   1.000,00     

4.04.27 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦРВИЦА 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

206/0 421000 421200 Енергетске услуге 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.27   20.000,00     

4.04.28 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАШНА РАВАН 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.28   1.000,00     

4.04.29 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБ 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.29   1.000,00     

4.04.30 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУГ 2 

206/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.04.30   1.000,00     

Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,26  

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 299.213.000,00 7.690.000,00 14.300.000,00 321.203.000,00 100,00  

Укупно за БК  0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 299.213.000,00 7.690.000,00 14.300.000,00 321.203.000,00 100,00 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

   

              ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

                                                          

             Правни основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у одредбама члана 6. став 

2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему (“Сл. Гласник РС” број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) 

којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти 

и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, 

затим члана 20. тачка 1. члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник 

РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. 

Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 2/2019) 

којима је прописано да скупштина локалне власти доноси буџет за сваку календарску 

годину, у којем се исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске 

трансакције, расходи и други  издаци, а обезбеђивање средстава општинама за обављање 

изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирaњу локалне самоуправе 

(„Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.износ, 125/2014-

усклађени дин.износ, 95/2015-усклађени дин.износ, 83/2016, 91/2016-усклађени дин.износ, 

104/2016-др.закон, 96/2017-усклађени дин.износ, 89/2018- усклађени дин.износ, 95/2018- 

др.закон, 86/2019-усклађени дин.износ, 126/2020-усклађени дин.износ, 99/2021- усклађени 

дин.износ и 111/2021-др.закон).  

 

           Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/201, 149/2020 и 118/2021), јединствено се уређује 

планирање, припрема, доношење и извршење буџета, извештавање, буџетско 

рачуноводство, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица 

локалне самоуправе. 

 

          Чланом 31. Закона о буџетском систему прописан је буџетски календар за припрему 

и доношење буџета  локалне власти. Члан 40. Закона о буџетском систему регулише да по 

добијању Фискалне стратегије, локални орган управе надлежан за финансије доставља 

директним корисницима Упутство за припрему буџета  локалне власти, као и садржај 

упутства. Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину које је 

Министарство финансија доставило локалним самоуправама садржи основне економске 

претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2023.годину, методологију 

израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана 

корисника средстава буџета.  
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           Директни буџетски корисници обавезни су, да у складу са смерницама и роковима 

из Упутства, траже од индиректних корисника за које су одговорни предлоге 

финансијских планова за 2023. годину и неопходне податке за израду предлога 

финансијског плана директног буџетског корисника. 

           Одлука о буџету јединице локалне самоуправе треба да буде креирана уз 

поштовање све четири класификације које чине стандарни класификациони оквир за 

буџетски систем, према изворима финансирања, а посебно је неопходно поштовање 

одредби члана 2. тачка 7. и 8. Закона о буџетском систему којима су дефинисани директни 

и индиректни корисници буџетских средстава.  

 

         Директни корисници буџетских средстава локалне власти су органи и службе 

локалне власти основани од ЈЛС да преко њих врше законом прописане надлежности и то: 

Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општинска управа и 

Општинско правобранилаштво. Ови буџетски корисници, сходно организационој 

класификацији у посебном делу буџета добили су своје делове буџета који се називају 

раздели. Приликом израде Одлуке о буџету водили смо рачуна да се у складу са чланом 2. 

тачка 31. Закона о буџетском систему апропријације за индиректне кориснике буџетских 

средстава исказују збирно по врстама индиректних корисника и наменама у оквиру 

раздела директног корисника који је у буџетском смислу одговоран за индиректне 

кориснике.  

         Имајући у виду фискална правила и основне макроекономске пројекције Упутством 

су предвиђене смернице за планирање појединих категорија прихода и расхода. Законом о 

буџетском систему дефинисани су јавни приходи и примања који припадају буџету 

јединице локалне самоуправе за финансирање њених надлежности. Такође, Законом о 

буџетском систему, је уређено да одредбе закона којима се уређује коришћење и 

расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране локалне власти 

престају да важе када се за то створе технички услови.  Још једном је јасно истакнуто да се 

не могу спајати установе које обављају различите делатности имајући у виду да су 

делатности које обављају ове установе уређене различитим прописима, као и да се 

коефицијенти и други елементи за обрачун и исплату плата запослених у установама 

утврђују у зависности од врсте делатности установе.  

 

         Израда грађанског буџета, као инструмента за повећање транспарентности и 

исказивања на који начин и у које сврхе се користе јавна средства, представља водич за 

грађане којима треба да се приближе надлежности и начин финансирања послова који се 

обављају. У циљу информисања грађана о начину трошења и за које сврхе се троше 

буџетска средства израђен је Водич кроз Одлуку о буџету општине Бајина Башта за 2023. 

годину који ће на једноставан, сликовит и разумљив начин приказати буџет грађанима са 

информацијама о буџетским приходима и примањима, расходима и издацима, изворима 

финансирања, буџетским корисницима и биће објављен на интернет страници општине. 
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            Расходе за реализацију мера и активности утврђених посебним законима 

планирали смо у оквиру одређених програма, програмских активности, односно пројеката, 

с тим што се исти могу извршавати само до висине апропријације утврђене Одлуком о 

буџету, без обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму од 

планираног.  

            Уколико се у току године остваре наведени приходи у обиму већем од планираног 

Одлуком о буџету, исти се могу користити и за извршавање других врста расхода, с 

обзиром на то да представљају опште приходе буџета којима се финансира јавна 

потрошња и који немају претходно утврђену намену.          

           Чланом 93. Закона о буџетском систему прописана је и надлежност Управе за 

трезор у погледу контроле извршења апропријација применом система за извршење 

буџета локалне власти. У складу са тим је извршена измена интерних система за 

електронску размену података. 

 

 

          Припрема буџета 

 

           Буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је 

донет. Чланом 28. Закона о буџетском систему предвиђено је постојање два дела буџета и 

то општи и посебан, као и програмске информације јер је посебан део буџета исказан и по 

програмској класификацији, што значи задржавање постојеће организационе структуре 

која је испресецана програмима и програмским активностима уз додавање рекапитулације 

програмског дела буџета као саставног дела одлуке о буџету.              

            Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2023. 

годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о 

финансирању локалне самоуправе која се остварују по основу изворних и уступљених 

прихода, трансфера и других прихода и примања утврђених Законом.  

           Општи део буџета обухвата рачун прихода и примања, расхода и издатака, рачун 

финансирања, буџетски суфицит односно дефицит, преглед планираних капиталних 

издатака буџетских корисника, сталну и текућу резерву. 

           Посебан део буџета обухвата  финансијске планове директних корисника буџетских 

средстава  према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску. Финансијски 

планови садрже расходе и издатке корисника буџетских средстава у складу са 

економском, функционалном, програмском и класификацијом  по изворима финансирања. 

           Образложење садржи образложење општег дела буџета и програмске информације. 

Програмске информације чине описи програма, програмских активности и пројеката 

корисника буџетских средстава, циљеви који се желе постићи у средњорочном периоду, 

као и показатеље учинака за праћење постизања наведених циљева. 

            Чланом 1. Одлуке о буџету исказан је Рачун прихода и примања, расхода и 

издатака и Рачун финансирања који садржи укупне приходе и примања из свих извора 

финансирања у износу од  1.543.014.878,00 динара и укупне расходе и издатке у износу од 
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1.543.014.878,00 динара. Истим чланом у општем делу Одлуке дефинисани су приходи и 

примања буџета општине Бајина Башта. Буџетски приходи и примања општине Бајина 

Башта за 2023. годину планирани су на основу дефинисаних прихода и примања у складу 

са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода и примања 

за три квартала у 2022. години  и њихове процене остварења за задњи квартал буџетске 

године. Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Бајина Башта, тј. њиховом 

пројекцијом за 2023. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета из извора 01, 

без пренетих неутрошених средстава, у износу од 1.160.000.000,00 динара.  

           Буџетски суфицит, односно буџетски дефицит се исказује као разлика између 

укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупних расхода и 

издатака за набавку нефинансијске имовине. Потребна средства за финансирање 

буџетског дефицита обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходних  

година у износу од  320.000.000,00 динара и пренетих неутрошених средстава за посебне 

намене у износу од 43.424,878,00 динара.          

           Рачун финансирања обухвата примања од продаје финансијске имовине и 

задуживања (класа 9) и издатке за набавку финансијске имовине и отплату кредита (класа 

6). Укупан резултат рачуна финансирања мора да одговара износу фискалног суфицита 

односно фискалног дефицита.            

           У општем делу буџета исказују се и капитални пројекти за буџетску и наредне две 

буџетске године.  

            Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и 

грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, укључујући 

услуге пројектног планирања која су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за 

изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу 

нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.  

            Капиталним пројектима се увећава имовина јединице локалне самоуправе путем 

изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у 

опрему, машине и другу нефинансијску имовину. 

           Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на 

основу система јединствене буџетске класификације. 

     

            Буџет општине Бајина Башта  за 2023. годину у потпуности је урађен у складу са 

чланом 29. и чланом 112. Закона о буџетском систему, односно, обухваћене су економска 

класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, 

организациона класификација, функционална класификација, класификација према 

изворима финансирања и програмска класификација.  

            Економска класификација прихода и примања исказује приходе и примања по 

изворима, а економска класификација расхода и издатака исказује расходе и издатке за 

запослене, робу и услугу, трансферна плаћања, набавку основних средстава и остале 

расходе. Економска класификација уређена је Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  
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           Организациона класификација исказује расходе и издатке по директним и 

индиректним корисницима буџетских средстава распоређених по апропријацијама.              

           Функционална класификација исказује расходе и издатке по функционалној намени 

за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи.                  

            Класификација према изворима финансирања исказује из чега се расходи и издаци 

финансирају, рецимо општи приходи и примања из буџета, сопствени приходи буџетских 

корисника, донација, кредита, из средстава Републике или других извора.  

            Програмско буџетирање је инструмент који представља већу одговорност 

корисника буџета као и транспарентност потрошње јавних средстава. Програмска 

класификација приказује расходе и издатке по програмима, програмским активностима и 

пројектима.  

            Програмска класификација уређена је Упутством за израду програмског буџета и 

омогућава да се расходи и издаци класификују по програмима. 

 

             -Програм је скуп активности које корисници буџетских средстава спроводе у 

складу са својим кључним недлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. Састоји 

се од независних, али тесно повезаних компонената-програмских активности и/или 

пројеката. Утврђује се и спроводи од стране једног или више корисника буџетских 

средстава и није временски ограничен.  

             -Програмска активност је текућа и континуирана делатност корисника 

буџетских средстава, која није временски ограничена. Спровођењем програмске 

активности се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма. Утврђује се 

на основу уже дефинисаних надлежности корисника буџетских средстава и мора бити део 

програма.  

             -Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџетских 

средстава чијим спровођењем се постижу циљеви пројекта, односно програма.  

 

           Сваки програм, програмска активност и пројекат у програмском буџету који чини 

програмску структуру мора садржати назив, сврху, правни основ, опис, циљ, индикатор и 

одговорно лице.  

           Циљ програма, програмске активности и пројекта је израз онога што се настоји 

реализовати док је индикатор мерило, односно критеријум којим се утврђује да ли се циљ 

реализује. 

  

    

           У циљу израде  Одлуке о буџету општине Бајина Башта  за 2023. годину, локални 

орган управе надлежан за финансије доставио је Упутство директним и индиректним 

корисницима средстава буџета у коме су дефинисани основни правци у погледу 

планиране политике локалне власти, основне претпоставке и смернице за припрему 

одлуке о буџету, процене прихода и примања, расхода и издатака буџета локалне власти, 

као и садржај захтева буџетског корисника.  
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           Одлука о буџету је одлука којом се процењују приходи и примања и утврђују 

расходи и издаци и садржи одредбе битне за извршење. Поред општег и посебног дела, 

одлука о буџету  садржи  и нормативни део  који  се односи  на обавезе и овлашћења како 

надлежних органа тако и буџетских корисника. 

            Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, 

тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2022. години и њихове 

процене за последњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при 

чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован 

номинални раст у 2023. години од 8,1%). Ревидирано Упутство за припрему Одлуке о 

буџету локалне власти за 2023. годину достављено од стране Министарства финансија 5. 

децембра 2022.године садржи измене у погледу плнирања прихода и истиче да укупан 

раст прихода  не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални 

раст у 2023. години од 13,3%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим 

прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе 

разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, 

просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза 

на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.  

 

              Уколико локална власт очекује приходе по основу донација, апропријације 

прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним 

износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из изворa 

финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти, 08 - Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица и 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине могу се 

планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама.  

              Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе  планирају у истом износу 

који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени 

гласник РС”, број 110/21).  

              У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се 

у укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. 

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 

средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних прихода, тако да сви јавни 

приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да буду 

уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало 

уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије), а не на подрачуне 

корисника 

             У овој и наредној години не очекује се истоветан утицај пандемије који би 

захтевао предузимање мера у склопу борбе против ефеката кризе, али ће ситуација у 

Украјини и међународни односи који се формирају као реакција, снажно утицати на 

економска кретања у наредном периоду. Расположив фискални простор у 2023. години 

биће опредељен за наставак реализације приоритетних капиталних инвестиција. 
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         Приходи и примања буџета општине 

 

         Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе регулисано је чланом 25. 

Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 им 118/2021) и члановима 6. и 34. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013, 125/2014, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018-усклађени дин.износ, 

95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин.износ, 126/2020-усклађени дин.износ, 99/2021-

усклађени дин.износ и 111/2021-др.закон).  

          Јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној 

територији, уступљени приходи и трансфери.    

          Стопе изворних прихода, начин и мерила за одређивање висине локалних такси и 

накнада, утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са 

законом. 

          Уступљени приходи су приходи  чија се основица и стопа, односно начин и мерила 

за утврђивање висине износа, утврђују Законом, а приход остварен на територији општине 

уступа се у целини или делимично тој општини.    

          Текући приходи буџета локалних самоуправа чине порески приходи, трансфери и 

непорески приходи.  

          У пореске приходе спадају: Порез на доходак, добит и капиталне добитке, Порез на 

имовину, Порез на добра и услуге и Други порези и њихова пројекција у укупном износу 

за 2023. годину је  961.402.000,00 динара.     

 

          На економској класификацији 711000 – Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке, планиран је укупан износ од 480.000.000,00 динара. Наводимо најзначајније 

исказане на следећим економским класификацијама:     

          На економској класификацији 711111 – Порез на зараде, износ од 373.000.000,00 

динара;            

           На економској класификацији 711121 – Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно оствареном  приходу, по решењу Пореске 

управе, износ од 500.000,00 динара; 

           На економској класификацији 711122 – Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске 

управе, износ од 27.000.000,00 динара; 

           На економској класификацији 711123 – Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, 

износ од 50.000.000,00 динара; 

           На економској класификацији 711191 – Порез на остале приходе износ од 

28.000.000,00 динара;  

           На економској класификацији 711193 – Порез на приходе спортиста и спортских 

стручњака, износ од 300.000,00 динара;  
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           Процена наплате ових пореских облика првенствено узима у обзир планирано 

повећање зарада у јавном сектору и наплату остатка одложених пореских обавеза из 2020. 

године. 

           Одредбама Уредбе о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и 

дориноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести covid-19 

прописан је начин одлагања плаћања пореза и доприноса привредним субјектима који су 

се определили за одлагање доспелости  плаћања пореских обавеза. Омогућено је одлагање 

плаћања обавеза привредним субјектима, односно намиривање тих обавеза на највише 24 

једнаке месечне рате без камате. Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованих  

пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести 

covid-19 дефинише обавезе привредника и продужава рок за плаћање обавеза.  Обвезник 

може измирити и целокупну обавезу или део обавезе већи од доспелог и пре рока и због 

свих тих непознаница и услед специфичности које су обележиле претходне две године 

нема поузданог основа за пројекцију буџетских прихода у наредном периоду, па 

приступамо опрезно при пројекцији остварења ове категорије прихода до краја 2023. 

године. 

            Наиме, ефекти пандемије на кретање прихода су у појединим месецима, зависно од 

јачине епидемиолошких мера, били врло специфични. Такође утицај тих мера није био 

истоветан на све пореске и непореске облике прихода. Значи буџетске приходе у 2023. 

години услед велике неизвесности  смо планирали опрезно узимајући у обзир измене у 

пореској политици  и регулисању дуга по основу пренетих пореских обавеза из 2020. 

године, како би у случају реализације негативних ризика ниво одступања био сведен на 

најмању могућу меру. 

 

           На економској класификацији 713000 – Порез на имовину, планиран је укупан 

износ од „224,000,000.00“ динара. 

 

       Порез на имовину 

 

       Јединице локалне самоуправе су дужне да  најкасније до 30. новембра текуће године, 

за потребе утврђивања пореза на имовину за 2023. годину донесу : 

- одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности у зонама, 

- одлуку о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности у 

зонама. 

           На територији општине Бајина Башта су одређене три зоне за утврђивање пореза на 

имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, 

саобраћајној повезаности са централним деловима општине Бајина Башта, односно са 

радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона,  ДРУГА зона  и ТРЕЋА 

зона, а  ПРВА зона утврђена је за најопремљенију зону. 
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          Један од елемената за утврђивање вредности непокретности је просечна цена 

квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност на 

основу цена остварених у промету у периоду од 01.октобра године која претходи текућој 

години до 30. септембра текуће године. Текућа година је календарска година која 

претходи години за коју се утврђује порез на имовину. Када је у зони у којој се 

непокретност налази било мање од три промета одговарајућих непокретности или промета 

уопште није било, вредност непокретности за те непокретности утврђује се на основу 

просечних цена остварених у граничним зонама у којима је у том периоду било најмање 

три промета одговарајућих непокретности, с тим да се граничним зонама сматрају зоне 

чије се територије граниче са зоном у којој није било промета, а које припадају истој 

локалној самоуправи. 

          Скупштина општине Бајина Башта је на седници одржаној 20. октобра 2022. године  

донела Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на теритирији општине Бајина Башта и 

Одлуку о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника 

који воде пословне књиге са просечним ценама одговарајућих непокретности. 

         Коефицијенте за непокретности у зонама утврђује јединица локалне самоуправе, 

само када ни у зонама,  ни у граничним зонама није било најмање три промета 

одговарајућих непокретности. Ако јединица локалне самоуправе не објави коефицијенте 

за непокретности у зонама  до истека рока дефинисаног законом или их утврди преко 

максималног износа, основица пореза на имовину утврдиће се применом коефицијента  из 

закона за непокретности у одговарајућој зони.  

         Наиме, обзиром да је Одлуком о утврђивању просечних цена квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине 

Бајина Башта, Службени лист општине Бајина Башта, број 16/2022 од 21.10.2022. године, 

дошло до повећања просечних цена квадратног метра непокретности у односу на 2022 – у  

годину за поједине пореске облике: 

 

1. Станови за 2023 – у годину: 72.300,00 РСД;  

a. Станови за 2022 – у годину: 68.708,00 РСД; 

b. Повећање у односу на 2022-у годину износи: 3.592,00 РСД или 

5 %; 

c. ЗОНА 1 и 2.   

2. Станови за 2023 – у годину: 56.813,00 РСД;  

a. Станови за 2022 – у годину: 68.708,00 РСД; 

b. Смањење у односу на 2022-у годину износи: 11.895,00 РСД или 

17 %; 

c. ЗОНА 3.   

3. Куће за становање за 2023– у годину: 36.364,00 РСД; 

a. Куће за становање за 2022 – у годину: 28.524,00 РСД; 

b. Повећање у односу на 2022-у годину износи: 7.840,00 РСД или  

27  %; 

c. ЗОНА 1 и 2. 
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4. Куће за становање за 2023 – у годину: 25.814,00 РСД; 

a. Куће за становање за 2022 – у годину: 19.629,00  РСД; 

b. Повећање у односу на 2022-у годину износи: 6.185,00 РСД или 

31.5 %; 

c. ЗОНА 3. 

5. Пословне зграде за 2023 – у годину: 84.170,00 РСД; 

a. Пословне зграде за 2022 – у годину: 58.531,00  РСД 

b. Повећање у односу на 2022-у годину износи: 25.639,00 РСД или 

44 %; 

c. ЗОНА 1,2 и 3. 

6. Гараже помоћни објекти за 2023 – у годину: 22.757,00  РСД; 

a. Гараже и помоћни објекти за 2022 – 15.964,00 РСД 

                  б.   Повећање у односу на 2022-у годину износи: 6.793,00 РСД или 

                        42.5 %; 

с.   ЗОНА 1 и 2. 

7. Гараже и помоћни објекти за 2023 – у годину: 6.385,00  РСД; 

a. Гараже и помоћни објекти за 2022 – 5.039,00 РСД 

                  б.   Повећање у односу на 2022-у годину износи: 1.346,00 РСД или 

                        27  %; 

с.   ЗОНА 3. 

 

          Може се закључити да ће доћи до повећања пореског задужења код одређених врста 

непокретности (осим станова у трећој зони), а најизраженије повећање је код пословних 

зграда у првој, другој и  трећој зони, гаража и помоћних објеката у првој и другој зони. 

         Такође, напомињемо да је у току 2018-е године извршен попис непокретности, са 

циљем да се што тачније утврди чињенично стање у погледу пријављене квадратуре 

објеката, што ће резултирати повећањем и опсега и висине задужења. 

         Последњи елемент који ће утицати на повећање задужења јесте и процес озакоњења 

незаконито изграђених објеката. Након измена закона којим се уређује област озакоњења 

објеката унета је новина која обавезује странке, у поступку озакоњења,  да поднесу 

пореске пријаве са тачном квадратуром објеката, утврђеној на основу извештаја о 

затеченом стању. 

         Имајући у виду наведено извршена је процена висине задужења пореза на имовину 

од физичких лица за 2023. годину и очекује се остварење од 57.000.000,00 динара.    

        Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге  - 125.000.000,00 динара 

        Преласком на самоопорезивање, обвезници су добили обавезу да сами утврде, пријаве 

и плате порез на имовину у прописаним роковима. До утврђивања пореза на имовину за 

пореску годину, порез на имовину се плаћа аконтационо - у висини утврђене обавезе за 

последње тромесечје претходне године. Позитивну разлику између утврђеног износа 

пореза за прво тромесечје и аконтационо уплаћеног пореза на имовину, обвезник је дужан 

да плати најкасније до 31.марта пореске године. Правна лица самоопорезивањем врше 

утврђивање пореза на имовину  за све  своје непокретности па и на земљиште и за све 

своје непокретности врше плаћање на уплатни  рачун 713122 Порез на имовину обвезника 

који воде пословне књиге. 
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           Када је у питању планирање Пореза на наслеђе и поклон - пројектован у износу од 

7.000.000,00 динара, Пореза на  пренос апсолутних права на непокретности  по решењу 

Пореске управе – пројектован на износ од 22.000.000,00 динара и Пореза на  пренос 

апсолутних права на моторним возилима - пројектован на износ од 3.000.000,00 динара, 

планирање се врши на основу остварења у претходним годинама и непредвидиво је, јер се 

не може  предвидети обим наслеђивања и поклона као ни трговина непокретностима. 

 

             Eкономска класификација 713427 – Порез на пренос апсолутних права на 

употребљаваним моторним возилима  износи 10.000.000,00 динара 

             Купац половног аутомобила када га купи од другог грађанина од сада сам 

обрачунава порез који треба да плати и више не мора да чека решење Пореске управе 

Србије да би возило пререгистровао на себе. Вредност употребљаваног возила на који се 

обрачунава овај порез по стопи од 2,5 % више није каталошка цена половних возила по 

АМСС, већ посебан обрачун по формули на основу података који се налазе на 

саобраћајној дозволи возила које је предмет купопродаје односно по формули која 

укључује запремину, снагу и старост возила. Нови начин опорезивања примењује се од 

31. марта, а Пореска управа Србије објавила је и упутство за обрачун овог намета који се 

аутоматски израчунава на основу унетих личних података на порталу.  

 

- локалне административне таксе 

 

          Локалне административне таксе се уводе за списе и радње које органи јединице 

локалне самоуправе издају односно обављају у оквиру послова из своје изворне 

надлежности;  Пројектован износ од  3.000.000,00 динара.     

 

- локалне комуналне таксе 

        

          На економској класификацији 714513 - Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим  пољопривредних возила и машина планиран  

износ од 20.000.000,00 динара 

          Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, је усклађена са чланом 7. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, односно са Правилником о подели моторних и прикључних 

возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.     

          Изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе измењен је члан 

15. Закона о финансирању локалне самоуправе и додат члан 15а којим су утврђени 

највиши износи локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и 

члан 15в којим су утврђени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим  пољопривредних возила и машина.  

          На  економској  класификацији  716111 -  Комунална  такса за истицање фирме на 

пословном простору планиран је износ од 17.000.000,00 динара           
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           Велики број обвезника је искористио законску могућност за условни отпис камате и 

потписао Споразум о измирењу, тако да ће се одређени приход по том основу остварити и 

током 2023. године и то не само по основу локалне комуналне таксе већ и осталих  

пореских облика. 

      

- Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне  сврхе  

  

           Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне  сврхе  планирана 

је за 2023. годину сходно заузећу у 2022. години и планираног новог задуживања у 2023. 

години у укупном износу од 196.000.000,00 динара.  Општинска управа општине Бајина 

Башта  односно Одељење за инспекцијске и комуналне делатности  је покренуло поступак 

утврђивања заузећа јавне површине у пословне сврхе од стране Јавног предузећа 

Електропривреде Србије – огранак Дринско-Лимске ХЕ, на парцелама где је изграђен 

објекат – некатегорисани пут Перућац-Митровац и само по том основу пројектован износ 

од око 193.000.000,00 динара. Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на 

територији општине Бајина Башта  уведена је накнада за коришћење јавне површине у 

пословне сврхе и прописана висина накнаде.  

 

-  боравишна такса  

 

           Одредбама члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да 

јединица локалне самоуправе својим актом уводи боравишну таксу у складу са законом 

којим се уређује област туризма. Законом о пореском поступку и пореској администрацији  

прописано је да јединица локалне самоуправе води податке који су од значаја за 

утврђивање пореза на имовину и других изворних јавних прихода као и податке о наплати 

тих прихода. Боравишна такса представља приход јединице локалне самоуправе на чијој 

територији је наплаћен, а актом скупштине јединице локалне самоуправе уводи се 

боравишна такса у складу са законом којим се уређује област туризма и по том основу 

планиран приход у износу од 12.000.000,00 динара.  

 

          Чланом 5. Уредбе о условима и начину утврђивања боравишне таксе за физичко 

лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 

туристичком домаћинству, као и начина и рокова плаћања, прописано је да надлежни 

орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази угоститељски објекат , 

дужан да за свако физичко лице утврди висину годишњег износа боравишне таксе у року 

од 15 дана од дана правоснажности решења о категоризацији. Када је у питању Боравишна 

такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе, физичко лице податке о 

висини годишњег износа боравишне таксе добија од надлежног органа локалне 

самоуправе и по основу овог пореског облика планиран је износ од 1.000.000,00 динара.   
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-    накнада  за  заштиту  и  унапређење  животне средине  

 

               Скупштина Републике Србије донела  је Закон о накнадама за коришћење јавних 

добара („Сл. гласник РС“ број 95/2018, 49/2019 и 86/2019-усклађени дин.износ), у којем је 

у члану 279. предвиђено да закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ а примењиваће се од 1. јануара 2019. године, 

осим одредаба члана 134-139. овог закона које ће се примењивати од 1. марта 2019. 

године. Одредбе члана 134-139. односе се на накнаду за заштиту и унапређивање животне 

средине који припадају буџету јединице локалне самоуправе и користе се кроз Буџетски 

фонд за заштиту животне средине. Ближи критеријуми утврђивања ове накнаде утврђени 

су Уредбом о критеријумима за одређивање активности  које утичу на животну средину 

према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем 

активности, износима накнада за заштиту и унапређење животне средине. 

           Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну 

средину („Сл.гласник РС“ број 86/2019 и 89/2019) утврђују се критеријуми за одређивање 

активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну 

средину који настаје обављањем активности, износима накнада за заштиту и унапређење 

животне средине. Критеријуми за одређивање негативног утицаја активности које утичу 

на животну средину утврђују се у оквиру претежне делатности коју обвезник обавља, где 

се под претежном делатношћу сматра делатност регистрована код АПР. Према степену 

негативног утицаја на животну средину  активности правних лица и предузетника се деле 

према делатностима на оне које имају велики, средњи и мали утицај на животну средину. 

          Сагледавањем законских одредби и одредби усвојене Уредбе, као и потенцијалних 

обвезника и тренутних прорачуна, дошло се до закључка да ће ниво очекиваних накнада  

за 2023. годину бити у  износу од 5.300.000,00 динара.  

          Планирана средства ће се користи у складу са Предлогом Програма коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бајина Башта који ће 

бити упућен на сагласност Министарству заштите животне средине. Средства ће се 

користити наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законом из 

области  заштите животне средине. 

                     Због промењених законских основа Закона о наканадама за коришћење јавних 

добара и пратећих уредби, знатно су умањени приходи које локалне самоупараве могу да 

остваре. Локалне самоуправе су у обавези су да израде Краткорочне акционе планове у 

складу са Законом о заштити ваздуха, а за које је потребно урадити мониторинг квалитета 

ваздуха. У 2023. години планира се даља континуирана контрола и праћење стања 

животне средине у складу са Закона о заштити животне средине (члан 69-73) и посебним 

законима  и то: мониторинг квалитета ваздуха у складу са одредбама Закона о заштити 

ваздуха и подзаконским актима. У 2023. години се планира и Мониторинг земљишта на 

територији општине Бајина Башта у складу са чланом 28. Закона о заштити земљишта. 

 

 

 



14 

 

- накнада за коришћење грађевинског земљишта 

 

         Чланом 45. Закона о комуналним делатностима  предвиђено је увођење комуналне 

накнаде уз истовремено укидање накнаде за коришћење грађевинског земљишта, а у члану 

27. Закона о комуналним делтностима прописана је обавеза Владе да својим актом 

дефинише: обвезнике накнаде, основ за обрачун накнаде, мерила за обрачун износа, 

највише износе комунaлне накнаде, ослобoђења и друга питања.   

          Задуживање корисника са накнадом за коришћење грађевинског земљишта је 

престало, али у 2023. години пројектован је приход по основу наплате накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта по основу дуга из претходних година у износу од 

300.000,00 динара, јер је један део пореских обвезника потписао Споразум о измирењу 

обавеза по основу више пореских облика, укључујући и дуг по основу накнаде за   

коришћење грађевинског земљишта.     

        Уколико порески обвезник редовно измири рате доспелих обавеза које су одложене, 

укључујући и текуће обавезе у складу са законом, отписаће  му  се 50 %  камате која се 

односи на тај дуг, а уколико се порески обвезник не буде придржавао рокова за уплату 

одложеног дугованог пореза или уколико у периоду за који је одложено плаћање 

дугованог пореза не измири текућу обавезу, приступићемо принудној наплати доспелог, а 

неплаћеног дуга из датих средстава обезбеђења наплате. Имајући у виду могући прилив 

средстава по овом основу урађена је пројекција наплате накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта. 

 

     Јединици локалне самоуправе припадају и уступљени приходи и трансфери. Приходи 

од уступљених пореза остварених на њеној територији су: 

- порез на доходак грађана и то на приходе од пољопривреде и шумарства , 

приходе од самосталне делатности, приход од давања у закуп покретних ствари, 

осигурања лица, 74% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту 

запосленог  и остали приходи у складу са законом; 

- пореза на наслеђе и поклон; 

- порез на пренос апсолутних права ( остварење овог прихода зависи од понуде и 

тражње на тржишту некретнина и  половних моторних возила) 

          Република уступа јединици локалне самоуправе приходе од накнада остварених на 

територији јединице локалне самоуправе и то: 

- накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта; 

      -     друге накнаде у складу са законом          

 

          На економској класификацији 733151 – Ненаменски трансфери од Републике у 

корист нивоа општина пројектован је износ од 136.973.000,00 динара. Износ 

ненаменског трансфера утврђен је Законом о буџету Републике Србије и за општину 

Бајина Башта  износи 136.973.000,00 динара што није промењено од 2016. године.   
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          На економској класификацији 733154 - Текући наменски трансфери од Репблике 

у корист нивоа општина (извор 07), пројектован је износ од 5.500.000,00 динара.    

          Планирана средства у износу од 5.500.000,00 динара из извора  07 - трансфери од 

других нивоа власти, су по основу Споразума о коришћењу наменских трансферних 

средстава из буџета Републике Србије за припремни предшколски програм од стране 

Министраства просвете, науке и технолошког развоја, јер се средства преносе на основу 

званичних месечних извештаја према броју формираних група и броју деце у седишту и 

ван седишта и у развојној групи.  

     

          Пренета неутрошена средства трансфера за посебне намене пројектована су у 

укупном износу од 21.489.597,00 динара и евидентирана на извору 17 - Неутрошена 

средства трансфера од других нивоа власти 

 

        Образложење за износ од 8.500.000,00 динара        

         Министарство рударства и енергетике у току 2022. године расписало је  јавни позив 

за јединице локалне самоуправе за финансирање пројеката енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа и станова. Општина Бајина Башта је испунила услове из јавног 

позива за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа 

и станова који спроводе јединице локалне самоуправе и потписан је Уговор о 

суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова између Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности која је 

орган у саставу Министарства рударства и енергетике и општине Бајина Башта.  Одлуком 

о буџету општине Бајина Башта за 2022. годину планирана су средства у износу од 

8.500.000,00 динара и одобрен износ од старне Управе од 8.500.000,00 динара тако  да 

укупна средства подстицаја за реализацију Програма су износила 17.000.000,00 динара.  

          Именована је Комисија за спровођење програма, спроведен  јавни позив за 

привредне субјекте. Утврђена коначна ранг листе грађана којима се одобрава енергетска 

санација,  закључено је 129 уговора и у току је  извођење радова. У складу са Уговором о 

суфинансирању програма, рок за реализацију програма је 11.03.2023. године. Општина ће 

вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима -  извођачима радова, након 

што грађанин изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације 

мере. На основу предлога Комисије за спровођење програма опредељена средства из 

текуће године се преносе у наредну годину и исказана су на извору 17- Неутрошена 

средства трансфера од других нивоа власти 

          Образложење за износ од 12.989.597,00 динара  

          Програмом подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне 

самоуправе на територији Републике Србије, Кабинет министра за иновације и 

технолошки развој одобрио је средства општини Бајина Башта за реализацију Пројекта 

„Иновациони смарт сити центар Бајина Башта“  којим се имплементирају нове 

технологије и апликације у оквиру концепта „паметних и безбедних градова“ у области 
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развоја иновационог предузетништва у циљу обезбеђивања стимулативног оквира за 

пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.  Уговором о 

наменским трансферима који је потписан између Кабинета министра без портфеља 

задуженог за иновације и технолошки развој и Општине Бајина Башта одобрен је 

наменски трансфер у износу од 12.989.597,00 динара. Рок за реализацију пројекта је 

28.фебруар 2023. године.   

 

           Пренета неутрошена средства донација за посебне намене пројектована су у 

укупном износу од 21.935.281,00 динара и евидентирана на извору 15 - Неутрошена 

средства донација из ранијих година 

 

           Образложење за износ од 3.000.000,00 динара        

           На основу члана 16. Закона о кинематографији, предлога Конкурсне комисије за 

доделу средстава по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у 

кинематографији за 2022. годину у категорији: Преддигитализација и дигитализација 

биоскопа, усвојен је Предлог Конкурсне комисије од стране потпредседнице Владе  и 

Министра културе и информисања и донето Решење о додели средстава за суфинансирање 

пројеката у кинематографији и вези са тим Установи „Култура“ Бајина Башта  као 

подносиоцу пријаве на поменутом конкурсу додељена средства у износу од 3.000.000,00 

динара. 

           У 2022. години Установа „Култура“ Бајина Башта је започела  капитално 

одржавање биоскопа, заправо ради се о значајном улагању локалне самоуправе у 

реализацији капиталног одржавања зграда и објеката и набавци опреме па је с тим у вези 

учествовала на конкурсу Филмског центра Србије – финансирање и суфинансирање 

пројеката у кинематографији за 2022. годину. Додељена су средства за куповину 

биоскопских фотеља. Расписана је јавна набавка, али према записнику о отварању понуда 

од 05. децембра 2022. године закључено је да нема поднетих пријава, па с тим у вези, као 

и на основу Уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Установе 

„Култура“  Бајина Башта и Филмског центра Србије, где се добитник средстава обавезује 

да набавку биоскопских фотеља која је предмет овог уговора реализује до 31.12.2023. 

године, Установа „Култура“ је принуђена да неутрошена средства пројектује и за наредну 

годину. 

           Образложење за износ од 18.935.281,00 динара        

           Потписан је Уговор о донацији између између Канцеларије Уједињених нација за 

пројектне услуге и Општине Бајина Башта на износ од 18.935.281,00 динара који је и 

добијен од УНОПС-а. Средства су одобрена за спровођење пројекта за успостављање 

пешачке зоне у урбаном, историјском центру Бајине Баште. Циљ је да се пружи подршка 

за активности побољшања квалитета живота  и добробити локалне заједнице. Средства 

добијена по овом Уговору су на располагању за расходе програма до 27.новембра 2023. 

године. Обзиром да није било реализације по наведеном основу средства се преносе у 

наредну годину. 
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          У непореске приходе спадају: Приходи од имовине, Приходи од продаје добара и 

услуга, Приходи од новчаних казни, Мешовити и неодређени приходи и Меморандумске 

ставке за рефундацију расхода и укупно износе 62.885.000,00 динара. Наводимо  

најзначајније: 

- приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку 

         Средства од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности  

саобраћаја  на путевима  у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% 

буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% 

средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе,  на чијој територији је 

прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре 

са циљем унапређења безбедности саобраћаја на путевима, а 50% за унапређење 

саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивне активности из области 

безбедности саобраћаја, научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и 

техничко опремање јединица саобраћајне полиције. Укупно планирана средства за 

реализацију активности на предлог комисије за безбедност саобраћаја за 2023.годину 

износе 10.000.000,00 динара, а користиће се по Програму утрошка средстава за 

унапређење безбедности саобраћаја за 2023. годину на који сагласност даје Општинско 

веће. 

 

- приходи од пружања услуга боравка деце у предшколским установама 

 

           Правилником о изменама и допунама Правилника о условима и начину  вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна и Правилником о 

изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем, прописано је да Приходе остваренe по основу пружања услуга 

боравка  деце  у  предшколским  установама у корист нивоа општина треба планирати на 

извору 01- приходи из буџета. Такође у 2023. години Предшколска установа „Невен“ 

Бајина Башта има  обавезу уплате тих средстава на одговарајући рачун прописан за уплату 

јавних прихода. У току пословне 2022. године дошло је до одређених промена у 

пословању, односно повећања цена на тржишту и најаве промена цена до краја године 

посебно када су у питању електрична енергија, грејање и материјал (намирнице за 

припремање хране, канцеларијски материјал, хемијска средства за одржавање хигијене). 

Због омогућавања несметаног функционисања Предшколска установа „Невен“ Бајина 

Башта је извршила корекцију цена услуге боравка деце у Предшколској установи  

„Невен“. Обрачун нове економске цене извршен је у складу са Правилником о мерилима 

за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у ПУ, Законом о 

основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и 

образовању. Општинско веће општине Бајина Башта је донело Решење о утврђивању 

економске цене и проценат учешћа родитеља у обезбеђивању средстава за остваривање 

делатности ПУ „Невен“. Овим повећањем дошли би до повећања прихода остварених по 

основу  пружања услуга боравка деце у предшколским установама. 
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        На основу броја уписане деце у Предшколској установи „Невен“ Бајина Башта 

пројектована су средства по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 

установама у износу  од  29.000.000,00 динара.  

 

- приходи од камата на средства консолидованог рачуна трезора  

 

         Локални орган управе надлежан за финансије, може новчана средства на 

консолидованом рачуну трезора локалне власти, инвестирати на домаћем  финансијском 

тржишту новца  у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, али су председник 

општине односно лице које он овласти одговорни за сигурност тог инвестирања. Општина 

Бајина Башта је планирала приход од камата на средства консолидованог рачуна трезора  

коју би плаћала банка на месечно просечно стање пласираних новчаних средстава у 

износу од 1.500.000,00 динара.   

        

- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и 

покретних ствари 

 

          Локални орган управе надлежан за финансије води евиденцију о приходима 

оствареним од закупа.         

          На име Прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 

државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 

планиран је износ од 1.700.000,00 динара по основу два  уговора о закупу где је 

дефинисана месечна закупнина и плаћање се врши у динарској противвредности  према 

важећем средњем курсу и по основу дуга из претходног периода. У питању је један 

споразум за дуг из претходног периода  и два уговора о закупу простора. 

          Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској  

својини које користе општине и индиректни корисници буџета су  планирани  у укупном 

износу од 1.450.000,00 динара,  од тога износ од  800.000,00 динара  се односи на приходе 

по основу давања у закуп спортске хале и отворених терена у рекреативном центру и 

износ од  650.000,00 динара по основу прихода од давања у закуп непокретности које 

користе месне заједнице, јер је изменама и допунама Закона о буџетском систему укинута 

категорија сопствених прихода, а корисници буџетских средстава који нису били изузети 

од примене Закона, били су у обавези да угасе подрачуне сопствених прихода, отворене 

код Управе за трезор и да дотадашње сопствене приходе, а сада  јавна средства, 

усмеравају на прописане уплатне рачуне јавних прихода.  

          Наведено законско решење није у потпуности укинуло сопствене приходе, јер су од 

укидања сопствених прихода изузете установе основане од стране Републике Србије 

односно локалне власти, над којима оснивач врши законом утврђена права у погледу 

управљања и финансирања. 
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          Остали приходи у корист нивоа општина планирани су у укупном износу од 

1.200.000,00 динара, а од тога износ од 1.000.000,00 динара по основу прихода од 

манифестација, плажа, посета, рефундације трошкова и износ од 200.000,00 динара 

Народна библиотека «Милош Требињац» Бајина Башта  по основу прихода од чланарине. 

           Приходи од закупнине за грађевинско земљиште планирани су у износу од 

300.000,00 динара, јер је општина Бајина Башта као носилац права јавне својине на 

катастарској парцели број 739 по култури градско грађевинско земљиште која представља 

полигон за обуку кандидата за возаче и полагање возачког испита, издала у закуп ауто 

школама уз обавезу плаћања закупнине. 

               

           Када је у питању извор 07 – трансфери од других нивоа власти по основу 

Меморандумских ставки за рефундацију расхода планиран је укупан износ од  

2.700.000,00 динара. Предшколска установа „Невен“ Бајина Башта је планирала износ од 

1.300.000,00 динара (РФЗО за исплату боловања преко 30 дана и НСЗ-јавни радови) и 

износ од 1.400.000,00 динара код  Народне библиотеке „Милош Требињац“ Бајина Башта.  

 

         На економској класификацији 744151  Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица  планиран  је износ од  600.000,00 динара  из извора 08-Добровољни 

трансфери од физичких и правних лица   

         На основу Уговора о регулисању међусобних односа ради санације и асфалтирања 

локалног пута Рогачица - Главачићи у 2022. години између ЈП ЕТВ (Јавно Предузеће 

Емисиона техника и везе) Београд и општине Бајина Башта обезбеђена су средства у 

износу од 600.000,00 динара. Поменути путни правац ЈП ЕТВ користи ради 

доласка/одласка  до објекта емисионе станице  "Главачића брдо"  изграђени на 

кат.парцели 2148/2 КО Својдруг. Како је исти  неопходан у свакодневном раду, а у циљу 

одржавања и поправке опреме и уређаја, ЈП ЕТВ учествује у санацији преосталог дела 

пута. Иста износ средстава, за исту намену се планира и у 2023.години. 

 

        Из извора 16 – родитељски динар за ваннаставне активности планиран је износ од 

3.100.000,00 динара и користи се за осигурање деце и то износ од 200.000,00 динара, износ 

од 1.200.000,00 динара за набавку дидактичког и потрошног материјала за децу и 

зимовање деце у износу од 1.200.000,00 динара, а на  име дневнице за васпитаче  износ од 

500.000,00 динара.    

 

                Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина  

 

           Средства су планирана у укупном износу од 7.430.000,00 динара и то износ од 

3.330.000,00 динара Установа „Култура“ Бајина Башта, а износ од 4.100.000,00 динара 

Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта. 
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 Примања од продаје станова у корист нивоа општина  

 

           Средства планирана по основу примања од продаје станова износе 2.100.000,00 

динара. Део се односи на примања од продаје станова – Избеглице. Одлуком о решавању 

стамбених потреба избеглица извршен избор од 20 корисника обзиром да се радило о 20 

стамбених јединица и општина Бајина Башта је закључила уговор о закупу стамбених 

јединица на одређено време са могућношћу куповине. Обзиром да су закључени уговори о 

купопродаји непокретности планиран је прилив средстава по наведеном основу за 2023. 

годину. 

 

          Планирани приходи буџет за 2023. годину садрже и одређене ризике који се односе 

на процене неких прихода. Ови ризици имају значајну вероватноћу и висок утицај на 

пројектовану висину буџета. 

           У зависности од реализације полазних претпоставки и остварење прихода ће 

осцилирати у истој сразмери. Овакав концепт буџета подразумева појачану буџетску 

дисциплину корисника буџета нарочито у делу планирања преузимања обавеза у складу са 

Законом о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама. На овај начин стварају се 

услови да се преузети расходи финансирају у складу са свим законским прописима који 

уређују трошење јавних средстава, да се измирују обавезе према добављачима и да се 

редовно сервисирају обавезе према буџетским корисницима (плате, стални трошкови и 

други трошкови неопходни за њихово функционисање).              

           Пренети вишак прихода из 2022.године као износ неутрошених средства са стањем 

на 31.12.2022.године који се будe утврдиo Одлуком о завршном рачуну буџета општине 

Бајина Башта за 2022.годину распоредиће се ребалансом буџета за 2023. годину. Наменска 

неутрошена средства са стањем на 31.12.2022.године користиће се у 2023.години.  

            Сви корисници буџета морају рационално и штедљиво да користе дате ресурсе. 

Један од кључних фактора финансијске стабилности, одржање равнотеже и ликвидности 

буџета јесте систем одобравања преузимања обавеза у 2023.години. Преузимање обавеза 

не само према планираним приходима већ и према остварењу прихода током 2023.године 

кључни је фактор како би се одржала билансна равнотежа између приходне и расходне 

стране буџета.  

            Корисници буџета дужни су да се старају о остварењу циљева утврђених 

програмским буџетом и да приликом исказивања индикатора исхода посебан осврт дају 

родно одговорним индикаторима како би се створила основа за родну анализу алокације 

буџетских средстава.  
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 Објашњење садржаја појединих економских класификација у Одлуци о буџету 

 

            Обзиром да се у припреми буџета, према Закону о буџетском систему, користе  

јединствене буџетске класификације прописане Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систeм и да се буџет, због могућих 

одступања у основним параметрима који се користе приликом планирања, припрема на 

четвртом нивоу економских класификација, а у циљу разумевања садржаја тих 

класификација, у наставку се ближе  образлaжу поједине економске класификације. 

         Оквир дозвољене, односно неопходне потрошње, полази од реално сагледаних 

прихода и примања по изворима финансирања и рестриктивно утврђених расхода и 

издатака. Рационална и одговорна потрошња јавних средстава захтева поштовање 

утврђених приоритета и поштовање усклађености потрошње по сваком извору 

финансирања, појединачно. 

 

Инструкције за планирање појединих категорија расхода: 

 

            Локална власт у 2023.години у складу са инструкцијама из упутства може 

планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених који се финансирају из 

буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата 

планира на нивоу плата исплаћених за септембар 2022. години, као и увећања плата 

прописаних законом којим се уређује буџетски систем 

          Корекције износа планираних средстава за плате извршене се у току буџетске 

процедуре на основу Измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних 

средстава за расходе за запослене у 2023. години. 

         Средства за плате су планирана на бази броја запослених који раде.     

         Као и у претходним годинама и у 2023. години, не треба планирати исплату 

божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради 

побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада, осим јубиларних награда за 

запослене који  то право стичу у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених. 

          У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 

2023. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421-Стални 

трошкови).  

          У оквиру субвенција конто 45 неопходно је преиспитати све програме на основу 

којих се додељују субвенције, а имајући у виду све прописе који се тичу државне помоћи. 

          Остале расходе, треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се 

спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита. 
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         РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

411 и 412 - ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) и 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА  

 

          На економској класификацији 411 планиране су плате, додаци и накнаде стално 

запослених и  плате привремено запослених. 

          На економској класификацији 412 планирани су социјални доприноси на терет 

послодавца (допринос за ПИО и допринос за здравствено осигурање). 

           Плате запослених код корисника буџета локалне власти планиране су у складу са 

Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, 

бр. 34/01, 62/06...113/17 - др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени 

гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18, 95/18- др. закон, 

86/19 – др.закон, 157/20 и 123/21-др.закон).        

          Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и 

другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима 

за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним 

органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 

јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01... 157/20-др.закон, 19/21, 48/21 и 

123/21). 

          Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне 

власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до 

почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору. 

           Прописано је да локална власт  у 2023. години може планирати укупна средства 

потребна за исплату плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти, тако 

да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планира на нивоу плата исплаћених 

за септембар 2022. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује 

буџетски систем. 

           Такође укупан број запослених на одређено време  (изузев у својству приправника), 

лица ангажована по уговору о делу, уговору о привремено повременим пословима као и 

лица ангажована по другим основама, не може бити већи од 10% укупног броја 

запослених на неодређено време осим уз сагласност тела Владе  на предлог надлежног 

органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. 

 

1. Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2023. годину 

            Средства за плате с у  задржане на нивоу средстава планираних Законом о 

буџету Републике Србије за 2022. годину  и Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 

2022. годину, а корекција износа планираних средстава за плате извршена је у току 

буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, Измена и допуна 

Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 

2023. годину. 
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Дописом су корисници обавештени у вези планирања масе средстава за плате, 

узимајући у обзир да се средства за плате планирају на бази броја запослених који 

раде, а не систематизованог броја запослених, јер уколико локална власт не планира у 

својим одлукама о буџету за 2023. годину и не извршава укупна средства за обрачун и 

исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може 

привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, 

односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се 

висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем. 

 

Група конта 41 – Расходи за запослене 

          У складу са Упутством Министарства финансија локална власт је у обавези да у 

одлуци о буџету за 2023. годину, у делу буџета који садржи норме битне за извршење 

буџета, у посебној одредби искаже број запослених на неодређено и одређено време, за 

које су у буџету локалне власти обезбеђена средства, па је потребно да сви буџетски 

корисници чије се плате финансирају из буџета општине Бајина Башта доставе  тражене 

податке. 

413  -  НАКНАДЕ У НАТУРИ  

 

          На овој економској класификацији планирана су средства за финансирање расхода 

за паркирање, путарине, новогодишње пакетиће за децу запослених. 

 

414 -  СОЦИЈАЛНА  ДАВАЊА  ЗАПОСЛЕНИМА 

 

         Ова економска класификација садржи конта за исплате накнада које иду на терет 

фондова (породиљско боловање, боловања преко 30 дана), отпремнине приликом одласка 

у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у 

медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, солидарна помоћ за случај 

дуже или теже болести запосленог или члана уже породице, набавка медицинско-

техничких помагала и апарата за рехабилитацију, набавка лекова, рођења или усвојења 

детета запосленог, а све на основу Посебног колективног уговора за запослене у 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 38/2019, 55/2020 и 51/2022) 

и у складу са тим Правилника о поступку за остваривање права на солидарну помоћ 

запослених.  

 

415 –НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА 

 

         На овој економској класификацији планирана су средства за финансирање накнаде 

трошкова за запослене - накнаде трошкова превоза  на посао и са посла. 
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416 – НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

 

           Средства на економској класификацији 416 - Награде запосленима и остали посебни 

расходи планирана су за исплату јубиларних награде (зависно од броја година проведених 

на раду), као и накнде члановима комисија. 

           Обрачун и исплата јубиларних награда врши се за запослене који су то право стекли 

у 2023. години, и то за запослене у органима локалне самоуправе врши се у висини 

просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике за последњи месец у 

претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна 

награда остварује, с тим да се висина новчане награде увећава за 30% при сваком 

наредном остваривању тог права. 

           За запослене у основним и средњим школама  за 10 година у радном односу – 50% 

просечне плате,  за 20 година у  радном односу – једна просечна плата,  за 30 година у  

радном односу – 1,5 просечна плата, а обзиром да је Изменама и допунама Посебног 

колективног  уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика од 

05. марта 2015. године, предвиђено и право на јубиларну награду за запослене са 

навршених 35 година рада остварених у радном односу у висини две просечне плате, без 

обзира да ли је радни стаж из школе или по другом основу. Под просечном платом 

подразумева се просечна плата остварена у претходном месецу, односно просечна зарада 

у РС у претходном месецу, ако је то повољније  за запосленог.  

         Изменама и допунама Посебног  колективног  уговора за запослене у основним и 

средњим школама и домовима ученика који је ступио на снагу дана 12.11.2022.године  

измењен је члана 31. став 2. који је предвидео да поред 10,20,30 и 35 година рада, 

запослени има право на исплату јубиларну награду за 40 година рада проведених у радном 

односу и то 2,5 просечне плате. 

          На основу члана  246. Закона о раду донет је Посебан колективни уговор за установе 

културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе, где је предвиђен и услов за добијање јубиларне награде и то за 35 година рада 

проведеног у радном односу, с тим  да се под  платом  подразумева  просечна месечна 

плата запосленог, односно запослених у установи, односно просечна зарада у РС према 

последњем објављеном податку РЗС у последњих 12 месеци који претходе месецу у којем 

се исплћује јубиларна награда, у зависности шта је повољније за запосленог. За остале 

висину јубиларне награде послодавац уређује општим актом односно уговором о раду. 

           У буџетској 2023. години директни и индиректни корисници буџетских средстава 

су планирали средства за јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2023. 

години и новчане честитки за децу запослених. 
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       КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА               

          Средства у оквиру групе конта 42 Коришћење роба и услуга  су планирана тако да се 

не угрози извршавање сталних трошкова уз крајње реалан приступ приликом планирања 

расхода и то са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама. 

 

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

          Средства планирана на економској класификацији 421 - Стални трошкови 

обухватају трошкове платног промета и банкарских услуга, услуге комуникација  

(коришћење  фиксне  и  мобилне телефоније, интернет,  услуге поште ), трошкове 

осигурања  имовине као што су зграде,  возила и остала дугорочна  имовина и осигурање 

запослених, трошкове закупа пословног простора, трошкове енергетских услуга (услуге  

за електричну енергију и услуге централног грејања), трошкове комуналних услуга ( 

услуге  водовода  и  канализације, услуге редовног одржавања, чишћења, одвоз отпада и 

остале комуналне услуге) 

           Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Бајина Башта 

обављање комуналних услуга и одржавање јавних површина на територији општине 

Бајина Башта поверено је ЈКП „12.септембар“ Бајина Башта. У оквиру Програма 2.– 

Комуналне делатности,  дефинисана је програмска активност – Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене, а на економској класификацији као расходи за комуналне 

услуге планиране су – Услуге ручног и машинског чишћења и прања улица и тротоара и 

осталих јавних површина које служе општим потребама, зимско чишћење и одржавање 

путева и улица, одржавање и санација градског сметлишта, пражњење и одвожење 

контејнера на свим прилазним саобраћајницама, а у оквиру програмске активности – 

Зоохигијена планирани су расходи за дератизацију и дезинсекцију објеката на 

површинама јавне намене. 

           У оквиру Програма 6. Заштита животне средине на Програмској активности – 

Управљање комуналним отпадом планирана је накнада по Уговору о одлагању и начину 

наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлгања комуналног и комерцијалног 

отпада у општини Бајина Башта за 2023. годину.  

   

422 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

          Средства у оквиру ове апропријације се користе за финансирање трошкова 

службених путовања запослених у земљи и иностранству, трошкове превоза, трошкове 

смештаја на службеном путу првенствено у оквиру излагања на сајмовима у земљи и 

инстранству и дневнице за исте, као и друга путовања везана за семинаре, туристички 

форум, едукације и неопходне догађаје. 

          Осим запослених, одборници, чланови сталних радних тела и чланови Општинског 

већа  имају право на дневницу за службено путовање уколико су на службени пут упућени  

од органа општине ради обављања службених послова за потребе општине. 

 



26 

 

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

 

          На овој економској класификацији се опредељују средства за: 

- административне услуге ( рачуноводствене услуге, услуге превођења неопходне 

за потребе публикација ...) 

- услуге одржавања рачунара и израде одговарајућих софтвера 

- услуге образовања и усавршавања запослених (котизација за семинаре и 

стручна саветовања, котизације за излагање на сајмовима туризма, издаци за 

стручне испите) 

- услуге информисања (услуге информисања јавности, услуге рекламирања у 

туристичким часописима, објављивање тендера и информативних огласа, 

штампање каталога, рекламних кеса и материјала за сајмове и манифестације, 

медијске услуге радија и телевизије, рекламирање на телевизији као и 

маркетинг кампања за потребе манифестација, остале услуге рекламе и 

пропаганде, промоција, портали, дрштвене мреже, лед екрани) 

- услуге ревизије и стручне услуге (ангажовање лица по уговору о делу, накнаде 

члановима комисија - планска комисија, комисија за безбедност саобраћаја, 

комисија за стипендирање, интерресорна комисија, комисија за спорт, накнаде 

члановима управних и надзорних одбора, стручне услуге надзорних органа за 

инвестиционе пројекте, комисије за технички пријем, услуге за јавне набавке, 

накнаде члановима комисије за лечење деце оболеле од тешких болести и 

вантелесну оплодњу, накнаде за рад члановима комисије за оцену пројеката 

поднетих по јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији 

општине Бајина Башта у 2023. години, .....), 

- угоститељске услуге, репрезентација, поклони за потребе сајмова, 

манифестација, поводом прославе дана општине 

- услуге чишћења и остале опште услуге 

 

        Средства на овој економској класификацији су намењена за финансирање права 

одборника за вршење одборничке дужности. Одборницима је утврђено право на накнаду 

за припреме за седнице, за присуствовање и учешће у раду седница Скупштине у висини 

од 10% од просечне месечне зараде по запосленом у РС, према последњем објављеном 

податку надлежног републичког органа, за сваку седницу Скупштине којој су 

присуствовали. У буџетској 2023. години на овој апропријацији планирана су средства за 

одржавање шест седница скупштине. 

        Такође на истој економској  класификацији  планирана је накнада председнику  и 

заменику председника Скупштине општине Бајина Башта за обављање те дужности и 

средства за накнаду члановима сталних радних тела  чији  је оснивач  Скупштина  

општине,  за присуствовање  и учешће у раду седница  у висини од  5% од просечне 

месечне зараде по запосленом  у РС за сваку седницу  којој су присуствовали.     
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           На овој економској класификацији су планирана и средства за накнаде члановима 

комисије за планове именоване  од  стране Скупштине општине у износу од  10 %  од  

просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Председнику 

комисије је утврђена увећана накнада за рад у тој комисији  и то за 20%  већа у односу на 

накнаду члановима комисије за планове за сваку седницу којој је присуствовао и 

учествовао у њеном раду, али обзиром  на Одлуку о главном урбанисти,  Општинско веће 

је предложило за именовање лице на месту главног урбанисте које би било на сталном 

раду, на период од четири године и на седници одржаној  20. октобра 2022. године  

Супштина општине и поставља главног урбанисту. Главни урбаниста је по функцији 

председник Комисије за планове. Члановима комисије за безбедност саобраћаја, као тела 

за координацију, ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из 

надлежности општине Бајина Башта утврђује се накнада за рад у висини од 5% од 

просечне месечне зараде по запосленом за сваку седницу којој су присуствовали. 

 

          Члановима Општинског већа утврђено је право на накнаду за припреме за седнице и 

за присуствовање и учешће у раду седница Општинског већа  у висини од 10%  од 

просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем 

објављеном  податку републичког органа надлежног за послове статистике, за сваку 

седницу којој су присуствовали. 

 

         Накнада за рад члановима интерресорне комисије у износу од 3,000.00 динара по 

детету.          

          У оквиру Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, на 

Програмској активности Јавни градски и приградски превоз путника, планирана су 

средства за превоз који је усклађен са потребама локалног становништва. Линије и број 

дневних полазака за све кориснике превоза су дефинисане уговором.  

 

          У оквиру Програма 6. Заштита животне средине, на Програмској активности - 

Заштита природе, а кроз Програм коришћења средстава буџетског фонда  за заштиту 

животне средине општине Бајина Башта планирана су средства за едукацију деце 

предшколског и школског узраста из области заштите животне средине. 

 

          У оквиру Програма 5. Пољопривреда и рурални развој кроз Програм подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  на територији 

општине Бајина Башта где је утврђена  намена и начин коришћења средстава у циљу 

унапређења пољопривреде на подручју општине планирана су средства за едукацију 

пољопривредних произвођача из свих сектора пољопривредне производње-јачање 

капацитета за прихватање знања кроз развијање свести и мотивисаности за образовањем.  
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424 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  

 

          Средства планирана на економској класификацији 424 - Специјализоване услуге 

намењена су за финансирање геодетских услуга, снимање ситуационих планова, 

парцелацију и препарцелацију, услуге за исплату накнаде докторима за утврђивање узрока 

смрти лица умрлих ван здравствене установе, затим услуге јавног здравства – анализа 

воде, услуге из области  образовања, културе и спорта, ангажовање стручне службе за 

анализе и третмане на фудбалском терену, услуге заштите животиња и биља, услуге 

очувања животне средине и остале специјализоване услуге - ангажовање спасилачког тима 

са опремом на води за спуст у оквиру Дринске регате.     

        Средства у оквиру Пројекта „Дринска регата 2023“ планирана су као учешће општине 

за ангажовање извођача за манифестацију „МОСТ-ФЕСТ“, затим у оквиру  „Летњих 

вечери“  средства су планирана за реализацију програма за децу као и активности које се 

организују поводом Дана општине и манифестација „Дринин дан“.  Део средстава је 

планиран за подстицаје у културном и уметничком стваралаштву кроз реализацију 

позоришних представа, ликовну колонију, изложбе скулптура, фотографија, слика, 

биоскопске пројекције, Сусрете села, подстицаје духовним свечаностима „Дани Раче украј 

Дрине“. 

         Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Бајина Башта, ЈКП 

„12.септембар“ Бајина Башта поверено је одржавање јавних зелених површина и 

одржавање и уређење парковског мобилијара, геодетске услуге, зоохигијена-хумано 

хватање паса и уклањање лешева животиња са подручја општине, одржавање и уређење 

градског гробља. 

         Затим у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Бајина Башта у оквиру Програмске активности - Праћење квалитета 

елемената животне средине у циљу побољшања стања животне средине. 

 

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

 

          Приликом планирања расхода на овој економској класификацији водили смо рачуна   

да корисници исказују као издатке за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и 

опреме радове којима се чува употребна вредност зграда, објеката и опреме у стању које је 

било у тренутку изградње и изводе се радови у циљу спречавања оштећења која настају 

употребом објекта или опреме, а не утиче на увећање инвестиционе вредности.     

         Средства су планирана за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме 

(столарски радови, молерски радови, поправка електронске и електричне опреме, 

административне опреме, одржавање возног парка, водоинсталатерски радови, замена 

врата, столарије и слични радови). Поред наведеног средства су планирана и за одржавање 

осталих објеката, јавне расвете, хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације, 

летње одржавање некатегорисаних макадамских путева, редовно одржавање путне 

инфраструктуре, хитне интервенције, спровођење мера одбране од поплава на територији 
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општине Бајина Башта за водотоке II реда, а конкретно чишћење корита реке Рогачица са 

притокама Дервентом и Јелашницом, јер је у питању река са јако израженом ерозијом 

земљишта и препозната је као водоток са приоритетом са спровођење превентивних мера 

одбране од поплава, текуће одржавање отворених и затворених терена и површина у 

Спортско рекреативном центру Браћа Милутиновић - конкретно за одржавање травнатог 

фудбалског терена, одржавање на отвореним површинама излетишта и одморишта, 

поправка дечијих игралишта и расвете, одржавање  пољопривредне опреме за кошење, 

ваљање и наводњавање. 

 

426 – МАТЕРИЈАЛ   

 

Под расходима материјала подразумевају се: 

- административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и 

униформе, биодекорација); 

- материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература и службени 

гласник); 

- материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали 

материјал за превозна средства); 

-  материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи); 

-  материјал за угоститељство (материјал за припремање хране – предшколска установа); 

- материјал за пољопривреду (природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали 

материјал за пољопривреду- туристичка организација); 

- материјал за очување животне средине (истраживање и развој, остали материјали за 

очување животне средине, набавка полиетиленских кеса за прихват селектованог сувог 

комуналног и комерцијалног отпада – подстицај примарној селекцији отпада на 

територији општине Бајина Башта); 

-   медицински и  лабораторијски материјал  

- материјали за посебне намене (заставе, резервни делови, ватромет, алат и ситан 

инвентар). 

 

          ОТПЛАТА КАМАТА 

441 – ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА      

                                                                                                                                  

          На овој економској класификацији се обезбеђују средства за отплате камата 

пословним банкама и осталим домаћим кредиторима. Отплата камате према осталим 

домаћим кредиторима је планирана за отплату камате за зајам мазута Републичкој 

дирекцији за робне резерве у износу од  2.000.000,00 динара у складу са Споразумом о 

регулисању преузетих обавеза по основу Одлуке о престанку рада, постојања и брисању 

Јавног предузећа Дирекција за изградњу „Бајина Башта“ Бајина Башта и преузимању 

права, обавеза и послова Јавног предузећа Дирекција за изградњу  „Бајина Башта“  на 

општину Бајина Башта. Општина Бајина Башта је преузела обавезу враћања зајма ЈП 

Дирекције за изградњу „Бајина Башта“ Бајина Башта, Републичкој Дирекцији за робне 
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резерве Београд по основу уља за ложење – мазута  по тржишној цени. Општина Бајина 

Башта се обавезала да позајмљену робу врати по Анексима у износу од 573.315 килограма 

уља за ложење и количину од 195.705 килограма уља за ложење. Рок враћања позајмљене 

робе се Анексима  сваке године продужава уз обавезу плаћања камате до момента враћања 

позајмљене робе. На истој економској класификацији планирана су средства на име 

камате  у износу од 11.400.000,00 динара, досуђена  правноснажном пресудом Привредног 

суда у Ужицу Посл.број 2 П 244/2021 од 10.11.2021.године. 

 

   

451–СУБВЕНЦИЈЕ  ЈАВНИМ  НЕФИНАНСИЈСКИМ  ПРЕДУЗЕЋИМА  И    

       ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

 

         У упутству је истакнуто да је неопходно  преиспитати све програме по основу којих 

се додељују субвенције имајући у виду мере фискалне консолидације које подразумевају 

рационално коришћење средстава субвенција. 

         На овој економској класификацији исказују се текуће субвенције и то: 

           -   субвенције за пољопривреду  

           -  текуће субвенције приватним предузећима које ће бити распоређене по конкурсу 

у складу са Законом о јавном информисању и медијима. 

          Субвенције за пољопривреду по Програму подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја  на територији општине Бајина Башта где је 

утврђена  намена и начин коришћења средстава у циљу унапређења пољопривреде на 

подручју општине. На овој економској класификацији планирана су средства кроз следеће 

мере:   

           1.Мере подршке директних плаћања – регреси за репродуктивни материјал у износу 

од  800.000,00 динара; 

           2.Унапређење техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава 

кроз увећање основног стада, набавку нове опреме и механизације, подизање 

вишегодишњих засада воћа и подршка младим пољопривредним произвођачима  у износу 

од 19.000.000,00 динара. 

 

 

         ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

463 - ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

 

         На овој економској класификацији планирана су средства за финансирање расхода и 

издатака за кориснике основног и средњег образовања, средства за финансирање 

надлежности социјалне заштите која се преносе Центру за социјални рад који су 

индиректни корисници буџета Републике Србије и текући трансфери осталим нивоима 

власти намењени за финансирање трошкова у обављању редовне делатности Историјског 

архива.             
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464 -ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

 

          За унапређење здравствене заштите планиране су дотације Дому здравља и то за 

унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите у 

износу од  8.200.000,00 динара. 

           За функцинисање установа примарне здравствене  заштите планирана су средства 

за: 1. Реконструкција и адаптација кухиње за потребе стационара у Дому здравља  – 

4.500.000,00 динара. 

2.Набавка новог теренског возила за потребе службе кућне неге и лечења због 

дотрајалости постојећег путничког возила и неприступачних терена и путева – 

3.000.000,00 динара. 

3. Текуће одржавање просторија за пружање здравствене заштите  

- Кречење просторија - 700.000,00 динара 

 

 

          СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

472 -  НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

 

          На овој економској класификацији планирана  су средства за расходе за социјалну 

заштиту услед потребе да се очува животни стандард прималаца и то за:  

- накнаде из буџета за децу и породицу на основу Одлуке о једнократној новчаној 

накнади за новорођену децу и новчаној накнади за незапослену мајку – 

породиљу  на подручју општине Бајина Башта.  

- накнаде из буџета у случају смрти на основу  Одлуке о правима и услугама у 

области социјалне заштите на територији општине Бајина Башта где се право на 

бесплатно сахрањивање или накнаду трошкова утврђује на основу уверења 

Центра за социјални рад да је покојни био корисник права на материјално 

обезбеђење, да нема сроднике који су у обавези да изврше сахрану па из тог 

разлога је неопходно да трошкове сахране сноси општина.  

- накнаде из буџета за образовање (ученичке и студентске стипендије, смештај 

ученика и превоз ученика ометених у развоју у пратњи родитеља). 

- ученичке награде, 

- остале накнаде из буџета 

            На основу Одлуке о стипендирању талентованих ученика средњих школа и 

гимназија, планиране су ученичке стипендије за  школску 2022/2023 годину, а на основу 

Одлуке о стипендирању студената, студентске стипендије за школску 2022/2023.годину. 

Комисија за доделу стипендија доноси одлуку о избору стипендиста.  

           На основу Закона о основама система образовања и васпитања где је дефинисано да 

се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују и средства за друге расходе, 

Општинско веће општине Бајина Башта је донело Правилник о накнади трошкова превоза 

за ученике основних школа и деце и њихових пратилаца ради похађања припремног 

предшколског програма на територији општине Бајина Башта. Обзиром на члан 8. 
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Правилника Општинско веће је посебним решењем утврдило цену коштања горива за 

превоз ученика основних  школа и деце и њихових пратилаца ради похађања припремног 

предшколског програма.  

           Накнаде за социјалну заштиту Савету за миграције као учешће општине за 

реализацију активности намењених побољшању услова становања породица избеглица.  

           Награде ученицима основних и средњих школа као и наставницима и професорима 

који су освојили једно од четири места на републичком такмичењу, затима на основу 

Одлуке о оснивању и Правилника буџетског фонда за лечење деце оболеле од тешких 

болести и финансирање вантелесне оплодње у оквиру Програма 11. Социјална и дечија 

заштита планирана су средства за наведене намене. 

           Скупштина општине Бајина Башта је донела Одлуку о приступању општине Бајина 

Башта Удружењу „Покрет за децу три плус“ из Чачка у циљу обезбеђивања финансијских 

олакшица при куповини робе и пружању услуга породицама са троје и више деце 

           Одлуком о правима и услугама у области социјалне заштите на територији општине 

Бајина Башта прописане су услуге „Помоћ у кући“  ради побољшања квалитета живота 

старих и инвалидних лица  и „Дневни боравак“ за децу и омладину са сметњама у развоју.             

            Одлуком о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у области социјалне 

заштите на територији општине Бајина Башта предвиђене су и саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге. Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге се 

пружају као вид помоћи појединцу и породицама ради унапређења породичних односа, 

превазилажењу кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот 

у заједници.  

 

      481 – ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

          Дотације невладиним организацијама и то : 

- политичким странкама 

- дотације непрофитним организацијама,   

- дотације Црвеном крсту Србије, 

- дотације спортским и омладинским организацијама, 

- дотације верским заједницама,  

- осталим удружењима грађана      

         Финансирање политичких странака се врши у складу са одредбама Закона о 

финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 14/2022) која се 

издвајају за финансирање редовног рада и изборне кампање политичких субјеката. Укупно 

планирана средства у  2023. години  за финансирање политичких странака  износе 

1.010.000.00 динара и то за финансирање редовног рада. 

         Средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада 

политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике, одређује се на нивоу од 

0,105 %  пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе.  Средства се расподељују 

политичким субјектима који су освојили мандате сразмерно броју гласова. Број гласова 

политичког субјекта који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се 
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тако што се број гласова до 3% важећих гласова свих бирача који су гласали множи 

коефицијентом 1,5, а број гласова преко 3% важећих гласова свих бирача који су гласали 

множи коефицијентом 1. Средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање 

обезбеђују се само у години у којој се одржавају редовни избори, у износу од 0,07 % 

пореских прихода буџета локалне самоуправе  за годину за коју се буџет доноси.  

          На основу конкурса Општинског већа за расподелу и коришћење средстава 

намењених дотацијама невладиним организацијама и удружењима, у складу са 

Правилником о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног 

друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана из буџета 

општине Бајина Башта, закључиће се уговори са корисницима одобрених средстава 

руководећи се износом опредељених средстава, критеријумима и смерницама са циљем да 

се подрже пројекти чијом реализацијом се остварује шири друштвени значај, задовољавају 

потребе и интереси што већег броја грађана  и унапређује квалитет њиховог живота.  

         Средства намењена финансирању програма и пројеката удружења из области 

социјалне и дечије заштите ради подстицања разноврсних социјалних и других услуга у 

заједници. 

         Дотације Црвеном крсту за реализацију народне кухиње, добровољног давалаштва 

крви  и ланч пакете за социјално угрожена лица. 

         За програме и пројекте удружења из области развоја културе који доприносе 

разноврсности културне понуде и из области заштите културно-историјског наслеђа – 

дотације верским заједницама. 

         На основу Закона о спорту и  Правилника о одобравању и финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бајина 

Башта обезбеђују се одговарајућа средства за расподелу средстава локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима. Комисија за спорт у складу са својим 

овлашћењима врши стручни преглед и оцену поднетих годишњих програма спортских 

организација са територије општине Бајина Башта и доставља предлог расподеле буџетом 

опредељених средстава за ту намену. За расподелу средстава локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима планирана су средства у износу од 28.000.000,00 

динара и средства у износу од 1.000.000,00 динара као подршка предшколском и 

школском спорту.  

         Износ од  7.000.000,00 динара опредељен је кроз програмску активност – спровођење 

омладинске политике као подршка активном укључивању младих у различите друштвене 

активности. 

 

482 - ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ  

 

        Средства у оквиру ове економске класификације планирана су у укупном износу од 

1.140.000,00 динара за плаћање регистрације аутомобила, републичке таксе према Закону 

о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, регистрациона 

пријава промене података о медију уписаном у регистар медија. 
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   Средства у износу од 300.000,00 динара су планирана код Општинске управе Бајина 

Башта кроз Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање за плаћање такси 

приликом прибављања локацијских услова, грађевинских дозвола, решења о одобрењу 

извођења радова и употребних дозвола у поступку обједињене процедуре. Преостали део 

средстава планиран је код директних и индиректних корисника буџетских средстава, а 

намењен углавном за регистрацију возилa као и за плаћање републичке таксе за пријаве 

скупова и слично. 

 

 

483 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

 

         Средства на овој економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу 

судова  односе се на измирење обавеза принудне наплате по извршним решењима судова, 

односно накнада штете на правоснажним и извршним одлукама судских органа.       

 

 

484 - НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ        

НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА       

                                                                     

         Средства на овој економској класификацији су планирана у укупном  износу од 

3.000.000,00 динара. 

         Износ од 3.000.000,00 динара намењен је за обавезе по основу процене штете од 

уједа паса  непознатог власника које се углавном  регулишу  вансудским поравнањем, 

тако да се са лицем које је претрпело телесну повреду закључи споразум о накнади штете 

проузроковане уједом пса непознатог власника, а накнада штете на стадима оваца на 

основу процене вештака у висини од 50%  процењене вредности уз приложену 

документацију.  

 

 

485 – НАКНАДА  ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА – ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ 

 

         Средства на овој економској класификацији 485 – Накнада штете за повреде или 

штету  нанету од стране државних органа планиране су за накнаде материјалне и 

нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду, у поступку 

јавних набавки и остале накнаде штете. 
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499 – СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ  

 

         Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, у оквиру буџета део 

планираних прихода и примања се не распоређује унапред већ се задржава на име текуће 

буџетске резерве чији се износ у Одлуци о буџету планира на економској класификацији 

499-Средства текуће буџетске резерве. По намени средства текуће буџетске резерве 

користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. 

         Средства текуће буџетске резерве опредељују се највише до 4% текућих прихода и 

примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. 

         Обзиром да је то планска категорија, на основу донетих решења, умањује се план 

текуће буџетске резерве, а повећава се одговарајућа апропријација за одобрена средства, 

што значи да се првобитно планирана текућа буџетска резерва умањује за донета решења, 

а првобитно планиране апропријације увећавају за одобрена средства. 

         Одлуком о буџету за 2023. годину текућа буџетска резерва се планира у износу од 

11.300.000,00 динара. 

 

499 – СРЕДСТВА СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ 

 

          Одредбама члана 70. Закона о буџетском систему уређује се начин располагања 

средствима сталне резерве. Ова средства се у Одлуци о буџету планирају на економској 

класификацији  499 - Средства сталне буџетске резеве. Средствима  сталне буџетске 

резерва предвиђено је да локална власт врши финансирање расхода и издатака насталих 

по основу  отклањања последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, 

суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка 

катастрофа и друге елементарне непогоде односно други ванредни догађаји који могу да 

угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Коришћење 

средстава се спроводи на исти начин  као и код текуће резерве. Стална буџетска резерва се 

опредељује највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине, а предлогом Одлуке о буџету за 2023. годину  пројектована је у износу од  

2.000.000,00 динара. 

 

         ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

             

         Упутством за припрему буџета које је објавило Министарство финансија, корисници 

су добили инструкције да планирају  само набавку неопходне опреме и средстава за рад уз 

максималне уштеде, као и средства за капиталне пројекте. Капитални пројекти су пројекти 

изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката од интереса за локалну 

власт, укључујући и услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, 

обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у 

опрему, машине и другу нефинансијску имовину. Капитални пројекти се планирају и 

укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о управљању капиталним пројектима. 
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        Средства  у оквиру ове апропријације обезбеђују се за издатке за извођење радова на 

изградњи, односно извођење радова на капиталном одржавању, издатке за израду 

пројектно - техничке документације, као и издатке за ангажовање стручног надзора. 

Пројекти су требали да буду рангирани по приоритетима у складу са усвојеним 

стратешким документима,  водећи рачуна да приоритет у финансирању имају започети 

пријекати. Такође предност у планирању и финансирању нових капиталних пројеката се 

даје онима који су спремни за реализацију, односно који имају пројектно – техничку 

документацију, грађевинску дозволу као и документацију неопходну за спровођење 

поступка јавне набавке.  

         Капитални пројекти подразумевају ангажовање значајних средстава и најчешће се 

финансирају из више извора. Општинско веће општине Бајина Башта, а након спрпведене 

јавне расправе усвојило је План јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2023. 

годину. Планом јавних инвестицаја за 2023. годину планирани су  капитални  пројекти 

који су започети, као и нови пројекти. 

         Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023. годину, приказани су у 

члану 6. Општег дела Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2023. годину, са 

подацима о процењеној вредности пројекта када су у питању нови капитални пројекти, а 

за део капиталних пројеката након спроведених поступака јавних набавки током ранијих 

година исказане су и уговорене вредности. У неким ситуацијама су испостављене 

привремене ситуације и за износе ситуација умањена планирана вредност за 2023. годину. 

 

 

512 –МАШИНЕ И ОПРЕМА 

   

       Средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за набавку: 

- административне опреме (канцеларијска опрема - намештај и уградна опрема, 

рачунарска опрема, електронска опрема, клима уређаји, набавка уличних тезги) 

- опреме за пољопривреду (косачица, корпе за спортску халу, систем за 

наводњавање фудбалског терена) 

- опреме за образовање, културу и спорт (опрема за одбојку) 

- саобраћајна опрема ( аутомобили) 

- опреме за јавну безбедност  

 

515 -  НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА   

 

         Средства на овој економској класификацији планирана су за набавку књига у износу 

од 700.000,00 динара код Народне библиотеке „Милош Требињац“ Бајина Башта, 

компјутерског софтвера у износу од 150.000,00 динара код Предшколске установе 

„Невен“ Бајина Башта.                     
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541 -  ПРИРОДНА ИМОВИНА ( НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ) 

 

          Средства на овој економској класификацији односе се на непокретности где је 

утврђен јавни итерес као и за заузеће парцела у укупном износу од 12.000.000,00 динара и 

то за следеће непокретности: 

 

ЗАУЗЕЋА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ-ФАКТИЧКА ЕКСПРОПИЈАЦИЈА 

 

Видаковић и Ковачевић КО Бајина Башта  

Томић Мирослав КО Бајина Башта  

Лекић Петар  

Петковић Рајко  

Тужба Митровић Јелене за ул. Ђуре Јакшића 

Тужба Рогић Слободана  за ул. Ђуре Јакшића 

 

 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. Ул. Боре Станковић( Мирковић Вера-Мира Божић). Поднет захтев за утврђивање 

јавног интереса 

2. Павла борозана   - утврђен јавни интерес  01.07.2022.године 

3. Остале парцеле за Рачу излетиште - 01 број 46-71/2021 покренут поступак 

експропријације само за 2 парцеле,  а јавни интерес утврђен и за остале. Поднет за 

део ( 263/5 и 262/5 а остале 263/1,263/2,263/3) 

4. Ул. Пионирска ( Вукашиновићи)- делови исплаћени, остала површина од  136м2 да 

се исплати.01 број 465-28/2022 

5. Максима Горког- поднет предлог  за експпропријацију  

6. Карађорђева и ул. Милоша Милутиновића- исплађен део код Васића-поднет предог 

за утврђивање јавног интереса код Владе 

7. Ул. Цвијићева-покренут поступак ( Веселиновић Драгица и др), 

8. Ул. Немањина и Димитрија Туцовића- ( Петковић Млађо)- покренут поступак код  

9. Спасана Јовановића 

 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 

 

          Одлуком о буџету општине Бајина Башта  за 2023. годину планирани су расходи за 

пет директних буџетских корисника, и то: Скупштина општине, Председник општине, 

Општинско веће, Општинска управа Бајина Башта и Општинско правобранилаштво.  
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Раздео 1. Скупштина општине  

 

          У разделу 1. Скупштина општине у оквиру Програма 16. Политички систем 

локалне самоуправе, на програмској активности 2101-0001 Функционисање скупштине 

планирана су средства за финансирање Скупштине општине у износу од 15.890.000,00 

динара.             

 Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције 

локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине 

одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са 

законом и статутом општине. Начин припреме, вођење и рад седница скупштине општине 

и друга питања везана за рад скупштине уређена су Пословником Скупштине oпштине 

Бајина Башта.   

            Код Скупштине општине планиранa је програмска активност Функционисање 

скупштине и програмска активност Подршка раду извршних органа власти и скупштине 

са две функционалне класификације и то 111-извршни и законодавни органи и 160-опште 

јавне услуге некласификоване на другом месту. У оквиру функције 160 планиране су 

накнаде члановима изборне комисије у укупном износу од 350.000,00 динара  док су код 

функције 111 планирана средства за остале активности. 

         Скупштина општине Бајина Башта у јулу 2022. године донела је Одлуку о главном 

урбанисти („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 13/2022). Наведеном Одлуком као и 

Законом о планирању и изградњи  прописано је да главног урбанисту именује Скупштина 

општине на период од четири године, а предлог за именовање подноси Општинско веће.  

Чланом 12. Одлуке о главном урбанисти („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 13/2022) 

прописано је да ако је главни урбаниста на сталном раду, накнада зараде одређује се у 

складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у државним органима, у висини прописаној за 

постављено лице. 

           Обзиром  на одредбе Закона о планирању и изградњи и Одлуке о главном 

урбанисти („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 13/2022), Општинско веће је 

предложило за именовање лице на место главног урбанисте које би било на сталном раду. 

На седници одржаној 20. октобра 2022. године  Супштина општине и поставља главног 

урбанисту. 

           Чланом  9. став 2. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним 

службама („Сл. гласник РС“, број 34/01,62/06-др. закон, 116/08-др. закон, 92/011, 99/011-

др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др. закон) прописано је да се постављеним лицима у 

осталим општинама (оппштине испод 60.000 становника) коефицијент за исплату и 

обрачун плате утврђује највише до  90% коефицијента за обрачун и исплату начелника 

округа. Чланом 2. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у државним органима, у висини прописаној за 

постављено лице („Сл. гласник РС“, број 44/08-пречишћен текст, 2/012, 113/017-

др.пропис, 23/018, 95/018-др.закон и 86/2019-др.закон) утврђен је коефицијент од 16,50 за 

начелника округа, од чега 90% износи 14,85. У члану 5. став 1. тачка 3. алинеја 1. исте 
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Уредбе прописано је увећање коефициjента постављених лица до 9,00 па обзиром на 

обимност и сложеност посла главног урбанисте основни коефицијент би се увећао за 20% 

и тако увећан износи 28,62. Обзиром на овако утврђени коефицијент, основицу плате 

утврђену закључком Владе Републике Србије и минули рад постављеног лица планирана 

је маса за плату код директног корисника Скупштине општине Бајина Башта у складу са 

законским одредбама. 

         Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 2023. годину  код директног корисника 

Скупштине општине Бајина Башта на програмској активности Функционисање скупштине 

на економским класификацијама 411 и 412 планирана су средства за плате са пратећим 

порезима и доприносима и то за секретара скупштине, заменика секретара скупштине и 

главног урбанисту. Због добијене сагласности за главног урбанисту дошло је до 

одступања у односу на претходне године. Укупно планирана маса средстава за плате 

износи 6.005.000,00 динара из извора 01 - приходи буџета и то на економској 

класификацији 411- Плате,  додаци и накнаде запослених у износу од  5.100.000,00  динара 

и на економској класификацији 412- Социјални доприноси на терет послодавца у износу 

од 905.000,00 динара.  

 

          На економским класификацијама 413 и 414 планирана су средства за права која су 

предвиђена Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“ број, 38/2019, 55/2020 и 51/2022) као и Правилником о 

поступку за остваривање права на солидарну помоћ запослених у Општинској управи 

општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 2/2019, 8/2019, 

13/2019,18/2020,13/2021 и 18/2022). У питању  су средства планирана за исплату поклона 

за децу запослених, солидарне помоћи у случају смрти, помоћ у медицинском лечењу у 

случају дуже или теже болести запосленог или члана уже породице као и друге врсте 

солидарних помоћи. 

 

           На економској класификацији 422 планирани су трошкови путовања у земљи и 

иностранству за запослене, председника Скупштине, заменика председнка скупштине, 

чпланове сталних радних тела. 

 

           Како после оставке председнице општине није изабран нови председник општине, 

Влада Републике Србије  дана 03. фебруара 2022. године донела Одлуку о распуштању 

Скупштине општине Бајина Башта и формирање Привременог органа општине Бајина 

Башта 05 број 020-798/2022 и то је условило мањи обим реализације на апропријацији 

економске класификације 423 –Услуге по уговору. Наведена апропријација се користи за 

исплату накнада одборницима у Скупштини општине, председнику и заменику 

председника скупштине општине, накнада члановим сталних радних тела.  Како је самим 

распуштањем Скупштине, Привремени орган преузео све надлежности Скупштине 

општине и  Општинског већа,  то у периоду од  фебруара закључно са мајем 2022. године 

није ни било седница законодавног органа власти.  
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           Исплата наканде за рад одборницима, председнику Скупштине и заменику 

председника Скупштине, члановима сталних радних тела (административно-мандатно-

имунитетски одбор, нормативни одбор ) регулисана је Одлуком о накнадама и другим 

примањима одборника у Скупштини општине Бајина Башта и других изабраних и 

именованих лица („Службени лист општине Бајина Башта“, број 11/12, 9/18 и 17/2020). 

          Средства за рад одборника, председника Скупштине, заменика председника 

Скупштине и чланова сталних радних тела планирају се на економској класификацији 

423-услуге по уговору и исплаћују се по одржаној седници, осим накнада за рад 

председника Скупштине и заменика председника Скупштине које се исплаћују месечно. У 

току 2023. године планирано је 6 радних седница Скупштине и 1 свечана седница поводом 

Дана општине и 12 седница сталних радних тела. Ова економска класификација планирана 

је у већем обиму него 2022. године,  јер због ванредних локалних избора није било 

седница Скупштине до јуна месеца. 

 

 На економској класификацији 423-услуге по уговору планирају се и средства за 

услуге ревизије завршног рачуна општине Бајина Башта, угоститељске услуге, пригодни 

поклони одборницима поводом Нове године (роковници, календари и слично) и Дана 

општине (израда плакета, захвалница), где се такође планирају и средства за награде 

ђацима генерације и то свршеним средњошколцима лаптоп, а основцима таблет, док се 

вуковцима, а и ђацима генерације поклањају књиге.  

 

 У оквиру директног косирника, Скупштине општине, планирају се и средства за 

редован рад политичких партија на економској класификацији 481. Наиме, чланом 16.   

Закона о планирању политичких активности(„Сл. гласник РС“, број 14/2022) прописано је 

да се средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада 

политичких субјеката чији су кандидати изабрани за народне посланике, односно 

одборнике одређују на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Републике Србије, 

односно пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе, те су према пројекцији 

пореских прихода за 2023. годину планирана средства за редован рад политичких партија. 

Средства се расподељују политичким субјектима који су освојили мандате сразмерно 

броју гласова.  

           Како су Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 2023. годину порески приходи 

пројектовани на износ од  961.402.000,00 динара, средства из јавних извора која се 

обезбеђују за финансирање редовног рада су планирана у износу од 1.010.000,00 динара.  

 

   

Раздео 2. Председник општине  

 

          У разделу 2. Председник општине, на функцији 111 - Извршни и законодавни 

органи у оквиру Програма 16. Политички систем локалне самоуправе, на програмској 

активности 2101-0002 Функционисање извршних органа планирана су средства за 

следеће намене: 
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          На економској класификацији 411 – Плате, додаци и накнаде запослених  и 412 – 

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства за плате за део 

Кабинета Председника општине (накнада зараде за Председника општине, заменика 

Председника општине и једног помоћника Председника општине и то Помоћник 

председника општине за спорт, омладину и туризам ). Изменама и допунама Кадровског 

плана за 2020. годину повећан је број помоћника Председника општине на два помоћника, 

и то Помоћник председника општине Бајина Башта за инвестиције и Помоћник 

председника општине за спорт, омладину и туризам који су предвиђени и Кадровским 

планом и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних 

места у Oпштинској управи, Oпштинском правобранилаштву, стручним службама и 

посебним организацијама општине Бајина Башта, који је и максимално дозвољен број 

сходно одредбама члана 58. став 4. Закона о локалној самоуправи и Статуту општине 

Бајина Башта.     

         До доношења Одлуке о распуштању  Скупштине општине Бајина Башта и 

образовању  Привременог органа општине Бајина Башта (*Сл. гласник РС*, бр.13/2022), 

на разделу Председника општине планирана су средства за плате за четири лица ( 

Председника општине, заменика Председника општине и два помоћника председника 

општине и то Помоћник председника општине за инвестиције и Помоћника председника 

општине за спорт, омладину и туризам).  Формирањем Привременог  органа општине 

Бајина Башта, три лица су била на сталном раду и четврто лице дотадашњи заменик 

Председника општине Бајина Башта коме је  признато права на накнаду плате, јер је на 

основу члана  14. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (*Сл.гласник РС*, бр. 21/016, 13/017, 95/018 и 113/017-др. закон), прописано 

да функционер по престанку функције има право на накнаду плате у  трајању од три 

месеца, у висини плате коју је имао у време престанка функције, с тим да то право 

престаје пре протека рока од 3 месеца ако именовани заснује радни однос или стекне 

право на пензију, а изузетно може бити продужено за 3 месеца, ако у том времену 

функционер стиче право на пензију. Обзиром да је привремени орган утврдио да су 

испуњени услови за признавање права на накнаду плате, именовани је користио то 

признато право  од  05. фебруара 2022. године,  закључно са 05. мајем 2022. године. Након 

конституисања скупштине и избора извршних органа, односно од 12. маја 2022. године 

Председница општине Бајина Башта није  именовала Помоћника за инвестиције, а ни 

Помоћника за спорт, омладину и туризам који су предвиђени Кадровским планом, што је 

довело до мање реализације првобитно планиране апропријације.  Решењем Председнице 

општине Бајина Башта oд 01. августа 2022. године, постављен је само један помоћник,  

Петар Нешковић за помоћника Председника општине Бајина Башта за спорт, омладину и 

туризам, што значи да за 2023. годину, обзиром да се средства за плате  планирају на бази 

броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених, на разделу 

Председника општине пројектована средства само за Председника општине, заменика 

Председника општине и једног Помоћника Председника општине. 
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         Такође, планирана су средства на економским класификацијама 413, 414 и 416 за 

права која су предвиђена Посебним колективним уговором за запослене у јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број, 38/2019,55/2020 и 51/2022) као и 

Правилником о поступку за остваривање права на солидарну помоћ запослених у 

Општинској управи општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 

2/2019, 8/2019, 13/2019, 18/2020, 13/2021 и 18/2022). У питању су средства планирана за 

исплату поклона за децу запослених, солидарне помоћи у случају смрти, помоћ у 

медицинском лечењу у случају дуже или теже болести запосленог или члана уже 

породице као и друге врсте солидарних помоћи и јубиларна награда за 35 година рада у 

радном односу. 

          Трошкови путовања планирани су на економској класификацији 422 и обухватају 

трошкове смештаја, превоза и дневнице на службеном путу у земљи и иностранству за 

Председника општине, заменика председника општине и помоћника председника 

општине. 

           У оквиру економске класификације 423 и 424 планирана су средства за услуге 

информисања, услуге превођења, угоститељске услуге, репрезентација и остале 

специјализоване услуге. 

           Укупно планирана средства за раздео Председника општине износе 11.743.000,00 

динара.  

 

Раздео 3. Општинско веће  

 

          У разделу 3.Општинско веће, на функцији 111 - Извршни и законодавни органи у 

оквиру Програма 16. Политички систем локалне самоуправе, на програмској 

активности 2101-0002 Функционисање извршних органа, планирана су средства у 

укупном износу од 1.500.000,00 динара. 

          Општинско веће је извршни орган општине кога чине председник општине, заменик 

председника општине као и пет чланова што је одређено Статутом општине Бајина Башта. 

У оквиру апропријације 423 обезбеђују се средства за исплату накнаде члановима 

Општинског већа по одржаној седници, а на економској класификацији 422 планирани су 

трошкови путовања јер чланови Општинског већа  имају право на дневницу за службено 

путовање уколико су на службени пут упућени  од органа општине ради обављања 

службених послова за потребе општине. 

            Накнада за рад чланова Општинског већа врши се у складу са Одлуком о 

накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Бајина Башта и других 

изабраних и именованих лица и износи 10% од просечне месечне зараде по запосленом у 

Републици Србији.  

            Приликом израде предлога финансијског плана, полазило се од извршења у 

претходним годинама и броја редовних и ванредних седница Општинског већа. Накнада 

се плаћа по одржаној седници, а за 2023. годину  планирано је 16 редовних седница и 9 

ванредних седница Општинског већа што је у складу са просеком из претходне године. 
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Раздео 4. Општинска управа  

Програма 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 

 

           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 620 – Развој заједнице, у оквиру  

Програма 1. Становање, урбанизам и просторно планирање, на програмској активности 

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање, планирана су средства  у укупном 

износу од  4.760.000,00 динара 

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове 

Општинске управе општине Бајина Башта сматра да је у буџету за 2023. годину неопходно 

обезбедити средства за израду следећих планских докумената: 

 Израда измена и допуна Плана генералне регулације  општине Бајина Башта;  

Процењена вредност: 2.500.000,00 динара (са ПДВ-ом).  

 Урбанистички пројекат новог гробља у Бајиној Башти;  

Процењена вредност: 900.000,00 динара (са ПДВ-ом); 

             Поред нових планских докумената планирани  су и уговори који су закључени, а 

чија реализација још није завршена и односи се на следеће: 

 Израда Плана детаљне регулације средњовековног замка „Солотник“ – 

Вредност 600.000,00 дин. (са ПДВ-ом). До краја године ће бити рализовано око 

55% вредности уговора, односно 270.000,00 динара су потребна средства за 

2023.годину за реализацију уговора. 

 Израда Плана генералне регулације подручја Рачанска Шљивовица на Тари – 

Процењена вредност 1.450.000,00 динара (са ПДВ-ом), уговорена вредност 

1.320.000.00 динара (са ПДВ-ом). До краја године ће бити реализовано 55% 

вредности уговора односно 726.000,00 динара и за наредну годину планиран износ 

од  594.000,00 динара. 

 Урбанистички пројекат за изградњу тротоара на државном путу Митровац  – 

Крња Јела; 

Уговорена вредност 496.000,00 динара  (са ПДВ-ом) 

 

            У разделу 4. Општинска управа, на функцији 620 – Развој заједнице, у оквиру  

Програма 1. Становање, урбанизам и просторно планирање, на програмској активности 

1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова планирана су средства у 

укупном износу од 14.260.000,00 динара  за следеће намене: 

           На економској класификацији 416 – Накнаде члановима комисије из реда 

запослених планиран износ од 180.000,00 динара и 423 - Услуге по уговору износ од 

980.000,00 динара. Средства су планирана за чланове Комисије за планове ( укупно 7 

чланова комисије за планове, председник комисије – главни урбаниста) за 10 седница. 

           На економској класификацији 424 - Специјализоване услуге   износ од  800.000,00 

динара. Средства су планирана за изаду пројеката парцелације/препарцелације у складу са 

захтевом Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове јер 

постоји велики број захтева за формирање парцела за изградњу јавних саобраћајница. 
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           На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали износ 

од 300.000,00 динара. Средства су потребна за плаћање такси приликом прибављања 

локацијских услова, грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и 

употребних дозвола  у поступку обједињене процедуре. 

           На економској класификацији 541 - Природна имовина - земљиште  планиран је 

износ од 12.000.000,00 за исплату накнаде за експропријацију парцела.  

 

Програм 2. Комуналне делатности 

 

Сврха програма је: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних 

потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег  кавлитета, обима, 

доступности и континуитета.  

       Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 2023. годину уредиће се 

одржавање комуналне инфраструктуре, обим послова и финансијска средства за 

реализацију Програма. Програм се израђује у складу са Одлуком о буџету општине Бајина 

Башта за 2023.годину. Реализација програма се врши на основу Плана јавних набавки 

Општинске управе Бајина Башта за 2023. годину, Одлуке о комуналним делатностима на 

територији општине Бајина Башта и Програма пословања ЈКП „12 септембар“ Бајина 

Башта, које је услед читавог сета негативних економских прилика и високе стопе 

инфлације , као и драстичних скокова цена материјала и енергената извршило корекцију 

цена поверених послова .  

 

Програмска активност - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ 

 

           Сврха  активности је обезбедити потпуно и ефикасно одржавање инсталација jaвног  

осветљења  градских саобраћајница и других јавних површина. Основни циљ је несметано 

функционисање расвете ради обезбеђења следећих функција: 

1. Осветљење путних праваца ( делове магистралних и регионалних путева, 

градских улица, локалних путева итд) 

2. Осветљење пешачких површина ( пешачке зоне, паркинг простори, игралишта, 

простори око зграда, дворишта итд) 

3. Декоративно осветљење ( фасаде , споменици, празнично осветљење итд) 

         Под одржавањем јавне расвете подразумева се замена или отклањање недостатака на 

уређајима јавне расвете, а ради одржавања у стању функционалне исправности. Број 

уређаја јавне расвете се због нове изградње сваке године повећава, што уз замену 

квалитетним расветним елементима утиче на раст трошкова. Средства су планирана у 

укупном износу од  27.000.000,00 динара  и то за  годишњу потрошњу електричне енергије 

за уличну расвету износ од 22.000.000,00 динара,  трошкове редовног одржавања уличне 

расвете на градском и сеоском подручју у укупном износу од 4.500.000,00 динара  и то део 

по уговору за јавну набавку из 2022. године и нову набавку за одржавање уличне јавне  

расвете. Износ од 500.000,00 динара је планиран за Пројекат изведеног стања јавног 

осветљења у МЗ Бајина Башта, Луг и Вишесава. 



45 

 

          Програмска активност – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА         

           Сврха ове програмске активности је адекватан квалитет  пружених услуга уређења 

и одржавања јавних зелених површина у складу са Одлуком о комуналним делатностима, 

Одлуком о општем уређењу и комуналној хигијени на територији општине Бајина Башта, 

Програма пословања ЈКП „12 септембар“ Бајина Башта и Програмом одржавања 

комуналне инфраструктуре за 2023. годину.  

          Максимално могућа покривеност територије услугама уређења и одржавања 

зеленила на јавним површинама се манифестује кроз број м
2
 јавних зелених површина 

које се одржавају ( одржавање и нега живица, шибља, дрвећа, одржавање и нега 

жардињера, кошење и грабуљање травњака, утовар и одвоз отпада, цветне површине, 

садња и одржавање сезонског цвећа, одржавање и нега перена и нега ружа, парковске 

стазе..), као и реализација планираних износа за одржавање и уређење парковског 

мобилијара.      

           У односу на претходне године због радова у Парку „Ћирилице“ одржавање зелених 

површина се смањује за 550 м
2
, а које се односи се на кошење травњака, грабуљање лишћа 

на травњаку, одвоз пограбуљаног отпада са травњака. Укупно планирана средства за ову 

програмску активност износе 14.750.000,00 динара. 

 

          Програмска активност - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА  

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

         Одлуком о општем уређењу и комуналној хигијени на територији општине Бајина 

Башта, а у складу са Програмом  пословања ЈКП „12 септембар“ Бајина Башта се 

омогућава  унапређење квалитета живота становника на територији општине Бајина Башта 

кроз одржавање хигијене на јавним површинам (чишћење и прање путева и улица као и 

чишћење снега и леда). Површина ручног чишћења улица и тротоара у граду се врши свих 

дванаест месеци у току године. У зимским условима када се предметне површине не 

метлају,  уклањање снега и леда са јавних површина се врши према приоритетима датим у 

општинској одлуци.            

         Програмом зимског одржавања улица и путева општине Бајина Башта одређене су 

саобраћајнице које се редовно одржавају у зимским условима по приоритетима, чија 

реализација зависи од временских услова,  чиме је омогућено одржавање саобраћајница у 

возном стању у граду.  Машинско  чишћење улица у граду се врши у две градске зоне. Све 

улице у граду машински се чисте најмање девет месеци у једној календарској години, 

одређен број дана у седмици.  

           Планирана су и средства за пражњење и одржавање контејнера на свим прилазним 

саобраћајницама због боље контроле и уклањање смећа са свих путних праваца који воде 

ка граду, затим сакупљање отпада са подручја Таре. Посебна пажња се посвећује на 

туристичким и транзитним саобраћајницама, све у складу са Програмом пословања ЈКП 

„12 септембар“ Бајина Башта и Одлуком о комуналним делатностима на територији 

општине Бајина Башта где је ЈКП „12.септембар“ Бајина Башта поверено пражњење и 

одржавање контејнера. Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 

98.900.000,00 динара. 
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            Програмска активност - ЗООХИГИЈЕНА 

             Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 6.050.000,00 

динара. Сврха ове програмске активности је обезбеђивање услова за задовољење и других 

комуналних потреба грађана (хватање паса  луталица, унапређење заштите од заразних и 

других болести које преносе животиње....) са циљем смањења штете изазване од стране 

паса непознатог власника. Петнаестодневно се врши хватање паса луталица и збрињавање. 

Планирана средства се односе на спровођење мера хуманог хватања и уклањања паса 

луталица са подручја општине. Процена је да ће у 2023. години бити ухваћено и збринуто 

око 250 паса луталица. Средства за ову намену планирана су на економској класификацији 

424-Специјализоване услуге у износу од 1.750.000,00 динара.  На име накнаде штете од 

уједа паса  непознатог власника које се углавном  регулишу  вансудским поравнањем, тако 

што се са лицем које је претрпело телесну повреду закључи споразум о накнади штете 

проузроковане уједом пса непознатог власника, планирана су средства у износу од  

3.000.000,00 динара, као и износ од 500.000,00 динара за регулисање обавеза по 

правоснажним и извршним одлукама судских органа.       

           Ради унапређења заштите од заразних и других болести које преносе животиње 

планирана је дератизација  и дезинсекција јавних површина и објеката. Планирана 

средства се односе на спровођење мера дезинсекције и дератизације објеката јавне намене 

(болнице, школе и слично)  и на површинама јавне намене према процени надлежног 

органа ( канализациони отвори, шахте и друго) 

 

           Програмска активност  - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 
           Одлуком о комуналним делатностима, Одлуком о поверавању обављања комуналне 

делтности ЈКП „12 септембар“ Бајина Башта, Одлуком о општем уређењу и комуналној 

хигијени на територији општине Бајина Башта планирано је одржавање гробља и погребне 

услуге. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга 

планиран је кроз ову програмску активност у износу од  2.200.000,00 динара и односи се 

на спровођење уређивања градског гробља у смислу текуће функционалности, опште 

хигијене и уређености.  Предвђено је да у 2023. години на одржавању гробља два радника 

оствре 4272 радна сата. 

 

           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 630 – Водоснабдевање,  у оквиру  

Програма 2. Комуналне делатности планирани  су пројекти: 

           Пројекат 1102-5010 „Израда пројектне документације за отклањање губитака 

на водоводу и проширење водовода“  у износу од 5.000.000,00 динара. 

            Сврха овог пројекта је повећање ефикасности и унапређење управљања водоводом 

који је у надлежности ЈКП „12 септембар“ Бајина Башта. Унапређење постојећег система 

потребно је базирати на смањењу губитака у мрежи као и смањењу оперативних трошкова 

и трошкова експлоатације и одржавања система. У оквиру техничке документације 

потребно је успоставити систем мониторинга и праћења стања предметних водних 

објеката у циљу успостављања ефикаснијег управљања системом.            
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            Општина Бајина Башта је у Програму обнове и унапређења водоводног и 

канализационог система који води Канцеларија за управљање јавним улагањима. Како би 

Канцеларија одобрила средства за реконструкцију и доградњу водоводне мреже 

неопходно је обезбедити пројектну документацију. 

 

          Пројекат 1102-5012 „Изградња коморе резервоара на локацији Глишино брдо 

КО Луг и водовода у насељу Баре – Јевтића поток“  на економској класификацији  511 

– Зграде и грађевински објекти у износу од  20.000.000,00 динара.  

          Сврха овог пројекта је пружање комуналних услуга од значаја за остварење 

животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, 

обима,  доступности и континуитета. Редовно, сигурно и одрживо снабдевање становника 

водом за пиће, подразумева уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним 

бунарима и чесмама. Како би се избегло искључивање воде односно повећале залихе воде 

непопходна је изградња базена „Глишино брдо“ и то трећа комора базена. 

          Скупштина општине Бајина Башта је донела Одлуку о поверавању послова на 

изградњи и реконструкцији објеката јавног водовода и јавне канализације којом је 

предвиђено да се изградња објеката водоснабдевања у  2022. години  на територији 

општине Бајина Башта реализује према плану инвестиција за 2022. годину,  а да се 

послови изградње и реконструкције објекта јавног водовода и јавне канализације 

поверавају  ЈКП „12 септембар“ Бајина Башта. 

           У 2022.години планиран је износ од 20.000.000,00 динара и потписан је уговор за 

изградњу објекта 1  у  износу од 18.000.000,00 динара. Уговором о извођењу радова је 

дефинисана изградња прве фазе поменутих радова на трећој комори резервоара.  

           Процењена вредност радова за објекат 1 – трећа комора резервоара са затварачем за 

водоснабдевање на локацији Глишино брдо к.п. 652/4 КО Луг, износи 24.203.677,13 

динара, а за објекат 2 – Цевовод и водоводни крак Баре – Јевтића поток са огранцима 

износи 19.429.036,29 динара.  За 2023. годину планира се наставак изградње (друга фаза) и 

средства у износу од 20.000.000,00 динара са ПДВ.  Износ од 6.300.000,00 динара за 

објекат број 1 - Глишино брдо, а износ 13.700.000,00 динара за објекат број 2 - Баре – 

Јевтића поток. 

 

           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 640 – Улична расвета,  у оквиру  

Програма 2. Комуналне делатности планиран је пројекат: 

           Пројекат 1102-5002  Пројекат – „Изградња вода јавног осветљења на 

Калуђерским барама“  на економској класификацији  511 – Зграде и грађевински објекти 

у износу  од  2.112.000,00 динара.  

          Овај пројекат се односи на изградњу инсталација јавног осветљења пута Џогази – 

Јеремичак на Тари.  

           Дужина улица и саобраћајница на којима се поставља јавна расвета – осветљење 

путних праваца и улица  је  400 м  и укупно 10 стубова. За овај пројекат издато је Решење 

о одобрењу извођења радова и у току је јавна набавка за избор извођача радова.  
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     Програм 3. Локални економски развој 

 

             У разделу 4. Општинска управа, функција 412 –  Општи послови по питању рада у 

оквиру  Програма 3. Локални економски развој, на програмској активности 1501-0002 

Мере активне политике запошљавања, планирана су средства на економској  

класификацији 464 – Текуће дотације Националној служби за запошљавање у износу од  

5.000.000,00 динара.   

           Активна политика запошљавања у 2023. години усмерена је ка повећању 

запослености, улагању у људски капитал  и социјалну инклузију. Локалним акционим 

планом запошљавања општине Бајина Башта за 2023. годину предвиђено је повећање 

броја запослених кроз спровођење јавних радова у трајању од 6 месеци. Планиран број 

новозапослених кроз реализацију мере активне политике запошљавања је 15 лица са 

евиденције Националне службе за запошљавање. 

           

           У разделу 4. Општинска управа, функција 150 –  Опште јавне услуге – Истраживање 

и развој  у оквиру  Програма 3. Локални економски развој, планиран је Пројекат  1501-

4001 „Иновациони смарт сити центар Бајина Башта“ у укупном износу од 

12.989.597,00 динара. 

            На економској класификацији  425 – Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката планирана су средства у износу од 8.976.797,00 динара и на економској 

класификацији 512 Машине и опреме планирана средства у износу од 4.012.800,00 динара. 

            Пројектом је предвиђено успостављање Центра за развој иновација који ће бити 

опремљен савременом технолошком опремом са циљем обезбеђивања стимулативног 

оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција. У 

центру ће се спроводити различити програми и обуке појединаца и тимова, а кроз 

подршку развоја иновационих решења намењених подизању иновационих капацитета 

општине, као и успостављање иновационе инфраструктуре  која треба да омогући 

технолошко оспособљавање и унапређење предузетничких потенцијала  младих за 

оснивање сопствених компанија. 

            Програмом подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне 

самоуправе на територији Републике Србије, Кабинет министра за иновације и 

технолошки развој одобрио је средства општини Бајина Башта за реализацију Пројекта 

„Иновациони смарт сити центар Бајина Башта“  којим се имплементирају нове 

технологије и апликације у оквиру концепта „паметних и безбедних градова“ у области 

развоја иновационог предузетништва у циљу обезбеђивања стимулативног оквира за 

пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.  Уговором о 

наменским трансферима који је потписан између Кабинета министра без портфеља 

задуженог за иновације и технолошки развој  и Општине Бајина Башта одобрен је 

наменски трансфер у износу од 12.989.597,00 динара. Рок за реализацију пројекта је 

28.фебруар 2023. године. Нацртом Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2023. 

годину износ од 12.989.597,00 динара је планирана на извору 17 - Неутрошена средства 

трансфера од других нивоа власти. 
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 Програм 4. Развој туризма 

 

           Циљ овог програма је развој и унапређење туристичке понуде општине Бајина 

Башта, а основ за то је Oдлука о оснивању Установе, Одлука о усклађивању Одлуке о 

оснивању Установе са Законом о туризму и са Уредбом о класификацији делатности и 

Статут Туристичке организације „ Тара - Дрина“ Бајина Башта. Задатак ТО „Тара-Дрина“ 

Бајина Башта је рад на промоцији и развоју туризма  од  интереса за општину Бајина 

Башта у циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вредности, усмеравања и 

подстицања развоја туризма на територији општине Бајина Башта. У сврху  остварења 

наведених циљева Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта обавља бројне 

активности од којих су најзначајније: 

            - координисање активности и сарадње између привредних и других субјеката у 

туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма  и 

на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; 

            - доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са 

Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације 

Србије; 

             -  обезбеђивања и унапређивања  информативно - пропагандног материјала којим 

се промовишу туристичке вредности општине Бајина Башта (штампане публикације, 

аудио и видео промотивни материјал, он-лајн средства промоције - интернет презентација, 

друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд.); 

            - прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на 

територији општине Бајина Башта; 

           - организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, 

спортских, културних и других скупова и манифестација; 

           -  организовања  туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање 

бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 

туриста,  упознавање туриста са квалитетом  туристичке понуде, упознавање надлежних 

органа  са притужбама туриста и др.); 

           - израде и учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из 

области туризма; 

          - припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других 

информација; 

            - подстицање реализације  програма изградње, одржавање и опремања спортско-

туристичких објеката у функцији промоције  и развоја спортско-рекреативног туризма на 

територији општине Бајина Башта; 

           - управљање и рационално коришћење спортско-рекреативних објеката што 

подразумева њихово одржавање, обнављање и унапређење, а све у циљу развијања 

успешног пословања у пружању услуга највиших стандарда у области спортско-

рекреативног туризма; 
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           Поред наведених циљева и активности  основ за  рад и планирање програма 

Туристичке организације „Тара-Дрина“ Бајина Башта у 2023. години су Закон о туризму, 

Стратегија развоја туризма Републике Србије,  Програм развоја туризма туристичке регије 

Западна Србија 2020 -2025. године и  Стратегија развоја  Бајине Баште 2013 – 2023. 

године. Кроз план и програм су планиране бројне активности  на повећању квалитета 

туристичке услуге општине као и на повећању препознатљивости туристичке понуде 

дестинације Тара – Дрина – Бајина Башта. Показатељи тога између осталог биће и 

проценат повећања броја ноћења, пораст прихода од боравишне таксе, повећање броја 

регистрованих смештајних капацитета, повећање броја посетилаца манифестација, 

медијски извештаји, повећање броја посетилаца у Туристичком инфо центру, повећање 

обима продаје сувенира у сувенирници, повећање броја пратилаца на званичним странама 

и налозима установе, повећање броја интеракција са туристима и потенцијалним 

туристима и нове инвестиције у туристичку инфраструктуру.   

           Са друге стране вршиће се улагања на одржавању, обнављању и унапређењу 

туристичке и спортске инфрастуктуре у циљу развијања успешног пословања у пружању 

услуга највиших стандарда у области туризма и   спортско - рекреативног туризма. 

 

Управљање развојем туризма 

 

           У разделу 4. Општинска управа, глава 4.02. Туристичка организација „Тара - 

Дрина“  Бајина  Башта, на функцији 473 –Туризам,   Програм  4. Развој туризма у оквиру 

програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма укупно планирана 

средства износе 55.370.000,00 динара. 

           У оквиру ове програмске активности планирана су средства  за исплату зарада 

запослених, накнада, социјалних давања, сталних трошкова која су неопходна за 

свакодневни рад Туристичке организације „Тара-Дрина“ Бајина Башта, трошкови 

материјала и опреме за рад. Кроз овоу програмску активност планирана је замена пода у 

Туристичком инфо центру, затим ангажовање  стручних  лица за спровођење јавних 

набавки као и надзорни органи за реализацију пројеката који су планирани.  Планирана су 

и средства за анализу и испитивање квалитета воде на купалиштима као и стручна служба 

за анализу и третирање главног фудбалског терена. Имајући у виду константан недостатак 

радне снаге, а све већи број екипа и кампова на припремама у оквиру ове програмске 

активности планирана су средства за ангажовање фирме која ће се бринути о одржавању 

хигијене и радити на уређењу спортског комплекса и спортске хале.  На овој позицији су 

опредељена средства за пројектну документацију за изградњу видиковца и уређење 

простора око видиковца на локацији  Црвена стена надомак Бајине Баште. Планирана је и 

замена стубова за одбојку и седишта за судију у спортској хали. Такође, у оквиру ове 

програмске  активности  реализоваће се и израда стратегије равоја туризма општине 

Бајина Башта. Планирана је и набавка додатних уличних тезги које се користе за 

реализацију различитих културних и туристичких манифестација на територији наше 
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општине у току целе године. У плану је набавка и уградња клима уређаја у пословном 

простору у оквиру спортске хале, затим набавке неопходне рачунарске опреме и опреме за 

одржавање површина у СРЦ „Браћа Милутиновић“.   

            Оправданост улагања у спортском центру и спортској хали ће се исказати кроз 

повећан број посетилаца и корисника наших услуга, већи број клубова на припремама што 

је уједно и промоција нашег краја. Оправданост  издвајања седстава за чишћење и уређење 

је у складу са намером да се повећа хигијена и свакодневна уредност целокупног 

спортског центра како из разлога повећаног броја посетилаца тако и да би били пример 

што се тиче еколошког аспекта. Оправданост реализованих средстава је  у складу са 

планом за исте јер је Туристичка организација „Тара-Дрина“ и основана да би обављала 

послове промоције туристичке понуде општине и стављања туризма на позицију водеће 

привредне гране у Бајиној Башти.  Циљ је да се целокупним радом Туристичке 

организације  „Тара-Дрина“  повећа квалитет туристичке понуде и услуге у Бајиној Башти, 

да се најатрактивнији туристички локалитети у потпуности приведу намену и да се 

свакодневно одржавају у примереном стању за потребе прихвата гостију. Један од 

показатеља биће и број нових уређених туристичких локалитета и проценат остварености 

годишњег плана и развоја туризма.  

 

 

Туристичка промоција 

 

           У разделу 4. Општинска управа, глава 4.02. Туристичка организација „Тара - 

Дрина“  Бајина  Башта, на функцији 473 –Туризам,   Програм  4. Развој туризма у оквиру 

програмске активности 1502-0002 Промоција туристичке понуде укупно планирана 

средства износе 19.820.000,00 динара и то износ од 15.720.000,00 динара из извора 01 – 

приходи из буџета и износ од 4.100.000,00 динара из извора 04 - сопствени приходи 

буџетских корисника. 

          У оквиру ове активности вршиће се  константна промоција туристичке понуде 

општине чији је циљ повећање информисаности о туристичкој понуди општине на 

интернету и друштвеним мрежама као и брендирања дестинације Тара Дрина Бајина 

Башта као једне од најатрактивнијих дестинација у Србији. То је један од најважнијих 

сегмената промотивних активности и потребна је константна присутност на интернету са 

најажурнијим информацијама, увек свежим фотографијама и видео материјалом као и 

стручно уређеним графичким решењима и дизајном. Због тога су кроз ову активност 

предвиђена средства за набавку квалитетних фотографија и видео материјала као и за 

израду графичких решења којима ће се промовисати дестинација. Имајући у виду да је 

највећи број графичких решења неопходан и за сувенире радиће се атрактивна 

промотивна графичка решења за најпродаваније производе и сувенире у Туристичком 

инфо центру, али и за промоцију манифестација које организује  Туристичка организација  

„Тара-Дрина“ Бајина Башта.  
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          Такође у оквиру овог сегмента промоције неопходна је и свакодневна интеракција са 

свим заинтересованим посетиоцима дестинације Тара Дрина Бајина Башта. Та интеракција 

се одвија путем званичних налога  Туристичке организације „Тара-Дрина“ на друштвеним 

мрежама (ФБ, твитер, инстаграм, трипадвајзер...). Рад лица у Туристичко  информативном 

центру и сувенирници на туристичкој промоцији, пружању информација и продаји 

сувенира једна је од основних обавеза туристичких организација и по Закону о туризму, а 

и нешто што је неопходно за дестинације које претендују да буду туристичке. Из годину у 

годину показује се оправданост постојања Туристичког инфо центра и сувенирнице како 

кроз повећање броја посетилаца и корисника услуга и кроз повећање у продаји сувенира 

тако и кроз спровођење бројних маркетиншких акција на промоцији дестинације.  

          Циљ је да се одржи што више промотивних акција у сарадњи са другим туристичким 

организацијама и установама као и да Бајина Башта задржи велику присутност на 

интернету и на друштвеним мрежама кроз промовисање потенцијала овог краја, да се сајт 

обогати са информацијама у сврху информисања потенцијалних туриста и интеракција са 

њима. Кроз ову програмску активност ће се  финансирати  излагања на сајмовима туризма, 

трошкови путовања на исте, штампа рекламног материјала, чланарина у Туристичкој 

организацији  Регије Западна Србија, интернет и медијска промоција  и  набавка сувенира 

за даљу продају. У оквиру ове активности радиће се и на допуни садржаја на сајту као и 

преводу промотивних текстова на друге језике. Планирана је и израда и постављање 

улазних табли на уласцима у град.  

       Такође, кроз ову активност реализоваће се нове манифестације  Породична 

бициклијада и Ћирилична бициклијада које су установљене у претходној години. Ове 

манифестације имају за циљ да анимирају што већи број локалног становништва да сви 

заједно посветимо више времена здравом животу и активностима у природи, промовисању 

породичних и културних вредности. 

         У оквиру ове активности учествоваћемо у пројекту снимања филма о нашем чувеном 

научнику Јосифу Панчићу и о проналаску ендемске врсте Панчићеве оморике. Ово је 

веома важна тема за туризам нашег краја, као и за заштиту и очување ове ендемске врсте 

четинара.    

        Сви ови сегменти сабрани у једну целину ако се спроводе током целе године 

доприносе туристичкој промоцији, побољшању имиџа дестинације и у крајњој линији 

већем броју посетилаца и генерисању више прихода од туризма на територији општине 

Бајина Башта. Оправданост уложених средстава кроз ову програмску активност биће 

индикатори који се односе на повећани број посетилаца на веб сајтовима, повећан број 

пратилаца на друштвеним мрежама,  остварену интеркацију и број објава на друштвеним 

мрежама на налозима којима управљају запослени у  Туристичка организација „Тара-

Дрина“, број сајмова како у земљи тако и у иностранству где ће бити излагани наши 

промо материјали, различита понуда рекламног материјала за промоцију, нови видови 

рекламног материјала као и укупна количина дистрибуираног пропагандног материјала. 
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Пројекат “Дринска регата 2023“ 

 

           У разделу 4. Општинска управа, глава 4.02. Туристичка организација „Тара - 

Дрина“  Бајина  Башта, на функцији 473 –Туризам,   Програм  4. Развој туризма планиран 

је  Пројекат  1502 – 4001 „Дринска регата Бајина Башта 2023“  планирана средства 

износе 12.170.000,00 динара. 

             Сврха овог пројекта је промоција општине Бајина Башта и повећање броја туриста 

како на самој манифестацији тако и током целе године као резултат промотивних 

активности са манифестације. Кроз бројне активности током целе године  радиће се на 

привлачењу нових посетилаца ове манифестације. Велики удео у томе је добра сарадња са 

медијима и максимална заступљеност у њима, а Дринска регата је увек догађај који 

анимира највећи број и домаћих и страних медија. План је да се та медијска заступљеност 

и пажња која се посвећује  регати искористи и за промоцију осталих потенцијала у 

области  туризма у општини Бајина Башта. У оквиру овог пројекта планирана су средства  

неопходна за потребе одржавања и промоције манифестације у складу са планом. Канали 

промоције су бројни и поред медија обухватају и велики број штампаних материјала, 

израде паноа, билборда, фото и видео документације и он-лајн промоцију. У оквиру овог 

пројекта планирана су средства за ангажовање агенције за спашавање на води у циљу 

повећања безбедности свих учесника манифестације. Такође кроз овај пројекат извршиће 

се плаћање закупа простора где се одржавају концертне активности у оквиру 

манифестације.    

           Планирано је и уређење простора на самом старту Дринске регате. Изградњом 

улазне капије са пратећим садржајима допринећемо бољој видљивости самог улаза, затим 

бољој информасаности учесника манифестације и свакако допринети подизању имиџа 

манифестације. Индикатори успеха пројекта ће бити број посетилаца на манифестацији, 

број страних туриста, пласирани медијски извештаји као и повећање броја туриста на 

годишњем нивоу.  

 

 Пројекат “Уређење парковских површина и објеката “ 

 

           У разделу 4. Општинска управа, глава 4.02. Туристичка организација „Тара - 

Дрина“  Бајина  Башта, на функцији 473 –Туризам,   Програм  4. Развој туризма  

планиран је  Пројекат  1502 – 4002 „Уређење парковских површина и објеката“  

планирана средства износе 10.020.000,00 динара. 

           У Спортско-рекреативном центру „Браћа Милутиновић“ планирана  је  санација 

дела трибина на отворним спортским теренима, као  наставак активности на санацији 

трибина које су започете 2022. године. Планирано је партерно уређење зелених површина 

у парку у оквиру спортског центра, као и санацаија шетних стаза у овиру спортског 

центра. На улазу у спортски центар у плану је постављање безбедносне рампе у сврху 

контроле проласка возила. Такође, кроз овај пројекат рализоваћемо набавку система за 

наводњавање фубалског терена, јер је стари систем дотрајао и нефункционалан.    
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        Циљ свих ових радова у спортском центру је подизање капацитета за бављење 

спортским туризмом и отварање могућности за довођење  већег броја спортиста на 

припреме у Бајину Башту. Имајући у виду да је један од приоритетних циљева  

Туристичке организације „Тара-Дрина“ Бајина Башта развој спортског туризма и 

довођење што више екипа на припреме у саму Бајину Башту, циљ је да се свим 

спортистима на припремама и рекреативнцима који ће користити  терене омогуће 

максимални услови за припреме и рекреацију. Постоји и све веће интересовање за 

организовање великих спортских догађаја у Бајиној Башти па нам је циљ да кроз уређење 

СРЦ-а им обезбедимо што боље услове за квалитетне припреме. Бенефит од овога имаће и 

сви грађани Бајине Баште који у великој мери користе СРЦ „Браћа Милутиновић“, а 

посебно спортисти, рекреативнци и родитељи са децом. 

 

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 

 

             У оквиру  Програма 5. Пољопривреда и рурални развој планирана су средства у 

укупном износу од 20.000.000,00 динара. 

          Општина Бајина Башта настоји да Програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја којим се утврђује намена, услови и 

начин коришћења буџетом опредељених подстицајних средстава, а у складу са природним 

потенцијалом, повољним географским положајем и климатским условима, здравом 

еколошком средином и задовољавајућим ресурсима за развој, пре свега сточарства и 

воћарства и потребама свих пољопривредних произвођача, кадровским и пословним 

решењима и финансијском подршком, омогући стварање повољних услова за развој 

пољопривреде и одржи континуитет подршке пољопривреди и руралном развоју на 

територији општине Бајина Башта. Општина настоји да реализацију истог, прилагоди 

пољопривредним произвођачима, односно пољопривредној производњи заступљеној у 

овом подручју коју у 80 % случајева чине засади малине. Ранијих година, општина Бајина 

Башта, расписивала је Јавне позиве у првом и другом  кварталу године што се није 

показало добро у смислу утрошка средстава предвиђених Програмом, тј. резултирало је 

мањим процентом реализације Програма. Разлог томе је што у овом периоду године 

пољопривредни произвођачи немају потребна финансијска средства за набавку 

пољопривредне опреме и механизације која им је највише и потребна.  

             Потребна финансијска средства, најчешће имају после завршене бербе малина, 

тако да  општина настоји да расписивањем Јавних позива у трећем кварталу године, изађе 

у сусрет пољопривредним произвођачима. 

 

             У разделу 4. Општинска управа, функција 421 –  Пољопривреда у оквиру  

Програма 5. Пољопривреда и рурални развој, на програмској активности 0101-0001 

Подршка за спровођење пољопривредне политике, планирана су средства у износу од 

1.000.000,00 динара. 
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             Овом програмском активношћу настоји се да се створе повољни услови за развој и 

унапређење сточарске производње која је доминантна пољопривредна производња на 

територији општине Бајина Башта. Поред тога једна од важних ставки је и едукација 

пољопривредних произвођача из свих сектора пољопривредне производње обзиром на брз 

прогрес нових технологија – посета сајмова, манифестације предавања, опредељен износ 

за ову намену је 200.000,00 динара. Мере подршке директних плаћања – регреси за 

репродуктивни материјал опредељен износ од 800.000,00 динара. 

 

            У разделу 4. Општинска управа, функција 421 –  Пољопривреда у оквиру  

Програма 5. Пољопривреда и рурални развој, на програмској активности 0101-0002 

Мере подршке руралном развоју, планирана су средства у износу од 19.000.000,00 

динара.          

          Увођењем мера у оквиру ове програмске активности у смислу унапређења 

техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава кроз увећање основног 

стада, набавку нове опреме и механизације, подизање вишегодишњих засада воћа и 

подршка младим пољопривредним произвођачима, знатно је поправљен биланс стања, пре 

свега када је реч о набавци пољопривредне механизације и опреме која је 75% старија од 

25 година према подацима Пописа пољопривреде из 2012.године. Реализацијом ових мера 

дужи низ година уназад, велики број пољопривредних газдинстава је обновио 

механизацију, повећао број квалитетних приплодних грла оваца, самим тим стекао и 

услове за коришћење субвенција из буџета Републике Србије. Када је реч о воћарској 

производњи, која је поред сточарства друга грана пољопривреде од значаја за општину 

Бајина Башта, кроз подстицајна средства повећане су површине под засадима првенствено 

култивисане боровнице са тенденцијом даљег развоја и повећања површина под овом 

воћарском културом. 

 

Програм 6.Заштита животне средине 

 

             У разделу 4. Општинска управа, функција 530 - Смањење загађености у оквиру  

Програма 6. Заштита животне средине, на програмској активности 0401-0002 Праћење 

квалитета елемената животне средине,  планирана су средства у износу од 3.100.000,00 

динара.    

           Планирана средства се односе на следеће намене: 

           1.Контролу и заштиту ваздуха и сузбијање инхалационих алергена у складу са 

Законом о заштити ваздуха - Мониторинг квалитета ваздуха подразумева праћење и 

испитивање квалитета ваздуха и то 56 дана у току године - планиран износ од 1.000.000,00 

динара, а за сузбијање инхалационих алергена биљке амброзије – хемијски и механички 

третман амброзије - планиран износ од 300.000,00 динара. 

           Пољопривредно саветодавна и стручна служба обишла је путне правце на 

територији општине Бајина Башта и утврдила присуство коровске биљке амброзије у 

различитим фазама развоја. Најинтензивнија у бројности и млађим фазама вегетације 

уочена је на путним правцима Бајина Башта-Перућац и Бајина Башта-Рогачица. 
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           2.Контрола и заштита земљишта - Мониторинг земљишта у складу са Законом о 

заштити земљишта подразумева системско праћење стања и квалитета земљишта  и 

одржавање базе података – планирана средства у износу од 1.200.000,00 динара. 

            3.Контрола и заштита од буке – Мониторинг буке подразумева мерење буке у 

животној средини, системским мерењем и оцењивањем или прорачуном одређеног 

индикатора буке у складу за Законом о заштити од буке у животној средини – планирана 

средства у износу од  600.000,00 динара. 

 

            У разделу 4. Општинска управа, функција 560 – Заштита животне средине 

некласификована на другом месту у оквиру  Програма 6. Заштита животне средине, на 

програмској активности  0401-0003 Заштита природе,  планирана су средства у износу од 

1.000.000,00 динара. 

           Планирана средства се односе на  едукацију деце предшколског и школског 

узраста у области заштите животне средине, спровођење активности у смислу 

обележавања значајних датума заштите животне средине, тематски ликовни и литерарни 

радови, еко квиз, еко викенду Заовинама. Информисање, едукација, промоција и 

популаризација ради подизања свести код најмлађих о значају заштите животне средине. 

      

            У разделу 4. Општинска управа, функција 510 – Управљање комуналним отпадом  

у оквиру  Програма 6. Заштита животне средине, на програмској активности 0401-0005 

Управљање комуналним отпадом, планирана су средства у укупном износу од 

16.200.000,00 динара.  

           Планирана средства се односе на набавку и куповину полиетиленских кеса за 

прихват селектованог сувог комуналног и комерцијалног отпада као подстицај примарној 

селекцији отпада на територији општине Бајина Башта у износу од 1.200.000,00 динара.      

           Средства планирана за одвоз отпада по Уговору о одлагању и начину наплате 

услуге  транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада у 

општини Бајина Башта за 2023. годину имајући у виду циљану количину селектованог 

отпада за 2023. годину су у износу од 15.000.000,00 динара. Један од елемената за 

утврђивање накнаде за транспорт, третман и депоновање отпада је цена за пријем, третман 

и безбедно одлагање отпада из локалних самоуправа и процењена је у износу од  385,00 

динара по тони отпада. Планирана количина отпада за 2023. годину за општину Бајина 

Башта износи око 7.600 тона и по том основу пројектовано је 3.000.000,00 динара. Други 

параметар  је цена услуге транспорта отпада од стране  ЈКП „Дубоко“ Ужице и процењено 

је да она износи  240,00 динара на основу актуелних цена горива по пређеном километру, 

а на основу пређених километара из 2022. године (50.000 км) пројектован је износ од 

12.000.000,00 динара. 
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Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура     

       

           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 360 – Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту, у оквиру Програма 7. Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0701-0005  Унапређење 

безбедности саобраћаја планирана су средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара. 

           Средства за реализацију Програма за безбедност саобраћаја на територији општине 

Бајина Башта сходно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 

Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима се 

користе у сврху унапређења организације саобраћаја и унапређења саобраћајне 

инфраструктуре са циљем да се повећа безбедност учесника у саобраћају и смањи број 

саобраћајних незгода.  Програм обухвата неколико области рада. 

 

           Унапређење саобраћајне инфраструктуре са циљем : 

1. Повећања нивоа безбедности саобраћаја на делу државног пута у тунелу - Пројекат и 

изградња осветљења у тунелу на Николића брду; 

2. Повећање безбедности пешака у насељу на делу државног пута без тротоара; 

3. Повећање безбедности пешака – Изградња аутобуских надстрешница у зони школе у 

Злодолу, Пилици и Бачевцима; 

4. Повећање безбедности саобраћаја у насељеном месту – Набавка и угрдања вештачког 

успоривача саобраћаја; 

5. Повећање безбедности ђака на делу државног пута у насељу – Уређење зоне школе у 

Перућцу; 

           Рад савета -накнада за рад чланова комисије, котизација за учешће на семинарима 

из области безбедности саобраћаја, репрезентација. 

           Унапређење саобраћајног образовања и васпитања - едукација деце 

предшколског и школског узраста набавком едукативног материјала, предавање из 

области безбедности саобраћаја, подршка такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ и 

„Пажљивкова смотра“. 

           Превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја – 

повећање безбедности деце набавком дечијих седишта, повећање безбедности 

тракториста набавком заштитних рамова, ротација и табли за обележавање спорих возила 

и едукација о правилној употреби, медијско праћење ( емитовање и објављивање 

пропагандно едукативног материјала, емитовање и објављивање саопштења и обавештења 

о активностима која се  реализују кроз програм) 

          Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја –Формирање 

локалне базе података са обележјима безбедности саобраћаја 

         Опремање јединица саобраћајне полиције у циљу ефикаснијег обављања своје 

делатности. 
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           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 360 – Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту, у оквиру Програма 7. Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, планиран је Пројекат 0701 -5006 Зоне школа у 

насељеним местима Пилица, Рогачица и Костојевићи  

           Процењена вредност овог пројекта у 2021. години износила је 2.950.000,00 динара 

са ПДВ-ом, а за 2022. годину за овај пројекат планиран је износ од 734.000,00 динара са 

ПДВ-ом. Због продуженог поступка јавне набавке овај пројекат се планира и за 2023. 

годину  

           Сврха овог пројекта је унапређење организације саобраћаја и унапређење  

саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. Постављањем адекватне саобраћајне 

сигнализације и опреме на одсецима државних путева у зонама школа у насељеним 

местима  Пилица,  Рогачица  и Костојевићи, створили би се услови за формирање система 

који ће омогућити управљачу пута ефикаснији начин одржавања саобраћајне 

сигнализације и опреме. 

          

           У разделу 4. Општинска управа, на функцији  451 – Друмски саобраћај, у оквиру 

Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска 

активност 0701-0002  Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, 

планирана су средства у укупном износу од  192.480.000,00 динара. 

          Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 2023. годину уређује се 

одржавање комуналне инфраструктуре, обим послова и финансијска средства за 

реализацију Програма. Програм се израђује у складу са Одлуком о буџету општине Бајина 

Башта за 2023.годину. Реализација програма се врши на основу Плана јавних набавки 

Општинске управе Бајина Башта за 2023.годину, Одлуке о комуналним делатностима на 

територији општине Бајина Башта и Програма пословања ЈКП „12 септембар“ Бајина 

Башта. Средства планирана у оквиру ове програмске активности подразумевају редовно 

одржавање градских улица и путева, вертикалну,  хоризонталну и светлосну саобраћајну 

сигнализацију и геодетске услуге. 

        Одржавање градских улица и општинских путева 

         Редовно одржавање обухвата санирање ударних рупа на коловозима и тротоарима, 

поправку општинских односно локалних  и друхих путева (некатегорисаних), поправку 

улегнућа, ивичњака и других оштећења која су настала због дотрајалости као и довођење 

раскопаних јавних површина у технички исправно стање након раскопавања због 

планских радова или хитних интервенција на комуналној инфраструктури.  За летње 

одржавање улица, путева-општинских и некатегорисаних путева, тргова и платоа у складу 

са Планом летњег одржавања улица, путева – општинских и некатегорисаних путева, 

тргова, платоа и слично општине Бајина Башта који доноси Општинско веће опредељен је 

износ од 90.000.000,00 динара и износ од 600.000,00 динара на име добровољних 

трансфера од правних лица – Емисиона техника и везе за радове за које ће извођач бити 

одређен јавном набавком. Средства за Хитне интервенције на санацији оштећења 

насталих елементарним непогодама и интервенције по налозима надлежних органа 

планиране су у износу од 15.000.000,00 динара. 
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        Геодетске услуге  

         Планирана средства у износу од  2.880.000,00 динара предвиђена су за геодетске 

услуге сходно Одлуци о комуналним делатностима на територији општине Бајина Башта 

као поверен посао ЈКП „ 12 септембар“ Бајина Башта и односи се на омеђивање, 

утврђивање заузећа, озакоњење објеката у јавној својини и друге геодетске услуге 

искључиво за потребе општине Бајина Башта. 

 

         Летње одржавање некатегорисаних макадамских путева  

         Средства у износу од 65.000.000,00 динара су планирана за санирање, одржавање и 

обнову некатегорисаних макадамских путева на подручју општине Бајина Башта по 

налогу Председника општине, а у складу са Одлуком о комуналним делатностима на 

територији општине Бајина Башта и Програмом пословања ЈКП „12  септембар“ Бајина 

Башта коме су ови послови и поверени. 

           

          Хоризонтална, верикална, привремена и светлосна саобраћајна сигнализација 

          Опремање градских улица за постављање привремене сигнализације по решењима 

Општинске управе, затим за пререгулацију саобраћаја и слично, планиран је износ од 

500.000,00 динара за део по уговору из 2022. године и нови уговор за 2023. годину.  

Планирана средства у оквиру ове програмске активности обухватају и радове везане за 

обнову постојеће хоризонталне  сигнализације у износу од 3.500.000,00 динара. 

Приоритет у обнови хоризонталне сигнализације се одређује према захтевима сигурности 

и безбедности саобраћаја на путевима. Планирана су и средства за одржавање вертикалне 

сигнализације на градском подручју и локалним путевима на територији општине Бајина 

Башта, путем замене постојећих оштећених и дотрајалих  саобраћајних знакова, затим  

средства за светлосну сигнализацију и то за одржавање светлосне саобраћајне 

сигнализације ( редовно одржавање семафора)  као и за отклањање оштећења или кварова.   

 

           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру 

Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска 

активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника, планирана су 

средства у укупном износу од  52.000.000,00 динара. 

           Општинско веће општине Бајина Башта је донело Закључак о одређивању модела 

финансирања потенцијалног пројекта јавно приватног партнерства са елементима 

концесије за услуге јавног превоза путника на територији општине Бајина Башта. На 

основу наведеног формиран је Стручни тим за реализацију ЈПП-а. Смернице су да линије 

у јавном превозу путника на територији општине Бајина Башта остану исте које су биле 

предмет закључивања уговора о јавној набавци и са истим финансијским оквиром, али 

повратних информација нема. Износ од 52.000.000,00 динара је пројектован на основу  

понуде за услугу јавног  градског превоза путника на 24 релације на годишњем нивоу. 
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           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру 

Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, планиран је 

Пројекат  0701-5001  „Реконструкција трга Душан Јерковић Бајина Башта“ 

            Буџетом општине Бајина Башта за 2023. годину предвиђена су средства у укупном  

износу од 8.000.000,00 динара. Износ од 5.000.000,00 динара се односи на исплату 

окончане ситуације, а износ од 3.000.000,00 динара за нову јавну набавку и завршетак 

радова – степениште. (Подаци су добијени од главног урбанисте, Милоша Јелисавчића). 

 

           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру 

Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, планиран је 

Пројекат 0701-5002 „Реконструкција дела улице Кнеза Милана Обреновића“ (од 

Трга „Душан Јерковић“ до ул. Б.Нинчића)  

           Пројекат за реконструкцију овог дела улице планиран је у више фазе, прва фаза је 

обухватала  зелену површину испред зграде „Бајиновца“ и односила се на изградњу парка  

- завршена током 2022. године. Уређење зелених површина и парка све у циљу 

побољшања и оплемењивања животног простора. 

           Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 2023. годину су предвиђена средства за 

реконструкцију II фазе дела улице Кнеза Милана Обреновића,  која се односи на 

реконструкцију шеталишта на делу кат. парцеле 1732/1 од Трга до улице Браће Нинчића у 

дужини од 113,12 метара и учешће општине износи 20.000.000,00 динара, а износ од 

18.935.281,00 динара је добијен од УНОПС-а (Канцеларија Уједињених нација за 

пројектне услуге) за успостављање пешачке зоне у урбаном, историјском центру Бајине 

Баште. Циљ је да се пружи подршка за активности побољшања квалитета живота  и 

добробити локалне заједнице. 

          Због кашњења у реализацији пројекта Реконструкција трга „Душан Јерковић“, 

средства у претходним годинама су планирана само за прву фазу пројекта, а наставак 

реализације II фазе пројекта је пројектован  у складу са Планом капиталих инвестиција за 

2023. годину. Планирана је замена постојеће подлоге савременим материјалима и замена 

подземних инсталација.  

 

          За II фазу реализације пројекта закључен је и уговор у износу од 34.181.578,20 

динара са ПДВ-ом за извођење радова:     

         1.Грађевински радови – 21.505.296,00 динара;  

         2.Хидротехничке инсталације – 5.008.884,00 динара; 

         3.Електроинсталације – 6.191.974,20 динара; 

         4.Мобилијар – 1.475.424,00 динара 

        Поред овог Уговора за промотивни материјал и филм опредељен је  износ од 

1.465.436,00 динара, а за стручни надзор и технички пријем радова износ од 1.688.000,00 

динара  
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         У разделу 4. Општинска управа, на функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру 

Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, планиран је 

Пројекат 0701- 5011 Изградња улице Светолика Димитријевића Бајина Башта 

         Процењена вредност овог пројекат износи  3.000.000,00 динара са ПДВ-ом. У току 

је проступак издавања грађевинске дозволе за изградњу улице у дужини од 50,46 метара 

на кат.парцелама 184/1, 182/5 и 1826 све КО Бајина Башта.  

 

         У разделу 4. Општинска управа, на функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру 

Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, планиран је 

Пројекат 0701-5013  Некатегорисани пут на Тари „Живановићи – Соколина“ (фаза 2): 

         У складу са чланом 8. Закона о пољопривреди и руралном развоју - Управа за 

аграрана плаћања, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је 

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за унапређење и 

развој руралне јавне инфраструктуре у 2022.години и Решењем Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за аграрна плаћања, општини је за 

Изградњу  некатегорисаног пута  Манастир Рача – Тара, деоница Живановићи – Соколина  

одобрено 20.000.000,00 динара, а општина је учествовала са 4.000.000,00 динара и урађена 

је 1. Фаза у дужини од 2001,74 метра.   

         За 2023. годину општина Бајина Башта за 2.фазу овог пројекат планира средства у 

износу од  3.000.000,00 динара како би поново учествовала на јавном позиву 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са захтевом за максимални 

износ од  20.000.000,00 динара. За овај пројекат издата је грађевинска дозвола за укупну 

дужину пута од 5008,19 метара. У току прве фазе урађена је дужина од 2001,74 метра, 

другом фазом планирана је реконструкција и изградња преосталог дела у дужини од 

3006,45 метара.   

 

            У разделу 4. Општинска управа, на функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру 

Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, планиран је 

Пројекат 0701-5015 Постављање саобраћајне сигнализације – једносмерне улице 

            Процењена вредност овог пројекта износи 600.000,00 динара. Успостављање 

једносмерног режима саобраћаја улица Војводе Мишића и 12. септембра у делу између 

улица Миленка Топаловића и Светосавске је у току. За 2023. годину се планира 200.000,00 

динара за завршетак овог пројекта. (Подаци су добијени од саобраћајног инспектора Мила 

Ђенића) 

         У разделу 4. Општинска управа, на функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру 

Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, планиран је 

Пројекат 0701- 5016 Изградања улице Максима Горког 

         Процењена вредност пројекта иноси 21.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Издата је 

грађевинска дозвола  за прву фазу изградње ове улице у дужини од 235 метара на 

кат.парцелама 1654/2, 1647/8, 1646/2, 1660/27 и 674/30 све КО Бајина Башта и пројекат је у 

току. Закључен је уговор за извођење радова. (Подаци су добијени од главног урбанисте, 

Милоша Јелисавчића). 
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         У разделу 4. Општинска управа, на функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру 

Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, планиран је 

Пројекат 0701- 5017 Изградња саобраћаја и саобраћајне сигнализације државног 

пута II А реда број 170 (код Две липе): 

          Процењена вредност пројекта износи 2.800.000,00 динара са ПДВ-ом. Пројектом је 

планирано измештање знакова III -24 и III-24.1 („насеље“ и „завршетак насеља“) са км 

70+369 на км 70+186, док се знакови III-23 и III-23.1 („назив насељеног места „ и 

„завршетак насељеног места“) измештају са пројектоване стационаже км 70+188 на км 

69+925 (III-23) и 69+897 (III-23.1), а све у циљу смањења ограничене брзине ради 

побољшања одвијања саобраћаја и повећања безбедности. (Подаци су добијени од 

саобраћајног инспектора Мила Ђенића) 

 

          

Програм 8. Предшколско вапитање и образовање 

 

           У разделу 4. Општинска управа Бајина Башта, Глава 4.01 Предшколска установа 

„Невен“  Бајина Башта на функцији 911 –  Предшколско образовање, у оквиру Програма 

8. Предшколско васпитање,  програмска активност 2002-0002 Функционисање и 

остваривање предшколског васпитања и образовања  планирана су средства у укупном 

износу од 141.535.000,00 динара. Сврха програма је омогућавање обухвата предшколске 

деце у вртићима са циљем да се пoвећа обухват деце предшколским васпитањем и 

образовањем  и унапреди доступност предшколског васпитања за децу из осетљивих 

група. Да би се обезбедили адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом и при 

том укључивање што већег броја деце,  као и задовољство родитеља услугом неоходна су 

средства за функционисање Предшколске установе „Невен“ Бајина Башта. 

 Средства за  финансирање  делатности предшколских установа утврђују се, 

сагласно члану 189.  Закона о  основама система образовања и васпитања на основу 

економске цене за остваривање програма образовања и васпитања по детету. Висину 

економске цене за боравак детета у установи утврђује оснивач. Предшколска установа  

поред  средстава оснивача и суфинансирања од стране родитеља, као учешћа у цени 

услуга, може да остварује средства и сагласно члану 190. Закона о основама система 

образовања и  васпитања и то по основу: донација, спонзорства, уговора и других послова, 

у складу са законом. Према одредбама члана 189. Закона о основама система образовања и 

васпитања износ до 80% економске цене по детету, надокнађује оснивач, односно 

финансира се из буџета јединице локалне самоуправе, а преостали део те цене 

финансирају родитељи, односно старатељи.   

У Предшколској установи „Невен“ Бајина Башта  у школској 2022/23 уписано је и 

смештено 590 деце у 19 група узраста од 1 до 6,5 година и то 4 јаслене, 3 млађе, 3 средње, 

3 старије, 4 групе ППП – целодневни боравак, 2 групе ППП – полудневни боравак – на 4 

сата и 1 развојна група са 8-оро деце.  Ван седишта, у школи у Рогачици има 1 група са 6-

оро деце, у Бачевцима 9-оро деце и у Пилици 5-оро деце, што укупно износи 618 деце у 

школској 2022/23.години. 
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 Предшколска установа  може да стиче и друге приходе по основу  нпр. спонзорства, 

уговора и других послова у складу са законом. Донације, као бесповратни, наменски 

опредељен приход, ПУ могу да остварују од  домаћих правних и физичких лица, извор 08 

– Добровољни трансфери од физичких и правних лица који се у зависности од тога, да ли 

се ради о капиталним или текућим донацијама, књиговодствено евидентирају у оквиру 

групе конта 744000 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица. Као донатори 

могу да се јаве и родитељи деце која бораве у ПУ, при чему се карактер тих давања 

третира као донација физичких лица. 

 Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2023.годину 

састоје се из следећих средстава: 

– из буџета Општине (извор 01).................................................  131.575.000,00 

– из буџета Републике (извор 07)................................................     6.800.000,00 

– родитељски динар (извор 16)....................................................    3.100.000,00 

– сопствени извори (извор 04).....................................................         60.000,00          

          Приликом  израде  Финансијског плана за 2023. годину  пошли смо од  масе за 

зараде  запослених  радника на нивоу плата у 2022. години увећане за законом предвиђене 

категорије као што је минули рад  и то на бази постојећег, а не систематизованог броја 

запослених. Како смо од Министарства финансија добили мишљење за увећање масе 

средстава за плате у Одлуци о буџету општине Бајина Башта за 2022. годину у смислу  да 

се може увећати маса средстава за плате запослених у Предшколској установи „Невен“ 

Бајина Башта за запошљавање два васпитача, спремачице и сервирке од  01.10.2022.године 

било је неопходно извршити увећање планираних средстава за зараде у 2023.години. 

Наиме, појавила се потреба за новим запошљавањем услед повећаног броја пријављене 

деце у току уписа у месецу мају 2022. године, односно потреба за формирање додатне 

васпитне групе. Одобрена средства за 4 радника за период X-XII/2022 износе 969.755,00 

динара тако да је за целу 2023.годину и исплату њихових зарада потребно укупно  

3.879.400,00 динара и то на економској класификацији 411100 – Плате и додаци 

запослених додатни износ од  3.340.000,00 динара, на економској класификацији 412100 – 

367.400,00 динара, а на економској класификацији 412200 – 172.000,00 динара. После 

корекције на економској класификацији 4111 – планирана средства за 2023.годину износе 

70.026.000,00 динара из извора 01 – приходи из буџета и 5.500.000,00 динара извор 07 – 

трансфери од других нивоа власти, а на економској класификацији 412 – 11.443.000,00 

динара.  

Деци запослених, старости до 15 година живота припада право на поклон за Нову 

годину у вредности до неопорезивог износа који је прописан законом којим се уређује 

порез на доходак грађана. У  ПУ има 45-оро деце који у 2023.години испуњавају услов за 

добијање поклона за Нову годину. 

 У оквиру економске класификације  414 планирано је боловање преко 30 дана. 

Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због привремене 

спречености за рад до 30 дана и то: 

1) У висини 65%  просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је 

наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне 

зараде утврђене у складу са Законом о раду, ако је спреченост за рад проузрокована 
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болешћу или повредом ван рада, ако законом није другачије одређено. 

2) У висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је 

наступила привремена спреченост за рад, професионалном болешћу или малигном 

болешћу. 

 Према потписаном Посебном колективном уговору за запослене у установама 

предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, АП и јединица локалне 

самоуправе послодавац је дужан да запосленом исплати отпремнину при одласку у пензију 

у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, односно три просечне 

зараде у РС према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 

статистику, зависно од тога шта је за запосленог повољније. У 2023.години услов стиче 5 

радника. 

 На економској класификацији 414 планирана је и помоћ у случају смрти запосленог 

или члана уже породице, а на економској класификацији  415 Накнада трошкова за превоз 

на посао и са посла и то за превоз једне раднице  на релацији Бајина Башта – Костојевићи 

и обратно, једне на релацији Перућац – Бајина Башта и обратно, једне на релацији Заовине 

– Бајина Башта и обратно и једног радника на релацији Ужице – Рогачица и обратно уз 

потврду превозника о важећем износу цене превоза на овим релацијама. 

 Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду и то:  

1. За 10 година у радном односу – 50% просечне плате 

2. За 20 година у радном односу – 1 просечна плата 

3. За 30 година у радном односу – 1,5 просечна плата 

4. За 35 година у радном односу – 2 просечне плате 

5. За 40 година у радном односу – 2,5 просечне плате 

Под просечном платом подразумева се просечна плата запосленог остварена у 

претходна 3 месеца који претходе месецу стицања права на јубиларну награду, односно 

просечна зарада у РС у претходном месецу у односу на месец стицања права на јубиларну 

награду, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 

статистике, ако је то повољније по запосленог. Запослени стиче право на јубиларну 

награду у години у којој навршава 10,20,30,35 и 40 година остварених у радном односу. За 

исплату јубиларних награда планирана су средства за 9 радника и то  3 радника за 40 

година,  3 радника за 30 година, 1 радник за 20 година и 2 радника за 10 година. 

 

1) стални трошкови и то:           

- трошкови електричне енергије, који се утврђују на основу количине и цене 

електичне енергије, 

- трошкови грејања – утврђују се на основу површине простора који се греје, дужине 

грејне сезоне и цене енергената.  

- комуналне услуге, где спадају трошкови водовода и канализације, чистоће, 

дератизације и др., 

- трошкови осигурања имовине и лица, 

- други стални трошкови, где спадају трошкови фиксне и мобилне телефоније, 

поште, провизије- платног промета и други стални трошкови. 
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2) услуге по уговору,  где спадају административне услуге, компјутерске услуге,     

услуге образовања, издаци за стручне испите, услуге информисања, услуге за 

домаћинство и угоститељство и остале опште и стручне услуге, 

3) специјализоване услуге, где спадају услуге образовања, културе и спорта, 

медицинске услуге, контрола намирница и здравствени прегледи запослених и 

остале специјализоване услуге, 

4) текуће поправке и одржавање објекта и опреме обухвата све расходе који се односе 

на текуће одржавање, 

5) трошкови намирница за припрему оброка за исхрану деце односе се на 

евидентирање намирница које се дневно троше, 

6) трошкови одржавања хигијене обухватају све расходе који се односе на одржавање 

хигијене у просторијама установе, како где бораве деца, тако и просторије 

администрације, 

7) материјал (канцеларијски материјал, радна одећа и обућа за запослене, дидактика, 

медицински материјал, потрошни материјал за рад са децом, алат и инвентар, 

материјал за саобраћај и други материјал као и материјал за посебне намене (разни 

потрошни материјал, као и инвентар где на пример спада прибор за јело, 

стољњаци, тањири и сл.), 

8) остали расходи, где спадају регистација возила, обавезне републичке, општинске и 

судске таксе, накнада за социјалну заштиту, накнада штете и други расходи. 

 

     Сви наведени расходи настали као последица редовног пословања ПУ финансирају 

се из буџета оснивача. Конкретно из буџета локалне самоуправе.  Издаци за набавку 

нефинансијске имовине, за набавку машина и опреме и издаци за капитално 

одржавање зграда и објеката финансирају се такође из буџета локалне власти, извор 01 

– Приходи и примања из буџета. 

 

          У разделу 4. Општинска управа Бајина Башта, на функцији 911 – Предшколско 

образовање,  у оквиру Програма 8.  Предшколско васпитање,  планиран је Пројекат  

2002 - 5001  „Доградња и реконструкција Предшколске установе „Невен“ Бајина 

Башта“ 

           Процењена вредност пројекта износи 72.500.000,00 динара са ПДВ-ом. У току је 

поступак издавања грађевинске дозволе за овај пројекат. Овај пројекат се односи на 

доградњу и реконструкцију дела постојећег објекта број 2 (фаза 1)  једним новим спратом 

три  постојеће приземне јединице – учионица за дневни боравак деце, који ће имати исти 

карактер као и нижа етажа. Постојећа бруто површина ниже етаже износи 653,54 м
2 

, 

бруто површина новопројектованог стања износи 1103,98 (фаза 1). Пројекат горе 

наведених учионица је предмет фазе 1. Преостале приземне јединице  -  павиљони ће се 

такође фазно реконструисати и дограђивати према потребама корисника. Доградња и 

реконструкција објекта је потребна како би се испоштовали законски нормативи  и 

примила деца која су остала на листи чекања. На тај начин ће се дограђеним делом 

решити нови простор за три нове групе. 
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Програм 9. Основно образовање и васпитање 

 

           У разделу 4. Општинска управа Бајина Башта, на функцији 912 – Основно 

образовање, у оквиру Програма 9. Основно образовање, програмска активност 2003-

0001 Реализација делатности основног образовања планирана су средства на економској 

класификацији 463–Трансфери осталим нивоима власти у износ од 140.370.000,00 

динара. 

         1. ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта ......51.000.000,00 динара 

         2. ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта................36.700.000,00 динара 

         3. ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи.........16.070.000,00 динара 

         4. ОШ „Стеван Јоксимовић“ Рогачица.........36.600.000,00 динара 

 

          Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама 

система образовања и другим актима које доноси надлежно министарство за послове 

образовања. Сврха програма је доступност основног образовања свој деци са територије 

општине у складу са прописаним стандардима кроз функционисање основних школа како 

би се остварио потпуни обухват основним образовањем и васпитањем и унапређење 

квалитета основног образовања. Програм спроводе основне школе на територији општине 

Бајина Башта.  

 

 

Програма 10. Средње образовање и васпитање 

 

           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 920 – Средње образовање, у оквиру 

Програма 10. Средње образовање, програмска активност 2004-0001 Реализација 

делатности средњег образовања  планирана су средства на економској класификацији 463 

– Трансфери осталим нивоима власти у износу од   36.240.000,00 динара. 

1. Техничка школа Бајина Башта.........................22.400.000,00 динара 

2. Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта.......13.840.000,00 динара 

 

          Сврха програма је доступност средњег образовања свој деци са територије јединице 

локалне самоуправе у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним 

профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде. Средње школе 

обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и 

другим актима  које доноси Министарство надлежно за послове образовања. Обезбеђени 

су прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и усклађивање 

образовања са потребама тржишта. 
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Програма 11. Социјална и дечја заштита 

 

           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 020 –  Старост, у оквиру Програма 11. 

Социјална и дечја заштита, програмска активност 0902-0021 Подршка особама са 

инвалидитетом на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета планиран је износ од  5.000.000,00 динара.  

          Одлуком о правима и услугама у области социјалне заштите на територији општине 

Бајина Башта прописана је услуга „Помоћ у кући“  ради побољшања квалитета живота 

старих и инвалидних лица. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања одобрава наменске трансфере за финансирање услуга социјалне заштите из 

надлежности јединице локалне самоуправе.  Уговором о наменском трансферу предвиђено 

је да општина добијена средства може користити за следеће услуге: дневне услуге у 

заједници (услуга дневног боравка, свратишта и помоћи у кући), услуга смештаја у 

прихватилиште, услуге подршке за самосталан живот, услуге личног пратиоца детету са 

инвалидитетом као подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу, 

услуге персоналне асистенције доступне пунолетним лицима са инавлидитетом са 

процењеним I или II степеном подршке, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге, остале услуге социјалне заштите у складу са потребама и приоритетима локалне 

заједнице.  

          Буџетом општине Бајина Башта за 2023. годину планирана су средства за 

финансирање услугe  Помоћ у кући. Општина Бајина Башта очекује  потписивање Уговора 

о наменским трансферима у социјалној заштити  и у 2023. години, али је обим средстава 

који се одобрава локалној самоуправи из године у годину  све мањи и није познат у 

тренутку израде Одлуке о буџету. Како је Одлуком о правима и услугама у области 

социјалне заштите на територији општине Бајина Башта  прописана  услуга „Помоћ у 

кући“ добијена средства након потписивања уговора ће бити распоређена у складу са 

тренутним потребама локалне заједнице. 

          Правилником о нормативима и стандардима у пружању услуга социјалне заштите, 

дефинишу се  нормативи и  методологија утврђивања цене и учешћа корисника у пружању 

услуга социјалне заштите  и то за услуге помоћ у кући, дневног боравка за децу и 

омладину са сметњама у развоју и саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у 

општини Бајина Башта. Економска цена услуге Помоћ у кући  изражава се по сату, а  

Привремени орган општине Бајина Башта је 25. марта 2022. године донео решење којим је 

утврђена економска цена услуге Помоћ у кући  у износу од 350,00 динара по једном  сату. 

Сврха Помоћи у кући је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних 

потреба. Услуга Помоћ у кући се обезбеђује у току дана у складу са потребама корисника  

с тим да максималан број сати по кориснику не може бити већи од 2 сата дневно односно 

10 сати недељно. Услуга социјалне заштите за старије и одрасле са ивалидитетом је 

пројектована за 29 корисника у износу од 5.000.000,00 динара.. 
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           У разделу 4. Општинска управа Бајина Башта, на функцији 040 – Породица и деца, 

у оквиру Програма 11. Социјална и дечја заштита, програмска активност 0902-0002 

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја  на економској  

класификацији 472 –  Накнаде за социјалну заштиту планиран је  износ од  1.800.000,00 

динара. 

          Средства су износу од 1.800.000,00 динара планирана су за накнаде за становање и 

живот, а на основу решења (13 корисника услуга смештаја) где је утврђено право на 

накнаду трошкова смештаја ради школовања према Одлуци о накнади трошкова 

школовања ученика из издвојених одељења, где се не спроводи образовни циклус.  

 

            У Разделу 4. Општинска управа, у оквиру Програма 11. Социјална и дечија 

заштита, програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници, функционална 

класификација 040 - Породица и деца, планирана су средства на следећу намену: 

             На економској класификацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

планиран је износ од 5.000.000,00 динара. Одлуком о правима и услугама у области 

социјалне заштите на територији општине Бајина Башта прописана је услуга „Дневни 

боравак“ за децу и омладину са сметњама у развоју. Текући наменски трансфер од 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за финансирање услуга 

социјалне заштите, општина Бајина Башта није пројектовала због тога што није позната 

висина наменског трансфера, али након потписивања Уговора о наменским трансферима у 

социјалној заштити, општина Бајина Башта ће одобрен износ наменских трансфера за 

финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе 

распоредити у складу са приоритетима.  

          Правилником о нормативима и стандардима у пружању услуга социјалне заштите, 

дефинишу се  нормативи и  методологија утврђивања цене и учешћа корисника у пружању 

услуга социјалне заштите и то за услуге помоћ у кући, дневног боравка за децу и 

омладину са сметњама у развоју и саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у 

општини Бајина Башта. Економска цена услуге Дневног боравка за децу и омладину са 

сметњама у развоју   изражава се по  дану боравка, а  Привремени орган општине Бајина 

Башта је 25. марта 2022. године донео решење којим је утврђена економска цена услуге 

Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју  у износу од  1.500,00 динара 

по једном дану боравка за једног корисника. Сврха услуге Дневног боравка састоји се у 

унапређењу квалитета живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржавање 

и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина. Услуга Дневног 

боравка за децу и омладину са сметњама у развоју  се обезбеђује у току дана  осам сати  и  

пројектована је за 15 корисника у износу од 5.000.000,00 динара. У Одлуци о буџету 

Општине Бајина Башта за 2023. годину наведена услуга ће бити финансирана из извора 

01- приходи из буџета.   
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          У разделу 4. Општинска управа Бајина Башта, на функцији 040 – Породица и деца, 

у оквиру Програма 11. Социјална и дечја заштита, програмска активност 0902-0019 

Подршка деци и породици са децом планиран је укупан  износ од  15.600.000,00 динара. 

          Део средстава у укупном износу од 700.000,00 динара планиран je за накнаде 

члановима комисија - комисија за стипендирање, интерресорна комисија, накнаде 

члановима комисије за лечење деце оболеле од тешких болести и вантелесну оплодњу. 

          Средства у износу од 14.900.000,00 динара планиарана су за следеће намене: 

 

          Ученичке стипендије 5.900.000,00 динара 

          Буџетом општине Бајина Башта за 2023. годину планирана су средства за 

финансирање ученичких и стидентских стипендија. Општина Бајинa Башта планира 

исплату ученичких и студентских стипендија за школску 2022/2023 годину Износ је 

планиран на основу претходног искуства о броју ученика и студената који оставрују то 

право. На основу Одлуке о стипендирању талентованих ученика средњих школа и 

гимназија, ученичке стипендије за  школску 2022/2023 годину су планиране у укупном 

износу од  5.900.000,00 динара. Сходно расположивим средствима у буџету за 2022.годину 

и броју ученика који остварују право на ученичку стипендију утврђена је висина ученичке 

стипендије од 6.300,00 динара по ученику и планирана су средства за 93 ученика који 

остварују то право.   

          Студентске стипендије 3.520.000,00 динара 

          На основу Одлуке о стипендирању студената, студентске стипендије за школску 

2022/2023. годину планиране су у укупном износу од 3.520.000,00 динара. Комисија за 

доделу стипендија доноси одлуку о избору стипендиста. Сходно расположивим 

средствима у буџету за 2022. годину и броју студената који остварују право на студентску  

стипендију утврђена је висина студентске стипендије од 7.500,00 динара по студенту за 

три месеца у 2022. години, а за 2023. годину  планирана су средства за 32 студента у 

месечном износу од 11.000,00 динара за седам месеци школске 2022/2023 године и три 

месеца школске 2023/2024. године за исти број студената.  

 

          Накнада трошкова превоза 1.600.000,00 динара         

           На основу Закона о основама система образовања и васпитања где је дефинисано да 

се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују и средства за друге расходе, 

Општинско веће општине Бајина Башта је донело Правилник о накнади трошкова превоза 

за ученике основних школа и деце и њихових пратилаца ради похађања припремног 

предшколског програма на територији општине Бајина Башта. Право на накнаду трошкова 

превоза по овом Правилнику могу остварити деца и њихови пратиоци ради похађања 

припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученици основне 

школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе, где не постоји организован јавни 

превоз. Право остварују и деца и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом и 

њихови пратиоци без обзира на удаљеност места становања од школе.  Обзиром на члан 8. 

Правилника Општинско веће на седници одржаној 07. септембра 2022. године је посебним 
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решењем утврдило цену коштања горива за превоз ученика основних  школа и деце и 

њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма у висини од 15.00 

динара по километру. На основу решења о праву на накнаду трошкова превоза за децу 

која похађају припремни предшколски програм или припремни предшколски програм у 

развојној групи, по основу удаљености вртића, затим решења о  признавању трошкова 

превоза ученика, као и превоз деце са посебним потребама где је неопходан пратилац, 

планиран је износ од 1.600.000,00 динара. 

 

          Трошкова исхране деце са посебним потребама и инвалидитетом 200.000,00 динара 

          Закључком Општинског већа општине Бајина Башта 01 број 06-6/2021 од 2. марта 

2021.године, прихваћена је иницијатива за остваривање права на превоз, смештај и 

исхрану деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца. У 

вези са тим Општинска управа општине Бајина Башта је израдила Правилник о накнади 

трошкова исхране деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Примена 

правилника је планирана од школске 2021/2022 године. Буџетом општине Бајина Башта за 

2023. годину су планирана средства за рефундацију трошкова исхране деце са посебним 

потребама и инвалидитетом. На основу  података из ранијих година опредељен обим 

потребних средстава je у износу од 200.000,00 динара. 

          

          Награде ученицима основних и средњих школа 1.000.000,00 динара 

           Награде ученицима основних и средњих школа као и наставницима и професорима 

који су освојили једно од четири места на републичком такмичењу планирана су у износу 

од 1.000.000,00 динара на основу Одлуке о додели награда и других јавних признања 

општине Бајина Башта.  

            Новчана помоћ за полазак у први разред 2.000.000,00 динара 

            У складу са Одлуком о додели једнократне новчане помоћи породици ученика 

првог разреда основне школе опредељен је износ од 2.000.000,00 динара. Овом Одлуком 

уређена је додела новчане помоћи породицама ученика основних школа чији је оснивач 

општина Бајина Башта као помоћ у припреми и опремању деце за полазак у први разред. 

  

            Лечење деце оболеле од тешких болести 500.000,00 динара 

            На основу Одлуке о оснивању и Правилника буџетског фонда за лечење деце 

оболеле од тешких болести и финансирање вантелесне оплодње планирана су средства за 

лечење деце оболеле од тешких болести у износу од 500.000,00 динара. 

            Покрет за децу три плус 180.000,00 динара 

            Скупштина општине Бајина Башта на седници одржаној дана 05. новембра 2020. 

године донела је Одлуку о приступању општине Бајина Башта Удружењу „Покрет за децу 

три плус“ из Чачка у циљу обезбеђивања финансијских олакшица при куповини робе и 

пружању услуга породицама са троје и више деце, како би се побољшао материјални 

положај наведених породица и планиран износ од 180.000,00 динара. Општина Бајина 

Башта је даном пријема у чланство прихватила износ чланарине који је утврђен Одлуком 

Скупштине Удружења Покрет за децу три плус и исплаћује се једном годишње. 
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            У Разделу 4. Општинска управа Бајина Башта , у оквиру Програма 11. Социјална и 

дечија заштита, програмска активност 0902-0020 Подршка рађању и родитељству, 

функционална класификација 040-Породица и деца, на економској класификацији 472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиран је износ од 7.500.000,00 динара. 

 

           Накнаде из буџета за децу и породицу у износу од 7.000.000,00 динара на основу 

Одлуке о једнократној новчаној накнади за новорођену децу и новчаној накнади за 

незапослену мајку – породиљу  на подручју општине Бајина Башта.   

          Одлуком о изменама и допунама одлуке о једнократној новчаној накнади за 

новорођену децу и новчаној накнади за незапослену мајку – породиљу на подручју 

општине Бајина Башта планирана је новчана накнада за прво и друго новорођено дете 

запосленим родитељима у износу од 15.000,00 динара, а родитељима који нису у радном 

односу износ од 45.000,00 динара, за треће новорођено дете запосленим родитељима у 

износу од 30.000,00 динара, а родитељима који нису у радном односу у износу од 

90.000,00 динара, за четврто новорођено дете запосленим родитељима у износу од 

60.000,00 динара, а родитељима који нису у радном односу  у износу од 120.000,00 динара, 

за пето и свако наредно новорођено дете запосленим родитељима у износу од 90.000,00 

динара, а родитељима који нису у радном односу  у износу од 150.000,00 динара. 

          На основу Одлуке о оснивању и Правилника буџетског фонда за лечење деце 

оболеле од тешких болести и финансирање вантелесне оплодње планирана су средства за 

вантелесну оплодњу у  износу од 500.000,00 динара. 

 

            У Разделу 4. Општинска управа, у оквиру Програма 11. Социјална и дечија 

заштита, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, 

функционална класификација 070 - Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту, на економској класификацији 463 Трансфери осталим 

нивоима власти планиран је износ од 10.000.000,00 динара  за мере материјалне подршке – 

једнократне помоћи најугроженијем становништву. 

 

             На економској класификацији 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

планиран је износ од 650.000,00 динара. Накнаде из буџета у случају смрти у износу од 

500.000,00 динара на основу Одлуке о правима и услугама у области социјалне заштите на 

територији општине Бајина Башта где се право на бесплатно сахрањивање или накнаду 

трошкова утврђује на основу уверења Центра за социјални рад да је покојни био корисник  

права на материјално обезбеђење, да нема сроднике који су у обавези да изврше сахрану 

па из тог разлога је неопходно да трошкове сахране сноси општина и  накнаде за 

социјалну заштиту Савету за миграције као учешће општине за реализацију активности 

намењених побољшању услова становања породица избеглица у износу од 150.000,00 

динара. 
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            У Разделу 4. Општинска управа, у оквиру Програма 11. Социјална и дечија 

заштита, програмска активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта 

и друге врсте смештаја, функционална класификација 070-Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на другом месту, на економској класификацији 463 

Трансфери осталим нивоима власти планиран је износ од 2.500.000,00 динара.            

Средства су планирана за трошкове социјалног становања у заштићеним условима. 

  

            У разделу 4. Општинска управа Бајина Башта, на функцији                                                                                                                                                                                             

070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, 

у оквиру Програма 11. Социјална и дечја заштита, програмска активност 0902-0005 

Обављање делатности установа социјалне заштите  планирана су средства  на економској 

класификацији 463 –  Трансфери осталим нивоима власти у износу од  9.200.000,00 

динара. 

 

            У Разделу 4. Општинска управа, у оквиру Програма 11. Социјална и дечија 

заштита, програмска активност 0902-0017 Саветодавно терапијске и социјално 

едукативне услуге, функционална класификација 080 Социјална заштита – истраживање и 

развој, на економској класификацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

планиран је износ од 780.000,00 динара. 

            Одлуком о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у области социјалне 

заштите на територији општине Бајина Башта предвиђене су и саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге. Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге се 

пружају као вид помоћи појединцу и породицама ради унапређења породичних односа, 

превазилажењу кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот 

у заједници.  Изменама и допунама Правилника о нормативима и стандардима у пружању 

услуга социјалне заштите, дефинишу се  нормативи и  методологија утврђивања цене у 

пружању услуга социјалне заштите за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге 

у општини Бајина Башта. Економска цена за Саветодавно-терапијске и социо-едукативне 

услуге се утврђује по сату рада стручног радника, а  Привремени орган општине Бајина 

Башта је 25. марта 2022. године донео решење којим је утврђена економска цена услуге 

стручног радника у износу од 4.480,00 динара по  једном сату. Третман се спроводи за 

минимум једног корисника до максимално осам корисника, једном недељно у трајању од 

два сата. 

 

            У Разделу 4. Општинска управа, у оквиру Програма 11. Социјална и дечија 

заштита, програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници, функционална 

класификација 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, планирана су 

средства на следећим економским класификацијама: 

         На економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама планирана  

средства су намењена финансирању програма и пројеката удружења из области социјалне 

и дечије заштите ради подстицања разноврсних социјалних и других услуга у заједници у 

износу од  2.000.000,00 динара. 
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            У Разделу 4. Општинска управа, у оквиру Програма 11. Социјална и дечија 

заштита, програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста, 

функционална класификација 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, 

на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама  планиране су у 

износу од 6.000.000,00 динара. Дотације Црвеном крсту за реализацију народне кухиње 

(бесплатни оброци за социјално угрожена лица), добровољног давалаштва крви које се 

континуирано обавља сваке године са циљем обезбеђивања довољних резерви крви и 

повећање броја давалаца и ланч пакети за социјално угрожена лица све у укупном  износу 

од  6.000.000,00  динара. 

 

Програм 12.  Здравствена  заштита 

 

           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 760–  Здравство некласификовано 

на другом месту, у оквиру Програма 12. Здравствена заштита, програмска активност 

1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, на економској 

класификацији 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осгурање 

планиран је износ од  8.200.000,00 динара.    

          За унапређење здравствене заштите планиране су дотације Здравственом центру 

Ужице, а за потребе ОЈ Дом здравља „Евелина Хаверфилд“ Бајина Башта и то за 

унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите. 

            Планирана средства се односе на следеће : 

 1. Реконструкција и адаптација кухиње за потребе стационара у Дому здравља  – 

4.500.000,00 динара. 

2.Набавка новог теренског возила за потребе службе кућне неге и лечења због 

дотрајалости постојећег путничког возила и неприступачних терена и путева – 

3.000.000,00 динара. 

3. Текуће одржавање просторија за пружање здравствене заштите  

- Кречење просторија - 700.000,00 динара 

 

           У разделу 4. Општинска управа, на функцији 760–  Здравство некласификовано 

на другом месту, у оквиру Програма 12. Здравствена заштита, програмска активност 

1801-0002 Мртвозорство, на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге 

планиран је износ од  600.000,00 динара за накнаде докторима за утврђивање узрока смрти 

лица умрлих ван здравствене установе.    
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Програм 13. Развој културе и информисања 

 

            У оквиру овог програма планирано је финансирање две установа културе чији је 

оснивач општина Бајина Башта и које су индиректни корисници буџетских средстава, а то 

су: Народна библиотека „Милош Требињац“ Бајина Башта и Установа „Култура“ Бајина 

Башта. За програмску активност Функционисање локалних установа културе планирана су 

средства за редовне активности установа културе које се континуирано одвијају у оквиру 

њихових надлежности. Сврха програма је очување, унапређење и представљање културно-

историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној 

заједници, остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног 

информисања. 

 

          НАРОДНА  БИБЛИОТЕКА  „МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ“  БАЈИНА БАШТА 

Планирана је Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа 

културе     

          Сврха ове програмске активности је стварање услова за слободан проток и размену 

културних садржаја, подстицање иновативности и креативности у култури, подстицање 

младих талената у области културног и уметничког стваралаштва, као и подстицање 

дечијег стваралаштва. За Програмску активност дефинисан је циљ и то безбеђивање 

редовног функционисања установа културе, као и подстицање  развоја културе читања, 

константна промоција књижевног стваралаштва организовањем промоција књига  и 

рецитаторских такмичења.  

 

        УСТАНОВА „КУЛТУРА“ БАЈИНА БАШТА 

         У 2023 години Установа ``Култура`` планира да реализује три  програмских 

активности и четири пројекта, и то: 

Програмске активности: 

– Функционисање локалних установа културе 

– Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

– Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа   

Пројекти: 

– Дринин дан 

– Летње вечери у Бајиној Башти 

– Омладински културни центар у Бајиној Башти 

– Капитално одржавање објеката биоскопа Установе „Култура“ Бајина Башта 

         Све планиране програмске активности као и пројекти реализоваће се у складу са 

финансијским планом и програмом за 2023 годину, што се показају кроз задате циљева и 

индикаторе који учествују у њиховом остварењу. 
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        Програмска активност  1201-0001 Функционисање локалних установа културе     

 

          Средства за ову програмску активност планирана су за адекватно функционисање 

Установе „Култура“ Бајина Башта. Једини циљ ове програмске активности  је  

финансирање текућих расхода који су потребни ради остваривања програма  Установе 

„Култура“  Бајина Башта. За обављање утврђених послова потребан је одређен број 

извршилаца  за обављање послова и у складу са тим планирана среддства за  исплату 

плата запослених, као и осталих сталних трошкова, услуга и материјала  неопходних за  

рад Установе.  На име услуга по уговору планирана су средства за  услуге чишћења, 

одржавања сајта, лица ангажованог Уговором о делу за јавне набавке, као и услуге 

одржавања програма...  

 

         Програмска активност 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва                 

    

          Циљеви ове програмске активности су: 

* Стварање услова за подстицање културног и уметничког стваралаштва 

* Подршка ликовној и примењеној уметности и очување традиције и старих заната 

* Промоција књижевног стваралаштва 

* Стварање услова за подстицање културног и уметничког стваралаштва  

           Средства планирана за ову програмску активност користиће се за  организацију и 

реализацију музичких догађаја у које спадају наступи мањих формата у Клубу Установе 

Култура, концерти већег формата у сали Дома омладине, концерти камерног формата у 

сали биоскопа и концерти на отвореном простору. 

            У 2023. години планиран је завршетак сале биоскопа и почетак континуираног 

приказивања филмова на најмодернијој опреми у 3Д и 2Д формату као и  извођење 

професионалних  и  аматерских  позоришних  представа у континуитету, а након 

стављања у функцију позоришне сцене са опремом. 

  

         Програмска активност 1201-0003- Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 

 
          Ова програмска активност је везана за функционисање галерије  Установе “Култура“ 

Бајина Башта, што се огледа у ангажовању једног лица по уговору за рад у галерији, као и 

хонорара и материјала за програме који се у њој организују: 

* Подршка ликовној и примењеној уметности и очување традиције и старих заната се 

огледа кроз организацију изложби слика и скулптура, као и спровођење једне ликовне 

колоније.     

        *Промоција књижевног стваралаштва се огледа кроз организацију књижевних вечери које 

се одржавају у Галерији установе. 
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        Пројекат 1201-4001 „Омладински културни центар“ 

 

           Суштина овог пројекта је повећање културних садржаја у мултифункционалном 

простору у коме се организују концерти мањег и већег формата, кабаре, као и уступање 

простора за потребе фолклора, плесних група, неафирмисаних бендова.     
            Овај пројекат се односи на функционисање клуба Установе ``Култура``, које се 

спроводи кроз ангажовање лица која ће радити на пословима везаним за послуживање 

пића у клубу, као и набавку робе за даљу продају, машина и опреме, као и потрошног 

материјала који се користе у спровођењу рада. 

             Реализација овог пројекта има за  циљ  повећање посетилаца, тј. конзумената 

културних активности организованих у простору Дома омладине. 

 

         Пројекат 1201-4002  „Летње вечери у Бајиној Башти“ 

 
             Циљеви овог пројекта су организација и спровођење подстицајних програма за 

децу као и ширење и унапређивање едукације у области културе. Кроз овај пројекат 

организоваће се и спровести радионице за децу - организоваће се ликовна, драмска и 

креативна радионица, затим секције и интерактивни програми. 

              У оквиру ових програма за децу, организоваће се  три интерактивна програма, које 

ће радити аниматори и мађионичари. 

             Од осталих програма, организоваће се: маскенбал и позоришне представе. 

 

           Пројекат 1201-4003  „Дринин дан у Бајиној Башти“ 

 

                     Манифестација ``Дринин дан`` иза циљ очување животне средине са акцентом на 

очување реке Дрине и њеног приобаља. Ово је манифестација из области културе, а која 

уједно и утиче на развој туризма, као и културне понуде. Циљ организације ове 

манифестације је подизање свести код локалног становништва као и других субјеката о 

очувању природног богатства реке Дрине и њене обале. 

            У оквиру манифестације организују се различити програми, и то: 

- Акција чишћења дела реке Дрине и њене обале 

- Панел дискусија на тему екологије 

- Програми за децу, едукативног и културног карактера (састоје се од едукативних 

радионица на тему екологије, као и од анимираног и позоришног програма за децу и 

родитеље) 

-             Вечерњи концерти у виду ангажовања музичких група које наступају на градској 

плажи. 

              Реализацијом овог пројекта, а у оквиру акције чишћења, чисти се  део обале реке 

Дрине. 

              Организацијом панел дискусије,  добијају се информације о значају очувања реке 

и њене обале. Лоцирају се дивље депоније на реци, у дужини од 15 километара. 
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              Организацијом дечијег едукативног програма, у коме се реализује еколошка 

представа за децу, подиже се свест о значају чувања екологије код најмлађе популације. 

              Вечерњи концерти који се организују у оквиру манифестације, представљају 

забавни део програма. На коцертима углавном свирају познати извођачи који привлаче 

значајни број публике. 

 

        Пројекат 1201-5002  „Капитално одржавање зграда и објеката и набавка опреме за 

биоскоп“ 

                   Сврха овог пројекта је побољшање у пружању квалитета услуга и безбедност у 

самом функционисању биоскопа као мултифункционалног простора у коме се реализују 

представе, пројекције филмова, разне трибине. Средства за овај пројекат користиће се за 

реконструкцију биоскопа у Бајиној Башти на основу пројеката (противпожарни, пројекат 

о етажирању, пројекат реконструкције биоскопа, пројекат ентеријера, аудио-видео 

система биоскопа, пројекат сценске механике). Средства планирана финансијским 

планом за овај пројекат се односе на завршетак радова на биоскопу, куповину и уградњу 

опреме која је потребна за приказивање биоскопских пројекција и стављање у функцију 

позоришне сцене. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА – Програм 13. Развој културе и информисања 

 

                У оквиру Програма 13. Развој културе и информисања код Општинске управе Бајина 

Башта, планиране су следеће програмске активности: 

                Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва, функционална класификација 820-Услуге културе, у износу  од 

3.000.000,00 динара у циљу обезбеђења приступа уметности и подршка креативном 

анагажовању. Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава и 

праћење  реализације  програма и пројеката, у складу са Правилником о начину 

финансирања програма и пројеката цивилног друштва, непрофитних и неполитичких 

организација и удружења грађана спроводи конкурс за доделу средстава удружењима у 

циљу унапређења разноврсности културне понуде.   

                 Програмска активност 1201–0003 Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа, функцинална класификација 840-Верске и остале услуге 

заједнице у укупном износу од 5.200.000,00 динара  у циљу  очување и заштите 

културног наслеђа. 

                  Програмска активност 1201–0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса 

у области јавног информисања, функцинална класификација 830 - Услуге емитовања и 

штампања у укупном износу од 8.140.000,00 динара. Део средстава у износу од 

8.000.000,00 динара биће распоређен на конкурсу у складу са Законом о јавном 

информисању и медијима ради унапређења јавног информисања од локалног значаја. 

Износ од 100.000,00 динара за стручну комисију за оцену пројеката, а износ од 40.000,00 

динара за регистрациону пријаву промене података о медију уписаном у регистар медија. 
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           У оквиру Програма 13. Развој културе и информисања код Општинске управе 

Бајина Башта, функционалана класификација 820 Услуге културе планиран је Пројекат 

1201 – 5003 „Музеј ћирилице“ 

           Процењена вредност пројекта износи 32.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Учешће 

општине Бајина Башта за овај пројекат у 2023. години износи 4.600.000,00 динара. Издато 

је Решење о одобрењу извођења радова.  Овај пројекат се односи на реконструкцију и 

промену намене објекта бр. 1 зграде основног образовања у Музеј ћирилице на 

катастарској парцели  948 КО Рача и планира се износ од 4.000.000,00 динара као учешће 

општине на конкурс код Министарства Културе. Планирана је  и израда пројекта 

партерног уређења и опремања Музеја ћирилице у износу од 600.000,00 динара са ПДВ-

ом. Сврха овог пројекта је очување српског писма, презентација и очување културног 

наслеђа. 

 

ПРОГРАМ 14 .  РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

 

          Сврха програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за 

развој омладине и спорта. Планирана су средства за следеће програмске активности:  

1.Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима планирана 

средства у износу од 28.000.000,00 динара у складу са  Правилником о одобравању и 

финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта  у општини Бајина Башта и износ од 600.000,00 динара за исплату накнаде за рад 

чланова Комисије за спорт општине Бајина Башта. Накнада за рад члановима комисије  за 

спорт се одређује у годишњем нето износу од 120.000,00 динара за сваког члана комисије, 

а председнику комисије накнада се увећава за 20%. 

2.Подршка предшколском и школском спорту планирана средства у износу од 

1.000.000,00 динара и 

3. Спровођење омладинске политике  планирана средства у износу од 8.000.000,00 

динара 

            Део средстава у износу од 7.000.000,00 динара у циљу унапређења рекреативног 

спорта у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавју потребе и интереси грађана у области спорта.  

            Средства у износу од 1.000.000,00 динара су планирана за рад Канцеларије за младе 

која је део Општинске управе, систематизована у оквиру Одељења за друштвене 

делатности, формирана ради обезбеђивања услова за активно укључивање младих у живот 

и рад друштвене заједнице, оснаживање младих, пружања подршке у организовању 

различитих друштвених активности, учењу као и креативном испољавању потреба  

младих. Простор у коме се реализују политике усмерене на директан рад са младима, 

простор отворен за младе у Бајиној Башти, оснаживање младих кроз неформално 

образовање и радионице за активно учешће у друштву, организовање културних, 

спортских и хуманитарних дешавања за младе, организовање програма за квалитетно 

провођење слободног времена, а све у циљу да се изађе у сусрет потребама младих људи у 

Бајиној Башти.  
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            Средства су планирана за реализацију пројекта „Европа плеше – Србија плеше“, 

затим за штампу материјала за реализацију едукација, за ангажовање лица за реализацију 

активности у складу са приоритетима: 

 Слободно време младих – Курс web дизајна- Word Press 

 Слободно време младих – Курс фотографије  

 Слободно време младих – Курс самоодбране  

Планирана су и средства за обележавање битних датума и других активности 

канцеларије за младе ( Дан младих, Међународни дан волонтера, Мистериозне трке и др.). 

Део средстава је планиран  за набавку опреме за унапређење рада и функционисање 

Канцеларије за младе.  

 

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

          Надлежности општина у изворном делокругу обухватају релативно широку листу 

послова, који припадају различитим областима. Поред уређења сопствене организације, 

доношења статута, буџета, планова развоја, доминантне су изворне надлежности у 

областима комуналних делатности, грађевинског земљишта, пословног простора, путева и 

објеката од локалног значаја, као и одређени послови у областима просвете, културе, 

здравствене, социјалне и дечије заштите, туризма, угоститељства и трговине.  

          Поред главних локалних органа – скупштине као законодавног органа, извршних 

органа и органа управе, у општини постоје и други органи, службе и тела, као што су: 

правобранилаштво, кабинет председника општине, штаб за ванредне ситуације, комунална 

предузећа, установе културе, информативне установе, центар за социјални рад и различите 

друге општинске и градске организације (на пример Спортски савез, Црвени крст, борачке 

организације, туристичке и друге организације). 

          Поред Закона о локалној самоуправи, обавезе и овлашћења регулисане су Статутом 

општине Бајина Башта. Врше се послови из изворног делокруга и поверени послови из 

оквира права и дужности Републике, утврђени Уставом, законом и Статутом.  

 

Програма 15. Опште услуге локалне самоуправе 

            У разделу 4. Општинска управа, на функцији 130–Опште услуге, у оквиру 

Програма 15. Опште услуге локалне самоуправе, у оквиру програмске активности 0602-

0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина планирана су средства у  

укупном износу од  176.350.000,00 динара. Сврха програма је обезбеђивање услова за 

остварење права грађана на лакши и бржи начин у јединици локалне самоуправе. 

 

          На економским класификацијама 411 – Плате, додаци и накнаде запослених   и 

412 – Социјални доприноси на терет послодавца  планирана су средства за зараде 

запослених у Општинској управи Бајина Башта. 
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          Средства планирана на економским класификацијама 413 - Накнаде у натури и 414 

-Социјална давања запосленима су за права која су предвиђена Посебним колективним 

уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број, 38/2019,  

55/2020  и 51/2022) као и Правилником о поступку за остваривање права на солидарну 

помоћ запослених у Општинској управи општине Бајина Башта („Службени лист општине 

Бајина Башта“ број 2/2019, 8/2019, 13/2019, 18/2020, 13/2021 и 18/2022). У питању су 

средства планирана за исплату поклона за децу запослених – има 36-оро деце запослених  

до 15 година старости који у 2023. години испуњавају услов за добијање поклона за Нову 

годину, солидарне помоћи у случају смрти, помоћ у медицинском лечењу у случају дуже 

или теже болести запосленог или члана уже породице  и друге врсте солидарних помоћи, 

као и боловање за две породиље. 

           На овој економској класификацији 415 - Накнаде трошкова за запсолене 

планирана су средства за финансирање накнаде трошкова за 9 запослених - накнаде 

трошкова превоза  на посао и са посла. 

          Средства на економској класификацији 416 - Награде запосленима и остали 

посебни расходи планирана су за исплату јубиларних награде за запослене који то право 

стичу у 2023.години (зависно од броја година проведених на раду). Пет запослених у 

Општинској управи остварују то право у 2023. години и то : 

1) За 10 година рада у радном односу - 1 запослени у висини просечне месечне зараде 

без пореза и доприноса; 

2)  За 20 година рада у радном односу – 2  запослена у висини новчане награде из 

тачке 1) увећане за 30%; 

3)  За 30 година рада у радном односу -  1  запослени у висини новчане награде из 

тачке 2) увећане за 30%; 

4) За 35 година рада у радном односу где се новчана наград из тачке 3) увећава за 30% 

нема запослених који стичу то право; 

5)  За 40 година стажа у радном односу – 1 запослени  у висини новчане нграде из 

тачке 4) увећане за 30%. 

          На економске класификације 422 – Трошкови путовања, планирана су средства у 

износу од  780.000,00 динара. У претходном периоду на снази је била забрана окупљања и 

одржавања семинара, односно због епидемиолошких мера није било већег процента 

реализације на овој апропријацији, али је ипак неопходно пројектовати одређен износ 

средстава на име трошкова смештаја и дневница. 

         На економској класификацији 423 – Услуге по уговору планиран је укупан  износ од 

10.000.000,00 динара. Планирана средства ће се користити за услуге одржавања рачунара,  

услуге образовања и усавршавања запослених (котизација за семинаре и стручна 

саветовања, издаци за стручне испите), услуге информисања (услуге информисања 

јавности, објављивање тендера и информативних огласа), угоститељске услуге, 

репрезентацију, чланарину СКГО и РРА, услуге чишћења канцеларија управе и остале 

опште услуге. Поред наведеног у складу са чланом  20. Закона о улагањима, послове 

јединице за ЛЕР и подршку улагањима ће обављати РРА „ЗЛАТИБОР“ДОО као правно 

лице  чији је оснивач општина Бајина Башта, с тим што ће се међусобна права и обавезе и 
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начин рада  регулисати посебним уговором о пружању услуга за обављање послова према 

указаној потреби корисника услуга и то припрема и израда стратешких докумената, 

програма, акционих планова, пројеката за домаће и међународне инвеститоре и донаторе, 

анализа података, подршка за ажурирање евиденција и основица за повећање прихода ЛС, 

савети и подршка за израду бизнис планова, апликација за подстицаје запошљавања и сви 

остали послови везани за локални економски развој и улагања. 

          На економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање планиран је 

износ од 4.200.000,00 динара. Планирана средства се односе на одржавање зграда и 

објеката, молерске и столарске радове, затим средства за одржавање-механичке поправке 

и прање аутомобила и то за 8 аутомобила, одржавање рачунарске опреме, сервисирање 

клима.    

          На економској класификацији 426 – Материјал планиран је износ од укупно 

10.800.000,00 динара за административни материјал ( канцеларијски материјал, изводи и 

хтз опрема ), материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, 

материјал за одржавање хигијене и угоститељство).        

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

камате планирана су средства у износу од 550,000.00 динара.  Средства се односе на 

исплату републичке таксе Јавног водопривредног предузећа Србијаводе Београд по 

основу накнаде за одводњавање и регистрацију возила.   

         На економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда 

планирана су средства у износу од  5.000.000,00 динара.  Планирана средства се односе на 

измирење обавеза принудне наплате по извршним решењима судова, односно накнада 

штете на правоснажним и извршним одлукама судских органа. Тужба - ИБМ-Данекс ДОО 

-01 број 07-16/2022-  ради наплате новчаног потраживања. 

          На економској класификацији 485 – Накнаде штете за повреде  или штету нанету 

од стране државних органа износ од 4.000.000,00 динара. Предложена средства су 

планирана за накнаде материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној 

површини, пада на леду, у поступку јавних набавки и остале накнаде штете због пропуста 

општине и њених органа. 

          На  економској класификацији 511- Зграде и грађевински објекти планиран је 

укупан износ од 27.500.000,00 динара. Средства у износу од 27.000.000,00 динара се 

односе на куповину канцеларијских зграда и осталих простора, а ради прибављања 

пословног простора Бекоа ( процена: 300м2 x 730 еура-219.000.00 еура) и износ од 

500.000,00 динара за израду пројектне документације. 

 

            У разделу 4. Општинска управа, на функцији 130 – Опште услуге, у оквиру 

Програма 15. Опште услуге локалне самоуправе, на програмској активности 0602-0006 

Инспекцијиски послови планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00  динара. 

           Кроз ову активност се обезбеђују средства за извршење решења инспекцијских 

надзора и то пре свега грађевинске инспекције. Овим се омогућава заштита јавног 

интереса и смањује број нелегално изграђених објеката односно уклањање бесправно 

изграђених објеката. 
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            У разделу 4. Општинска управа, на функцији 220 – Цивилна одбрана, у оквиру 

Програма 15. Опште услуге локалне самоуправе, на програмској активности 0602-0014 

Управљање у ванредним ситуацијама планирана су средства у укупном износу од 

10.694.000,00 динара.   

                     На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ризиком и у 

складу са Уговором о учешћу у заштити и спашавању људи и материјалних добара у 

ванредној ситуацији општине Бајина Башта са ДВД „Бајина Башта“  и  Уговором о 

учешћу у заштити и спашавању људи и материјалних добара у ванредној ситуацији 

општине  Бајина Башта са ДВД „Заглавак“  планирали  смо средства у укупном износу од 

6.344.000,00  динара.  У складу са Законом о водама, Оперативним планом одбране од 

поплава за воде другог реда на територији општине Бајина Башта и Закључком са 

седнице  Републичког штаба за ванредне ситуације, општина Бајина Башта је у дужна да 

врши неопходне инфраструктурне и комуналне радове на прочишћавању свих водотока 

другог реда и канала и складу са тим определила износ од 3.000.000,00 динара, a за 

израду студије акустичности на територији општине Бајина Башта опредељен износ од 

1.000.000,00 динара. 

                  Износ од 350.000,00 динара је опредељен за ангажовање лица на пословима 

противградне заштите на територији општине Бајина Башта у 2023. години. Чланом 9. 

став 1. тачка 3. Закона о одбрани од града („Службени гласник РС“ број: 54/2015) 

предвиђено је да органи јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности  у 

области одбране од града за подручје локалне самоуправе, обезбеђују подршку 

ангажовањем извршилаца за деловање на градоносне облаке – стрелце на лансирним 

станицама на својој територији. 

   

 Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

 

          У разделу 4. Општинска управа, на функцији 610 – Стамбени развој, у оквиру 

Програма 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије,  програмска 

активност 0501-0001 Енергетски менаџмент планирана су средства у укупном износу од 

20.440.000,00 динара. 

             На економској класификацији 416 – Награде запосленима и остали посебни 

расходи планирана су средства за исплату накнаде члановима Комисије за реализацију 

мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Бајина 

Башта у укупном износу 940.000,00 динара за шест чланова Комисије. Члановима 

Комисије припада накнада за обављени рад у износу од по 100.000,00 динара без пореза и 

доприноса. 

             На економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета  - 

накнаде из буџета за становање и живот планиран је укупан износ од 19.500.000,00  

динара. Износ од 8.500.000,00 динара на извору 17- Неутрошена средства трансфера од 

других нивоа власти и износ од 11.000.000,00 динара из извора 01- приходи из буџета. Од 

тог износа 2.500.000,00 динара се односи на учешће општине ако Министарство рударства 

и енергетике  и  у току 2023. године распише јавни позив, а износ од 8.500.000,00 динара 
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су опредељена средства из текуће године. Средства су планирана на економској 

класификацији 472- Накнада из буџета за становање и живот, јер по мишљењу Државне 

ревизорске институције ради се о суфинансирању енергетске ефикасности породичних 

кућа, станова и стамбених зграда што представља меру која треба да подстакне грађане да 

кроз увећање енергетске ефикасности остваре уштеде у потрошњи енергије. По својој 

природи средства предстваљају накнаду која се додељује физичким лицима која испуне 

прописане критеријуме.    

             Програм финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења 

енергије у 2023. години, а на основу Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени 

гласник РС”, број 25/13), подразумева финансирање пројеката енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова. Надамо се да ће Министарство рударства и 

енергетике  и  у току 2023. године расписати јавни позив за јединице локалне самоуправе 

за финансирање пројеката енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова. Досадашња пракса је била да Министарство рударства и енергетике даје 25% 

буџета, а грађани (физичка лица) ће издвојити 50% од укупног буџета предвиђеног за овај 

програм.         

         У складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних 

кућа, станова и стамбених зграда, у току 2022. године закључено је 129 уговора за 

реализацију мера енергетске санације за породичне куће и станове и у току је извођење 

радова на предметним објектима. Након завршетка радова извођачи подносе захтев за 

пренос средстава у складу са закљученим уговорима. Што се тиче програма енергетске 

санације путем уградње соларних панела, тренутно је у току јавни позив за грађане, након 

чега следи формирање ранг листе и закључивање уговора. Предлог Комисије је да се сва 

опредељена средства из текуће године у износу од 8.500.000,00 динара пројектовано као 

учешће општине пренесу  у наредну годину и износ 8.500.000,00 динара од Министарства,  

а  обзиром да није реализован планиран је на извору 17-Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти.  

          Додељивање средстава подстицаја за финансирње програма енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи јединица локалне самоуправе 

има за  циљ остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћењa, те смањење 

емисије гасова са ефектом стаклене баште.  

Програм  може обухватити следеће мере енергетске ефикасности: 

            1) Унапређење термичког омотача путем појединачних мера у смислу замене 

спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача, 

постављања термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, 

подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору; 

            2) Унапређење термотехничких система објекта путем замене система или дела 

система ефикаснијим системом и то рецимо заменом постојећег котла ефикаснијим 

котлом (грејач простора или комбиновани грејач); 
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            3) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

топле воде.  

         Eнергетска ефикасност значи искоришћење мање количине енергије за обављање 

неког посла или одређене активности. Када говоримо о енергетски ефикасним зградама, 

онда мислимо на зграде које троше мање енергије за задовољење животних потреба, а 

мисли се на одржавање угодне температуре, неопходно осветљење и друге потребе за 

боравак и рад људи у затвореном простору. 

         Обично штедња подразумева да се одричемо одређених добара или комфора, док 

мере енергетске ефикасности не смеју да умањују услове за рад и живот људи, односно да 

наруше осећај угодности. Добро термички изолована зграда мање троши енергију за 

грејање зими  и за хлађење лети, а боравак у њој је угоднији и квалитетнији, другим 

речима, енергетски ефикасна зграда чува енергију, а њен животни век је дужи. 

          Такође, унапређењем енергетске ефикасности у зградама доприносимо заштити 

животне средине и смањењу емисије штетних гасова која настају сагоревањем енергената 

које искористимо за загревање простора. Последњих неколико година смо сведоци све 

већег раста цене енергената, а циљ је смањити губитке енергије у објектима становања.  

           Познато је да је гибитак енергије кроз лоше изоловане зидове објеката око 30%, док 

губитак кроз таваницу и кров објекта је око 25%, губитак кроз столарију (врата и прозоре) 

износи око 35%. Кроз овај Програм на објектима на којима ће бити примењен доћи ће до 

значајног смањења губитака енергије. Заменом котлова на угаљ за котлове за пелет као и 

уградњом соларних панела значајно ће се смањити и штетна емисија CO2. 

 

Раздео 5. Општинско јавно правобранилаштво  

           У оквиру Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе планирана је 

програмска актовност Општинско/градско правобранилаштво и средства за финансирање 

Општинског правобраниоца  у укупном износу од   2.594.000,00  динара.  

           Код програмске активности Општинско/градско правобранилаштво средства су 

планирана за исплату зараде Општинског правобраниоца на економским класификацијама 

411 и 412.         

            Средства планирана на економској класификацији 414 - Социјална давања 

запосленима су за права која су предвиђена Посебним колективним уговором за 

запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број, 38/2019, 55/2020 и 

51/2022) као и Правилником о поступку за остваривање права на солидарну помоћ 

запослених у Општинској управи општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина 

Башта“ број 2/2019, 8/2019, 13/2019, 18/2020, 13/2021 и 18/2022). У питању су средства 

планирана за исплату солидарне помоћи у случају смрти, помоћ у медицинском лечењу у 

случају дуже или теже болести запосленог или члана уже породице као и друге врсте 

солидарних помоћи. 

           Трошкови путовања планирани су на економској класификацији 422 и обухватају 

трошкове смештаја и дневнице на службеном путу у земљи и иностранству за 

Општинског правобраниоца.  
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        Укупни расходи и издаци буџета општине Бајина Башта финансирани из свих извора 

пројектовани су у укупном износу од  1.543.014.878,00 динара и то из следећих извора : 

 

       01-Општи приходи и примања буџета у износу од 1.160.000.000,00 динара; 

 

 04-Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 7.690.000,00 динара; 

 

       07-Трансфери од других нивоа власти у износу од  8.200.000,00 динара; 

 

       08-Добровољни трансфери од физичких и правних лицау износу од 600.000,00 динара; 

 

       13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 

320.000.000,00 динара;  

      15-Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 21.935.281,00 динара 

      16-Родитељски динара за ваннаставне активности у износу од  3.100.000,00 динара; 

      17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 21.489.597,00 

динара 

 

 

                                                          

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                     Младен Лукић, с.р. 

 



Број: 20– 28. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта   
 

На основу члана 76. и члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 

114/2021,113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 

123/2021-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 18. Статута општине Бајина Башта 

(„Службени лист општине Бајина Башта“ број 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, 

на седници одржаној дана 23. децембра 2022. године, донела је 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ И 

 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 1.1. Постојећи број запослених у Општинској управи општине Бајина Башта на 

дан 31.12.2022.године. 

 

 

1. 

 

Радна места службеника 

 

Број извршилаца 

 Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи  

 Самостални саветник 11 

Саветник 18 

Млађи саветник 5 

Сарадник 5 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 8 

Референт  

Млађи рефернт 1 

 

Радна места намештеника 

 

Број извршилаца 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места 2 

 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник 1 

Млађи саветник 1 



Сарадник 1 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 2 

Референт  

Млађи референт 2 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

3. 

 

Радни однос на одређено време 

у Кабинету председника општине 

 

 

Број извршилаца 

 Помоћник председника општине 1 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

 

Радна места намештеника 

 

 

Број извршилаца 

 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

4. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

 Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

 

 

1.2. Планирани број запослених за 2023.годину у Општинској управи општине Бајина 

Башта 

 

 

1. 

 

Радна места службеника  

 

Број извршилаца 



 Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи  

 Самостални саветник 16 

Саветник 32 

Млађи саветник 7 

Сарадник 7 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 13 

Референт  

Млађи референт 3 

 

Радна места намештеника 

 

 

Број извршилаца 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места 2 

 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник 1 

Млађи саветник 2 

Сарадник 2 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 5 

Референт  

Млађи рефернт 2 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

3. 

 

Радни однос на одређено време 

у Кабинету председника општине 

 

 

Број извршилаца 

 Помоћник председника-функционер 2 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  



Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

4. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

 Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

 

 

Члан 2. 

 

2.1. Постојећи број запослених у Јавном правобранилаштву општине Бајина Башта на 

дан 31.12.2022. године. 

 

 

 

1. 

 

Радна места 

функционера, службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

 Функционер 1 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  



Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

3. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

 Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

 

 

 

2.2. Планирани број запослених за 2023.годину у Јавном правобранилаштву општине 

Бајина Башта. 

 

 

 

1. 

 

Радна места службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

 Функционер 1 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  



Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи рефернт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

3. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

 Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

 

Образложење 

 

На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021,113/2017-

др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон)нацрт 

Кадровског плана припрема се у складу са буџетским календаром у складу са буџетом 

јединице локалне самоуправе тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. 

Кадровски план састоји се од приказа броја запослених на радним местима и 

звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у  

години за коју се доноси Кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број 

запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету 

председника. 

Кадровским планом за 2023. годину приказан је број лица запослених на неодређено 

време на дан 31.12.2022.године. Током целе 2022. године континуирано су прибављане  

сагласности Комисије за ново радно запошљавање за запошљавање на одређено време или 

по основу уговора о привременo-повременим пословима и то 1 лице за послове озакоњења 

и још 7 лица за остале послове због повећаног обима посла условљено законским 

променама.   

У члану 1 тачка 1.2. Кадровског  плана приказан је број службеника, намештеника и 

приправника који је потребан за органе општине Бајина Башта у току 2023. године. У 

наведеној тачки предвиђена сва радна мест систематизована Правилником о 

систематизацији, односно радна места која су попуњена  као и број лица које ће се 

напредовањима стећи право за прелазак у непосредно више звање.  Због потребе боље 

организације посла, нових послова које Општинска управа мора да обавља и на основу 

анализа описа радних места, у односу на стање  на дан 31.12.2022. године планиран број 

запослених  се разликује  и увећан је сходно постојећим сиистематизованим радним 

местима,  постојањем могућности за напредовање  у више звање и радна места и извршиоце 

која обављају лица ангажована  на одређено или на привремено и повременим пословима. 

Планирана увећања  у броју службеника су у складу са  предвиђањима за могућност  



Број: 20– 28. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта   
 

 

напредовања запослених у виша звања на оним радним местима где је анализом послова 

радног места односно степена сложености посла, самосталности у раду и одговорности, 

пословне комуникације и компетентности потребних за вршење послава дошло до закључка 

да је иста потребно разврстати у више звање. Могућност напредовања зависи и од годишње 

оцене запосленог. У току 2022. године три запослена су отишла у  старосну пензију која 

радна места су попуњеена ангажовањем лица на одређено време или прерасподелом посла, 

а у току 2023. Године ће бити попуњена на неодређено време ако се добију потребне 

сагласности Комисије Владе Републилке Србије. Потреба за повећењем броја службеника 

на неодређено време  у 2023. години условљена је повећаним обимом посла и  променом 

прописа или надлежности. 

 У складу са Законом о локалној самоуправи и  Статутом општине Бајина Башта, у 

кабинету председника предвиђено је ангажовање два помоћника председника док  је у 

Општинском правобранилаштву планиран је исти број запослени као и у 2022. години. 

Попуњавање радних места, пријем у радни однос на неодређено и одређено време 

због повећаног обима посла и пријем приправника биће допуштени само ако су предвиђени 

овим Кадровским планом, ако је њихово место предвиђено у Правилнику о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места и ако су средства обезбеђена у Одлуци о 

буџету општине Бајина Башта за 2023. годину.  
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Младен Лукић, с.р. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број: 20– 28. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта   
 

 

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

РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС,  98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), члана 20. 

став 1. тачка 1. и члана 32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 

40. став 1. тачка 5. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина 

Башта“, број 2/2019), на предлог Општинског већа општине Бајина Башта, Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 23. децембра 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОДРУЧЈА ОСЛУША НА ТАРИ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком доноси се План генералне регулације подручја Ослуша на Тари, (у 

даљем тексту: План), израђен од стране Друштва за пројектовање, урбанизам и екологију 

„Andzor engineering“ д.о.о. из Новог Сада. 

 

Члан 2. 

 

Границом Плана генералне регулације обухваћен је простор површине 316.64 ha. 

Граница Плана обухвата катастарске парцеле у К.О. Бесеровина и К.О. Перућац. 

 

Члан 3. 

 

Плански основ за израду Плана је Просторни план подручја посебне намене 

Националног парка „Тара („Службени гласник РС“, бр. 44/2020). 

 

Основни циљ израде овог Плана је формирање планског основа за рационално 

уређивање и коришћење простора у обухвату Плана, као и стварање планског основа за 

јачање свих видова туристичких садржаја, заштиту животне средине и амбијенталних 

вредности којима овај простор обилује. 

 

Члан 4. 

 

План се усваја са следећим садржајем: 
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

 I  ОПШТИ ДЕО 

1.0. ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

2.0. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

3.0 ОБУХВАТ ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

4.0. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 

5.0. ПОДЛОГЕ КОРИШЋЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

6.0. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 

 II ПЛАНСКИ ДЕО 

1.0. ПОДЕЛА ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА НА      КАРАКТЕРИСТИЧНЕ 

ЗОНЕ 

2.0. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

3.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

3.1. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

 3.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

            Правила за образовање грађевинских парцела 

            Општа правила за постојеће објекте 

            Општа правила грађења за нове објекте 

            Правила за положај објеката на парцели  

            Општа правила за изградњу приступних саобраћајница 

            Материјализација објеката 

            Oграђивање Парцеле 

            Услови уређења зелених и слободних површина  

           и очувања предеоних вредности 

 3.1.2. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА 

 3.1.2.1. Услови и мере заштите природних добара и природног наслеђа 

 3.1.2.2. Услови и мере заштите непокретних културних добара и    

                   културног наслеђа    

 3.1.2.3. Услови и мере заштите животне средине 

  Општи услови и мере заштите животне средине 

  Услови и мере заштите ваздуха 

               Услови и мере заштите вода 

 Услови и мере заштите земљишта 

 Услови и мере заштите од буке 



 Услови и мере при управљању отпадним материјама 

 3.1.2.4. Мере заштите од елементарних непогода и акцидената 

              Мере заштите од пожара и експлозија 

              Мере заштите од удара грома 

              Мере заштите од земљотреса 

 3.1.2.5. Услови и мере обезбеђења за потребе одбране земље 

 3.1.2.6. Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката 

 3.1.2.7. Услови приступачности особама са инвалидитетом 

 3.1.2.8. Мере енергетске ефикасности изградње 

3.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

  3.2.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

           УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

 3.2.2. КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРА 

 3.2.2.1. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

              Снабдевање водом 

              Одвођење отпадних и атмосферских вода 

              Правила грађења водоводне и канализационе мреже 

 3.2.2.2  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

              Правила за изградњу електроенергетске мреже и објеката 

 3.2.2.3. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

              Правила за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре 

 3.2.2.4. ИНФРАСТРУКТУРНЕ  ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 

 3.2.2.5.  ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 3.2.3 ПОСЕБНА НАМЕНА –УРЕЂЕНИ ВИДИКОВАЦ 

3.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ  

И/ИЛИ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 3.3.1 ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И САДРЖАЈЕ 

-ТЦ.1 

3.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ  

ОСТАЛИХ НАМЕНА 

  3.4.1 РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ - ТЦ.2   

  3.4.2. ВИКЕНД СТАНОВАЊЕ - ТЦ.3   

 3.4.3. СТАНОВАЊЕ И СМЕШТАЈНО УСЛУЖНИ САДРЖАЈИ – 

ТЦ.4, ТЦ.5 и ТЦ.6 

  3.4.4. Спорт и рекреација у оквиру осталих намена 

3.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ  

ПОДРУЧЈА 

          Правила  грађења на пољопривредном земљишту 

          Правила  грађења на шумском земљишту 



4.0. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

1. КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА  

2. ПОСТОЈЕЋА  НАМЕНА ПОВРШИНА 1:5000 

3. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА 1:5000 

4. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂЕВИНСКИМ 

ЛИНИЈАМА 

1:2500 

5. РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА 

1:2500 

6. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:2500 

7. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И  

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:2500 

8. СИНХРОН ПЛАН 1:2500 

 

Члан 5. 

Средства за израду Плана обезбедила је општина Бајина Башта.  

 

Члан 6. 

План je урађен у три (3) истоветна примерка у аналогном облику и четири (4) 

истоветна примерка у дигиталним облику, оверена печатом Скупштине општине и 

потписом председника Скупштине општине. 

 

Члан 7. 

Саставни део Плана је и аналитичко-документациона основа, која се не објављује и 

налази се у архиви Општинске управе општине Бајина Башта.  

 

Члан 8. 

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

општине Бајина Башта”.  
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Дана 23. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                              Младен Лукић, с.р. 
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 На основу члана 35. став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 
бр.72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 
др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 39. став 1. тачка 5. Статута општине Бајина Башта 
(„Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/11), Скупштина општине Бајина Башта, на 
седници одржаној дана 23.12.2022. године, донела је: 
 

 

 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ОСЛУША НА ТАРИ 

 
 
 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
 

I  ОПШТИ ДЕО 
 
 
1.0.  ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
Изради Плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари (у даљем тексту: План), 
приступило се на основу Одлуке о изради  Плана генералне регулације подручја 
Ослуша на Тари („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 8/2020). Саставни део 
Одлуке је и Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Службени лист општине Бајина 
Башта“, бр. 8/2020). 
 
За планско подручје израђен је План генералне регулације подручја Ослуша на Тари 
(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2007).  
Изради Плана приступа се због усаглашавања са редефинисаним режимима заштите, 
правилима и условима из Просторног плана подручја посебне намене Националног 
парка Тара („Службени гласник РС”, бр. 44/2020) и важећим Законима и правним 
актима, и на основу иницијатива, захтева и предлога заинтересованих физичких лица. 
 
Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и 
коришћење простора у обухвату Плана, јачање свих видова туристичких садржаја, 
заштиту животне средине и амбијенталних вредности којима простор обилује, а такође 
и анализа затеченог стања на предметном подручју и сагледавање релевантних 
планских условљености. Такође циљеви су и дефинисање развојних приоритета 
предметне територије, одређивање јавног интереса односно површина јавне намене,  
допуна реализованих и стварање нових урбаних вредности који ће се ускладити са 
постојећим амбијенталним вредностима и пределима.  
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2.0. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ 

Правни основ за израду Плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари, чине 
следећи документи: 

 Закон о планирању и изградњи (" Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. 
закон, 9/2020 и 52/2021); 

 Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 84/2015 и 
95/2018-други закон) 

 Одлука о изради Плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари 
(„Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 8/2020); 

 Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Службени лист општине 
Бајина Башта“, бр. 8/2020); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и  
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 32/19) 

 

Плански основ 

Плански основ за израду Плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари је: 

 Просторни план подручја посебне намене Националног парка Тара (''Сл. 
гласник РС'', бр. 44/2020). 

3.0. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

Граница Плана налази се у обухвату Просторног плана подручја посебне намене 
Националног парка Тара (''Сл. гласник РС'', бр. 44/2020). Обухват Плана простире се 
на две катастарске општине, КО Бесеровина и КО Перућац.  
Површина плана износи 316.50ha.  
 
Целе и делови парцела КО Бесеровина које улазе у обухват плана су: 

-целе катастарске парцеле број: 1166/4, 1166/2, 1164/2, 1166/3, 1166/1, 1164/1, 1159/7, 
1159/6, 1167/1, 1160, 1167/4, 1159/2, 1159/5, 1168/1, 1159/1, 1167/3, 1163, 1161, 1164/6, 
1168/2, 1164/5, 1159/3, 1158/2, 1162, 1159/4, 1167/2, 1247/2, 1169, 1158/1, 1164/3, 1247/3, 
1158/3, 1158/4, 1164/4, 1247/4, 1158/5, 1158/6, 1248, 1165/2, 1154/28, 1249/1, 1257/6, 
1165/1, 1247/1, 1256/6, 1595, 1157/1, 1257/5, 1249/2, 1257/3, 1256/5, 1257/4, 1257/7, 
1256/7, 1170/4, 1170/1, 1156/1, 1257/1, 1256/10, 1170/3, 1266, 1170/2, 1265, 1267/8, 1246, 
1256/2, 1256/4, 1257/2, 797, 1267/6, 1267/7, 1155, 1590/2, 1267/1, 1241/3, 1242/1, 1256/8, 
799, 811, 1236/2, 812, 1267/4, 790, 1264, 798/1, 1244/1, 1240/1, 1263, 1302, 1241/2, 
1267/5, 1256/1, 1256/9, 796/1, 1250, 1171, 1300, 1590/1, 1241/1, 1172/3, 1301/1, 796/2, 
1241/4, 1269, 783, 1301/2, 789, 798/2, 1258/7, 1299, 796/3, 1241/5, 1268, 1245, 1267/2, 
791/1, 1297, 795/1, 1258/1, 1298, 793/1, 1243, 1256/3, 1592/2, 1305/11, 795/2, 1304, 
791/2, 793/2, 1305/1, 788, 771, 794, 1258/5, 1254/3, 1255/1, 1244/2, 791/3, 1258/2, 1258/6, 
1254/4, 1240/2, 784/1, 1254/5, 1267/3, 1296, 1305/9, 1303, 1240/3, 791/4, 792, 1254/6, 
1258/4, 1172/2, 1175, 1255/6, 1255/2, 1305/12, 1258/8, 1305/10, 1239/3, 1270, 1307, 
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1174/3, 1255/3, 1254/1, 791/5, 1258/9, 784/4, 1255/4, 1258/10, 1239/2, 1305/8, 787, 1262, 
1308/1, 1255/5, 791/6, 1305/2, 1308/2, 1176, 1305/7, 1308/15, 1239/4, 786, 1308/14, 
1236/3, 784/2, 1305/3, 1254/2, 1594, 784/3, 1295, 1239/1, 1305/6, 1316/2, 1308/3, 1261, 
1308/4, 1316/3, 1258/3, 1315/2, 1174/2, 1316/1, 1253/1, 1305/14, 1308/6, 1308/5, 1305/13, 
1271, 1309/1, 1315/3, 1260/1, 1238, 1177/1, 769, 1308/7, 770, 1309/2, 1260/2, 1272, 
1305/4, 1315/7, 1308/9, 1177/2, 1308/16, 1315/4, 1305/5, 1177/3, 1253/2, 1234/2, 1306, 
1260/4, 1251, 1174/1, 1315/1, 1308/10, 1237, 1252, 1275/2, 1317, 1259, 1308/8, 1273, 
1308/13, 768, 1260/3, 1172/1, 1173/1, 1309/3, 1315/5, 1236/1, 1274, 1308/11, 767, 1318/1, 
1195, 1275/1, 1315/6, 1308/12, 1183, 1277/2, 1178, 1194, 1234/1, 1294, 1593, 1309/4, 
1318/2, 1309/5, 1309/6, 1197, 1278, 1276, 1309/9, 1280/3, 1309/7, 1184, 1319, 1309/8, 
1323, 1277/1, 1179, 1280/1, 1309/10, 1324, 1193, 1311/3, 1309/13, 1309/12, 1309/11, 1182, 
1327/2, 1233, 1280/2, 1314, 1173/2, 1325, 1281, 1335/2, 1327/1, 1196, 1180, 1311/1, 1322, 
1279, 1283/7, 1326/2, 1326/1, 1181, 1185/2, 1232, 1283/9, 1185/1, 1235, 1336, 1328/2, 
1283/21, 1328/1, 1283/5, 1320, 1283/8, 1282, 1321, 1283/20, 1283/15, 1311/2, 1283/6, 
1283/16, 1284/43, 1283/3, 1188/4, 1283/14, 1283/19, 1283/17, 1186/3, 1329/2, 1335/1, 
1283/25, 1283/12, 1311/4, 1283/18, 1283/4, 1283/13, 1283/24, 1313, 1329/1, 1284/7, 
1188/5, 1334, 1283/11, 1330, 1192, 1284/3, 1283/1, 1283/2, 1283/23, 1284/6, 1191/3, 
1284/8, 1284/37, 1284/29, 1188/6, 1283/22, 1219/3, 1284/5, 1284/36, 1333, 1284/9, 1219/2, 
1186/1, 1284/38, 1284/10, 1284/11, 1284/34, 1219/1, 1186/2, 1284/28, 1284/12, 1284/41, 
1285, 1284/30, 1310/1, 1284/35, 1292, 1284/13, 1220/9, 1331/1, 1221/7, 1332/1, 1286/5, 
1284/33, 1331/2, 1332/2, 1284/1, 1284/42, 1221/2, 1286/29, 1284/14, 1284/16, 1284/32, 
1284/27, 1190/1, 1284/15, 1220/1, 1284/31, 1218/1, 1286/28, 1284/26, 1284/40, 1286/27, 
1188/7, 1284/22, 1284/25, 1284/4, 1191/2, 1220/2, 1286/26, 1310/2, 1284/39, 1284/21, 
1286/25, 1221/6, 1286/30, 1221/3, 1187, 1220/6, 1284/23, 1188/1, 1284/17, 1220/3, 1221/1, 
1286/15, 1312, 1220/5, 1286/24, 1220/7, 1286/14, 1284/2, 1286/4, 1218/2, 1286/33, 1220/4, 
1220/8, 1286/13, 1217/1, 1284/24, 1286/23, 1231, 1286/6, 1286/12, 1286/22, 1284/20, 
1286/1, 1190/2, 1286/3, 1286/11, 1284/19, 1221/4, 1286/10, 1286/16, 1284/18, 1286/21, 
1230, 1216, 1286/35, 1286/17, 1189, 1221/8, 1191/1, 1286/34, 1287/14, 1224/2, 1287/19, 
1286/2, 1223/3, 1286/18, 1286/9, 1221/5, 1286/31, 1287/18, 1286/8, 1287/20, 1213/1, 
1217/2, 1207/5, 1229, 1286/19, 1287/21, 1207/4, 1286/7, 1287/10, 1287/23, 1223/7, 
1287/22, 1188/8, 1286/32, 1287/17, 1224/3, 1228, 1286/20, 1287/9, 1227/2, 1190/3, 1222/1, 
1287/16, 1287/11, 1287/24, 1214, 1215, 1211/1, 1213/4, 1188/2, 1287/25, 1222/2, 1213/2, 
1287/8, 1287/1, 1287/3, 1287/12, 1211/2, 1287/13, 1287/26, 1222/3, 1222/4, 1222/9, 
1287/2, 1213/3, 1207/1, 1222/7, 1287/28, 1207/3, 1287/27, 1222/5, 1287/30, 1222/6, 
1212/1, 1222/11, 1222/15, 1188/3, 1287/29, 1222/12, 1224/1, 1287/7, 1222/8, 1222/13, 
1374, 1222/10, 1210/5, 1287/6, 1212/2, 1222/14, 1210/3, 1223/4, 1210/4, 1287/15, 1429, 
1287/5, 1223/6, 1210/6, 1375, 1210/1, 1210/2, 1428, 1207/2, 1223/5, 1223/2, 1426, 1291, 
1210/7, 1225/1, 1210/8, 1225/17, 1431/1, 1209/7, 1209/1, 1373, 1223/1, 1209/6, 1378/1, 
1225/14, 1209/2, 1287/4, 1225/13, 1209/5, 1205, 1378/2, 1379/1, 1225/8, 1225/18, 1290, 
1431/2, 1225/12, 1289/2, 1209/4, 1425, 1225/7, 1208, 1225/11, 1225/9, 1379/3, 1225/3, 
1225/16, 1209/3, 1225/10, 1289/1, 1225/6, 1379/2, 1431/3, 1376, 1225/2, 1206, 1432/8, 
1225/4, 1424, 1225/5, 1379/4, 1225/15, 1288/2, 1372, 1432/9, 1288/1, 1423, 1204, 1203/3, 
1432/11, 1421, 1435/1, 1377/1, 1379/5, 1432/10, 1377/2, 1422, 1408, 1377/3, 1379/6, 1406, 
1432/1, 1377/4, 1203/1, 1432/2, 1435/2, 1438/3, 1377/5, 1436/1, 1405, 1432/3, 1436/2, 
1380, 1432/4, 1409, 1435/3, 1432/5, 1420, 1432/6, 1419/1, 1407, 1203/2, 1381, 1382, 
1432/7, 1433, 1404, 1383, 1438/2, 1411, 1419/2, 1434, 1384/4, 1412, 1447, 1410, 1438/1, 
1437, 1384/1, 1403, 1446, 1439/1, 1448, 1418, 1417, 1384/2, 1439/2, 1445, 1413, 1400, 
1386, 1444/1, 1384/3, 1402, 1414/1, 1444/2, 1414/2, 1385, 1416, 1449, 1444/3, 1401, 1387, 
1414/3, 1450, 1388, 1443, 1451/1, 1451/3, 1399/2, 1390/1, 1415/2, 1451/2, 1399/3, 1390/3, 
1415/1, 1442, 1452/2, 1452/1, 1389/1, 1441, 1390/2, 1452/3, 1389/3, 1440, 1399/1, 1391, 
1394, 1398, 1389/2, 1397, 1395, 1392, 1393 и 1396; 
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-делови катастарских парцела број: 785, 766/7, 766/2, 766/4, 1338/3, 1338/7, 1338/1, 
1338/8, 1293, 1591, 1584, 1467/1, 1596 и 1453. 
Целе и делови парцела КО Перућац које улазе у обухват плана су: 
 
-целе катастарске парцеле број: 650/2, 975, 974, 973, 979, 976, 977, 980, 971, 955/6, 
972, 956/1, 962/4, 957, 981, 955/5, 956/2, 970, 955/9, 955/4, 955/7, 984, 962/1, 955/3, 
962/2, 955/2, 956/3, 962/5, 963/2, 962/3, 963/1, 955/8, 982, 983/2, 983/3, 983/4, 983/1, 958, 
961/1, 955/1, 965, 985/1, 961/2, 964, 961/4, 987, 953/5, 953/6, 986/1, 961/3, 985/2, 990/2, 
953/7, 953/4, 954, 992, 953/3, 960, 969, 986/2, 953/1, 990/1, 986/3, 988, 953/2, 990/3, 
989/3, 959, 968, 967/3, 951/2, 989/1, 967/1, 967/2, 991/2, 967/11, 991/1, 967/10, 967/9, 
952/2, 967/8, 967/4, 967/7, 967/5, 991/3, 989/2, 967/6, 967/1, 991/4, 952/3, 951/3, 993/1, 
967/12, 952/1, 993/6, 966, 997/15, 993/2, 997/14, 997/11, 993/3, 997/13, 997/9, 997/7, 
997/2, 951/1, 997/1, 997/10, 997/4, 997/12, 997/8, 997/5, 993/4, 994/2, 950/2, 950/9, 997/6, 
995/3, 997/3, 950/8, 950/10, 998/4, 950/6, 950/3, 996/2, 950/7, 995/2, 998/5, 950/5, 947/2, 
993/5, 998/1, 996/1, 998/3, 994/1, 995/1, 998/2, 999, 950/1, 995/4, 950/4, 950/11 и 950/12 
 
-делови катастарских парцела број: 948, 1000, 1045 и 1046  
 
У случају неусаглашености графике и текста, важи графички прилог бр.1. Катастарска 
подлога са границом плана 
 

 
4.0. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 
Просторни план подручја посебне намене Националног парка Тара (''Сл. гласник РС'', 
бр. 44/2020). 
 
Приоритети развоја туристичких зона 

На планини Тари дефинише се пет развојних туристичких зона за целогодишњи 
туризам: Предов Крст, Бајина Башта, Перућац, Калуђерске Баре и Митровац.  

Развојну зону „Калуђерске Баре” – поред већ започете комерцијализације (Калуђерске 
Баре, Соколина), пре свега, у функцији планинског туризма, карактерише и интензивна 
викенд изградња у другим насељима (Шљивовица и Ослуша). На овом простору се у 
оквиру неколико смештајних капацитета (хотели „Оморика” (на ужичком делу 
Калуђерских Бара) и „Бели Бор”, „Вила Тара” и етно апартмани) налази око 700 лежаја. 
Предстоји модернизација и подизање квалитета постојеће смештајне понуде. Положај 
на висини од око 1200 m н.в. чини да је ово подручје превасходно погодно за развој 
планинског туризма зими (нордијско скијање, санкање) а пешачење и бициклизам 
лети, потом здравствени (планински wellness) и пословни (конференције, радионице, и 
сл.). Међутим, за будући дугорочно одрживи раст, с обзиром да не постоји доминантни 
тржишни покретач у Калуђерским Барама, неопходно је повећати атрактивност овог 
простора новим садржајима и атракцијама (хотелима, планинским кућама, 
апартманима и кућама за одмор, комерцијално-услужно-забавним центром, шетно-
бициклистичким стазама, стазама за скијашко трчање, и др.). Развојна зона обухвата 
само насеље Калуђерске Баре, Шљивовицу, Ослушу и Соколину. 

Овим просторним планом планира се:  

 реконструкција хотела Оморика, Тара и Бели Бор; 

 изградња спортског центра на 4.000m2 уз хотел ,,Бели Бор”; 

 изградња планинског хотела у форми малог села с планинским кућама по узору 
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на Dorfhotele на Ослуши;  

 изградња Планинског села Калуђерске Баре на површини и капацитету у складу 
са условима надлежног Завода за заштиту природе Србије;  

 изградња „улазне капије” као улазно-информативног пункта НП „Тара” на кат. 
парц. број 2038 КО Мала Река;   

 преписивачка школа у Рачи/Лађевцима (школа калиграфије);   

 стаза за скијашко трчање (15–25km) – Калуђерске Баре – Ослуша;  

 одржавање и унапређење постојећих скијашких стаза;  

 стаза здравља – уређена стаза дужине око 2 km, са око десетак пунктова за 
рекреационе активности;  

 систем шетно-бициклистичких стаза у околини Калуђерских Бара; 

 голф терен, укупне површине око 60ha; 

 школа јахања површине око 20ha, са коњушницом од 10–15 грла, системом 
стаза за јахање, тереном за учење јахања; 

 „изнад” хотела ,,Оморика” је планирана зона „рехабилитације” са амфитеатром, 
информативним пунктом и сервисом (евентуално бензинском станицом), а у 
складу са прописаним режимима заштите и законом, на основу закона, услова и 
планова Министарства одбране. 

 
Правила уређења и грађења на површинама јавне намене 

На земљишту које је предвиђено за земљиште јавне намене, до привођења не могу се 
градити нови објекти друге намене, а постојећи објекти се могу адаптирати, санирати и 
санитарно хигијенски унапређивати.  

Локацијским условима утврђују се правила за објекте спорта, рекреације и 
угоститељства на појединачним грађевинским парцелама у зонама зеленила и 
паркова. 

 
Собраћајна инфраструктура 

Правилима грађења дефинисана су правила која би требало да се примењују 
приликом спровођења Просторног плана. Специфична правила и услови дефинишу се 
детаљнијом планском разрадом на основу конкретних услова на терену, а морају бити 
у граничним вредностима прописаним правилима и условима овог просторног плана, 
правила и услови дати су као: минималне вредности, максималне вредности и као 
вредности дате у распону. Правила је могуће мењати и унапређивати по истој 
процедури по којој ће се вршити измене и допуне Просторног плана. 

Ширина појаса регулације. Појас регулације јесте простор дефинисан границом 
грађења јавног пута, унутар кога се изводе грађевински захвати приликом изградње, 
реконструкције или одржавања јавног пута. Просторним планом утврђује се 
оријентациона ширина појаса регулације у пуном профилу за: 

1) ДП II реда ширине око 20 m;  
2) општински пут ширине око 15 m. 

 
Сви путеви утврђени Просторним планом су јавни путеви и морају се пројектовати по 
прописима за јавне путеве и уз примену одговарајућих стандарда на основу Закона о 
јавним путевима. Процедуре израде и усвајања пројеката, као и само грађење 
саобраћајне инфраструктуре, мора се спроводити у свему према закону. Процедуре и 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ОСЛУША НА ТАРИ 

6 

акције на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, инсталација техничке 
инфраструктуре и регулација водотокова, морају се обједињавати. 

Изградња и реконструкција саобраћајне инфраструктуре вршиће се у складу са 
следећим правилима: 

1) ширина коловоза на постојећим и планираним државним путевима I реда ван 
насеља је минимално 7,7 m (укључујући ивичне траке од 2x0,35 m), а на 
постојећим и планираним државним путевима II реда је минимално 7,1 m 
(укључујући ивичне траке од 2x0,25 m). Ширина коловоза на постојећим и 
планираним општинским путевима је минимално 5,9 m (укључујући ивичне траке 
од 2x0,2 m). При реконструкцији односно проширењу ДП II реда ширина коловоза 
услед ограничених просторних могућности може бити 6 m (саобраћајна трака 
2,75+ивична трака 0,25), за рачунску брзину од 40 km/сат; 

2) делови примарне путне мреже, који пролазе кроз насеље, а истовремено су и 
улице у насељу, могу се на захтев надлежног органа општине, разрадом кроз 
одговарајућу урбанистичку и техничку документацију, изградити као улица са 
елементима који одговарају потребама насеља (ширим коловозом, тротоарима, и 
сл.) као и са путним објектима на том путу који одговарају потребама тог насеља; 

3) излетниче стазе имаће подлоге и профиле који одговарају њиховој намени, што ће 
се утврдити посебним пројектима и уз поштовање услова заштите природе и 
животне средине. Ове стазе треба максимално да користе постојеће трасе, са 
минималним земљаним радовима и обезбеђеним одводњавањем, како би се 
сачувало тло, амбијент и окружење; 

4) бициклистичке и друге излетничке стазе које ће се градити уз постојеће јавне 
путеве морају да имају ширину најмање од 2,5 m; 

5) поред путева, (изван урбанизованог подручја) у насељима или ван насеља не могу 
се градити објекти, постављати постројења, уређаји и инсталације на одређеној 
удаљености од тих путева тј. у делу пута који се зове заштитни појас, а према 
Закону о јавним путевима. У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља 
забрањена је изградња грађевинских или других објеката, осим изградње 
саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута; 

6) ширина заштитног појаса јавног пута у коме не могу да се граде стамбене, 
пословне, помоћне и сличне зграде, копају бунари, резервоари, септичке јаме и сл. 
износи код ДП I редa 20 m, код ДП II реда 10 m, а поред општинских путева 5 m; 

7) за саобраћајни прикључак објеката (бензинске станице, пословни комплекси) на 
магистрални пут, предвидети траке за успоравање/убрзање. Повезивање 
појединачних локација (стамбени, стамбено-пословни објекти и др.) на ДП I реда 
пут условљава се изградњом паралелног једносмерног сервисног пута, са 
минимум 1,5 m широким разделним појасом од магистралног пута, који ће 
повезивати локације дуж путног правца; уколико се сервисни пут предвиђа у 
залеђу локација, прикључење на ДП предвидети на довољно великом растојању 
да се не омета саобраћај на истом; 

8) у заштитном појасу са директним приступом на јавни пут дозвољено је градити 
станице за снабдевање моторних возила горивом, аутосервисе, објекте за 
привремени смештај онеспособљених возила, аутобазе за пружање помоћи и 
информација учесницима у саобраћају, а све то на основу планског документа за 
наведене типове објеката. Пратећи објекти морају да задовољавају хигијенско-
техничке захтеве (неометан прилаз, противпожарна заштита) и др; 

9) у случају када се зоне са I и II степеном заштите преклапају са заштитном зоном 
пута обавезно је усклађивање услова надлежних организација; 

10) прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем 
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са другим прилазним или некатегорисаним путем који је већ прикључен на јавни 
пут, а на подручјима на којима ово није могуће прикључивање прилазног пута врши 
се непосредно на јавни пут и то првенствено на пут нижег реда; 

11) земљани пут који се укршта или прикључују на јавни пут, мора се изградити са 
тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се 
укршта, односно на који се прикључује, у ширини од најмање 5 m и у дужини од 
најмање 20 m за ДП II реда и 10 m за општински пут, рачунајући од ивице коловоза 
јавног пута; 

12) ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, ако природа 
земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном 
земљишту озеленити травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не 
угрожава прегледност пута; 

13) ограде, дрвеће и засади поред путева подижу се тако да не ометају прегледност 
пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. Ограде, дрвеће и засади поред 
путева се морају уклонити уколико се, приликом реконструкције или 
рехабилитације пута, дође до закључка да негативно утичу на прегледност пута и 
безбедност саобраћаја; 

14) дуж свих путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и 
контролисано одвођење атмосферских вода, са уграђеним сепараторима нафтних 
деривата на државним путевима који залазе у заштитне зоне водоизворишта; 

15) рекламне табеле и панои, ознаке којима се обележавају туристички објекти, 
натписи којима се обележавају културно-историјски споменици и спомен обележја 
и други слични објекти, могу се постављати поред ДП, на удаљености од 7 m од 
ивице коловоза, односно поред општинског пута на удаљености од 5 m од ивице 
коловоза; 

16) излетничке стазе потребно је изградити, са високим хладовитим зеленилом, 
надстрешницама, са уређеним ватриштима и седиштима у чијој изградњи треба да 
се користе природни материјали (дрво, камен, и сл.); 

17) подлоге стаза и паркиралишта могу бити макадамске, асфалтне, разне врсте 
поплочања (камен, бехатон плоче, бетон-трава плоче, итд.) у складу са наменом 
простора где се граде. 

 

*НАПОМЕНА: графички приказ извода из планског документа вишег реда дат је у 
документацији Плана као Аналитичко документациона основа.  
Дати су графички прилози:  
бр. 01 Извод из Просторног плана подручја посебне намене Националног парка 
''Тара''. реферална карта бр.1 - Посебна намена простора и  
бр.02 Извод из Просторног плана подручја посебне намене Националног парка 
''Тара''. реферална карта бр.2 - Саобраћајна инфраструктура са мрежом насеља, 
јавним службама и функцијама 
 

5.0. ПОДЛОГЕ КОРИШЋЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

За израду Плана користе се: 
- Дигиталне катастарске подлоге катастра непокретности у векторском облику (формат 
.dwg) за катастарске општине: Бесеровина и Перућац на територији општине Бајина 
Башта; 
- Дигитални ортофото снимак (ДОФ_ГК 40cm); 
- Дигиталне катастарске подлоге катастра водова у векторском облику (формат .dwg) 
за катастарске општине: Бесеровина и Перућац на територији општине Бајина Башта  
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6.0. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 

Опис локације 

Предметна локација се налази на територији општине Бајина Башта. Подручје у 
обухвату границе плана укључује: део катастарских општина Перућац и  Бесеровина, а 
све у оквиру обухвата Просторног плана подручја посебне намене Националног парка 
Тара (''Сл. гласник РС'', бр. 44/2020).  

Потенцијали за развој подручја Ослуша првенствено потичу од природних услова и 
окружења. У морфолошком погледу подручје Ослуше се генерално може 
окарактерисати као заталасана висораван, просечне надморске висине око 1000 m. 
Терен се ободно од ње, у правцу севера и запада, нагло спушта, где разлике у 
надморској висини достижу и 550m (подручје Оштре стене и Малињака), а сам рејон 
Ослуше се завршава врховима који представљају рубни појас, пре пада терена. Ове 
тачке велике надморске висине редом представљају потенцијалне видиковце, с 
погледом на Дрину, где поглед местимично омета високо растиње.  На катастарској 
парцели бр. 1155 КО Бесеровина, у близини општинског пута формиран је видиковац, 
на делу без високог растиња, који постаје туристичка атракција значајна за шире 
подручје. 
У правцу јужно и источно од подручја Ослуше надморска висина је у порасту, али је 
нагиб терена знатно блажи (успон ка Сувој Глави). 
Ова је висораван типична за планину, где потпуно, или бар приближно, равног терена 
готово да и нема. То су углавном шумовите падине испресецане само шумским 
путевима. 
Једно од карактеристичих обележја рељефа на овом подручју јесу вртаче, односно 
увале или потонућа терена. Ово су удубљења, која ретко прелазе стотинак метара у 
промеру, али се у неким деловима надовезују једна на другу, формирајући нешто већа 
подручја, за која су ова потонућа терена основна карактеристика. Неретко је бар једна 
страна вртаче изузетно стрма, те је приступ ограничен. Због особина тла у овим се 
удубљењима не задржава вода, већ отиче подземним путевима, ка шупљинама у 
дубини тла, на које постојање оваквих увала и указује. 
 
Ваздушне струје које се сударају над овим подручјем благотворно делују на особе с 
обољењима респираторног тракта. 
Kада је у питању биљни свет шуме су право обележје Ослуше, од којих су неке тешко 
проходне. Шуме заузимају процентуално највећи део површине, и сви су остали 
елементи у зависности од шума. Већина шума је по саставу црногорична, док су неке 
са примесама белогорице. 
Врсте које преовлађују су смрча, бели бор, мада има и црног, затим клека, јела... 
Пропланци и пољане смештени су између шумских целина, и на њима преовлађују 
планинске траве, од којих су многе лековите. 
 
Природна добра и режими заштите природе 

Обухват Плана налази се у границама Националног парка „Тара“ које припада 
еколошки значајном подручју „Тара” еколошке мреже Републике Србије, и режиму 
заштите природе  III степена.  
Северна граница плана поклапа се са границом Предеоне целине "Kлисура Дервенте 
и Дрине", која је у режиму заштите природе  II степена.  
Граница Предеоне целине детаљно је описана у Закону о националним парковима 
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("Сл. гласник РС", бр. 84/2015 и 95/2018 - др. закон) а такође и у планском основу и 
пренета је у овај План.  
 
Локалитети у режиму III степена заштите  
Све постојеће и планиране грађевинске површине у Планском подручју налазе се у 
овом режиму. 
 
Локалитети у режиму III степена заштите су сви локалитети ван зона I и II степена 
заштите. 
То су површине планиране за шумарство, пољопривреду, активни развој туризма, 
рекреацију и спорт, инфраструктурну изградњу објеката, као и друге делатности. 
У режиму III степена заштите утврђује се селективно и ограничено коришћење 
природних богатстава и контролисане интервенције и активности у простору 
усклађене са функцијама заштићеног природног добра или су везане за наслеђене 
традиционалне облике обављања привредних делатности и становање укључујући и 
туристичку изградњу.  
У режиму III степена заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу 
рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој села 
и унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културно-историјског наслеђа 
и традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности локалног 
становништва, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и простора уз 
потребну инфраструктурну и другу изградњу. 
 
Постојећи начин коришћења земљишта 

Већи део планског подручја је под шумским земљиштем без изграђених објеката.  
Подручје Ослуше је ретко насељено. Сем ретких стално насељених домаћинстава, 
један број становника овде проводи топли део године, док одређени број корисника 
овог простора проводи на Ослуши само викенде у својим кућама за одмор. Објекти су 
најчешће тако и груписани - по интензитету и начину коришћења у току године. Готово 
сви објекти су смештени на чистинама , док су ретки они који се налазе на неком 
мањем пропланку унутар шуме. 
Карактеристична је и велика расутост насеља у пречнику од неколико километара, па 
тако и тешко уочљиве просторне целине 
Најмање радијусе коришћења земљишта имају викенд - посетиоци, док стални 
становници залазе и дубоко у шуму, најчешће због експлоатације дрва за огрев и 
дрвне грађе. Већина, ипак, свој боравак и активности везује за пољане и пропланке, па 
већи део Ослуше који је под шумом и тешко проходан остаје готово преко целе године 
недирнут од стране људи. 
Осим експлоатације дрвета привредна делатност се своди на узгој биљних култура и 
ситне стоке, а и то не у великом обиму.  
Узгајане биљне врсте се у овом планинском пределу своде на омалене повртне баште, 
воћњаке и цветне баште. Воћњаци се, такође, често налазе у склопу проширеног 
дворишта. 
Узгојем домаћих животиња се баве и становници који су ту преко целе године, али и 
они који су овде само током лета. 
Само на мањем делу површина планираних за изградњу постојећим Планом 
генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Службени лист општине Бајина 
Башта“, број 2/2007) спроведена је изградња и уређење. Мањи део постојећих 
изграђених објеката лоциран је на шумском и пољопривредном земљишту које није 
било обухваћено грађевинским подручјем тог Плана. Површина изграђеног дела у 
обухвата Плана  је 33,37ha 
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Tабела: Структура и биланс постојећих намена  

НАМЕНA ПОВРШИНА ha % 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ   

Саобраћајне површине 7.10 2.24 

Инфеаструктурне површине и објекти 0.01 0 

укупно 7.11 2.24 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ   

Рурално становање  7.00 2.21 

Стално, повремено и становање у фукцији 
туризма 

19,26 6.09 

Шумско земљиште  187.59 59.27 

Пољопривредно земљиште 95,54 30.19 

укупно 309.39 97.76 

ПОВРШИНА ПЛАНА 316.50 100% 

 

Јавне службе и површине јавне намене 

Ослуша од постојећих садржаја јавних служби не располаже капацитетима, већ 
гравитира Бајиној Башти, односно Перућцу. 
У обухвату Плана, постојеће површине јавне намене чине саобраћајну мрежу 
састављену од локалних саобраћајница. Фактичко стање у највећем делу не прати 
катастарске парцеле као ни планске коридоре. Остале саобраћајне коридоре чине 
сеоски и шумски путеви и утабане колско пешачке стазе са земљаним застором и 
нејасно дефинисаним профилима.  
Осим површина намењених за саобраћај површина јавне намене је и инфраструктурна 
површина на којој је смештен репетитор 
Постојећи телекомуникациони објекат предузећа Цетин доо, налази се на локацији 
Сумбулића брдо 1, на координатама X 7376670 Y 4867525 

Саобраћајна мрежа 

Постојеће катастарске парцеле имају приступ преко некатегорисаних саобраћајница 
(већином земљаних путева) који се прикључују на постојећи општински пут. Јужним 
делом планског подручја пролази Државни пут IIБ реда број 403, који нема дефинисану 
парцелу. 

Постојећа комунално инфраструктурна мрежа 

Водоводна мрежа 

У граници Плана  који обухвата конзумно подручје становника и туристичких корисника 
постоји водоводна мрежа којом се постојећи потрошачи снабдевају водом. Комплекс 
насеља ''Ослуша'' снабдева се водом из примарног цевовода ''Тарског водовода'' који 
пролази рубним делом овог простора. Водозахват ''Тарског водовода'' је на Белој Реци 
и акумулацији ''Крушчица''. 
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Од водозахвата сирова вода се цевоводима 2xØ400 мм допрема до пумпног 
постројења за пречишћавање чији је тренутни капацитет 40 л/сек а планирани 80 л/сек. 
Пречишћена вода се потисним цевоводима доводи у резервоаре, а потом до 
потрошача. 

Искоришћеност ''Тарског водовода'' у овом тренутку износи 30%, тако да резерви за 
планирано стање има довољно.  

Канализациона мрежа 

Локација предметног плана припада сливу реке Дрина. 

На овој територији није решено питање одвођења отпадних и атмосферских вода на 
организован и санитарно безбедан начин. 

Углавном преовлађују упијајући, непрописни водопропусни сенгрупи и септичке јаме 
док се употребљене воде из домаћинстава и туристичких објеката углавном упуштају у 
оближње водотоке без пречишћавања.  

Атмосферске воде се пуштају да слободно отичу по терену. 

Електроенергетска мрежа 

На подручју у обухвату Плана постоји изграђена средњенапонска и нисконапонска 
електроенергетска мрежа и објекти. Изграђено је пет трансформаторских станица (ТС) 
10/0,4 кV: Ослуша 1, Ослуша 2, Ослуша 3, Репетитор Ослуша и Оштра стена, као и 10 
кV и 0,4 кV кабловски водови до разводних ормана и издвојених ормана мерних места.   

Надземни електроенергетски вод 10kV је изведен на бетонским и челично-
решеткастим стубовима. Електроенергетски водови јавног осветљења су изграђени за 
потребе јавних и саобраћајних површина. 

Телекомуникациона инфраструктура 

Покривеност подручја телекомуникационом инфраструктуром је на незадовоњавајућем 
нивоу, а у појединим деловима постојећу мрежу је неопходно реконструисати или у 
потпуности заменити.  

Претплатници фиксне телефоније су углавном повезани надземним телефонским 
водовима.  
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II ПЛАНСКИ ДЕО 

Општи циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и 
коришћење простора у обухвату Плана, као и стварање планског основа за јачање 
свих видова туристичких садржаја, заштиту животне средине и амбијенталних 
вредности којима овај простор обилује. 
 
Посебни циљеви израде Плана, одређени у складу са Просторним планом подручја 
посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл. гласник РС“ број 44/2020) и 
сагледавањем просторних могућности и ограничења саме локације, и потребама и 
могућностима подручја, су : 

- дефинисање планске могућности за изградњу нових садржаја; 
- обезбеђивање капацитета саобраћајне и комуналне инфраструктуре, чиме се 

остварује  плански основ за дефинисање јавног интереса; 
- дефинисање принципа поделе подручја на урбанистичке целине према 

урбанистичким показатељима и типичним карактеристикама, за које ће 
      Планом бити дефинисана Правила уређења и Правила грађења; 
- Адекватна заштита животне средине и заштита природних вредности, у складу 

са принципима одрживог развоја. 
 
Планско решење Плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Службени 
лист општине Бајина Башта“, број 2/2007),који је израђен пре 14 година, се усклађује 
са фактичким стањем подручја, односно постојећим стањем изграђене физичке 
структуре и постојеће саобраћајне мреже а такође и анализираним иницијативама, 
захтевима и предлозима  заинтересованих физичких лица.  
Достављене Иницијативе грађана о измени планског решења Плана генералне 
регулације подручја Ослуша на Тари („Службени лист општине Бајина Башта“, број 
2/2007) приложене су у Документацији овог елабората. 
 

1.0 ПОДЕЛА ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ 

У обухвату Плана уочава се више групација објеката, претежно дуж постојећих 
саобраћајница или утабаних путева, а затечена парцелација катастарских парцела 
указује на планирану градњу у близини изграђених групација објеката.  

Пратећи овакву  тенденцију градње - разруђеност изграђене физичке структуре, и на 
основу препознатљивих морфолошких карактеристика унутар обухвата Плана, 
издвојено је више урбанистичких зона.  

Карактеристике плнираних урбанистичких зона односе се на природно-морфолошке 
особине терена, положај у обухвату Плана у односу на значај саобраћајнице уз које су 
зоне формиране, заступљености претежних намена и правила грађења, тренутној 
изграђености и величини постојећих катастарских парцела. 

Границе зона формиране су по границама целих катастарских парцела осим код 
појединих већих парцела код којих би обухват целе катастарске парцеле узроковао 
већу деградацију природних ресурса па је обухваћен део парцеле на коме ће се 
формирати грађевинска парцела. На тим деловима граница урбанистичке зоне 
формира се  повезивањем постојећих преломних тачкака катастарских парцела. 

Између урбанистичких зона простиру се шумски појасевима са отвореним 
зеленим просторима (ливаде и пашњаци) изразитих природних потенцијала. 
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У оквиру урбанистичких зона издвајају се посебне типичне целине, као површине 
остале намене, са посебним парвилима уређења и грађења, чији је опис дат у 
поглављима 3.3. и 3.4. овог Плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У обухвату Плана формирано је 9 урбанистичких зона.  

 

Зона 1 формира се уз општински пут, на нижем, претежно зарављеном терену. 

Преставља функционално централни део подручја Ослуша,  на месту укрштања 

неколико саобраћајних праваца различитог интензитета, са планираним наменама 

рурално становање, викенд становање, становање са смештајно услужним садржајима 

и посебну намену уређени видиковац.  

Посебан потенцијал ове зоне и целог подручја ослуша је уређени видиковац, као 

значајни туристички пункт, који обогаћује туристичку понуду ширег подручја.  

Разноликост садржаја и просторних подцелина даје овој зони, која се прва сагледава 

по доласку на Ослушу, посебну вредност у односу на остале зоне. 

Зона 2 се наставља на зону 1, на зарављеном терену, са планираним наменама 

рурално становање, викенд становање и становање са смештајно услужним 

садржајима. Саобраћајно је непосредно повезана са урбанистичким зонама С1 и С4, а 

у залеђу са југозападне стране је тангира државни пут.  

Зону 3 чини издвојена гупација мањег броја катастарских парцела уз општински пут са 

наменом рурално становање. 

Зона 4 се издваја на источном делу oбухвата Плана уз саму границу Плана. Северно 

се простире до границе режима заштите природе II степена. Ова зона је на већој 

надморској висини у односу на зону 1 са морфологијом и нагибом терена који је у 
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блажем паду доминантно у правци исток запад. Планиране намене у оквиру ове зоне 

су викенд становање и становање и смештајно услужни садржаји. Ова зона излази на 

општински пут што ствара потенцијал за планирање централних садржаја што је 

омогућено у појединим типичним целинама и дефинисамо правилима уређења и 

грађења. Ову уранистичку зону пресеца локални пут . 

Зона 5, граничи се са зоном 1,  формира се са обе стране локалног пута који 

омогућава повезивање Митроваца на Тари и Соколине. Део границе ове зоне не прати 

границе парцела, и то на оним деловима где је уочена изградња на парцелама 

шумског земљишта па је планираном наменом обухваћен део уз јавну саобраћајну 

површину.  Зона 5 је смештена на вишем делу подручја Ослуша са парцелама које су у 

блажем паду.  

Зона 6 је природна зараван, окружена шумом и издвојена од осталих  површина 

планираних за изградњу. Има природни потенцијал за организовање спортских 

садржаја који су прилагођени равнијем терену што омочућава активирање спортско 

рекреативних садржаја током целе године и тиме доприноси туристичкој понуди 

подручја. Планиране намене у овој зони су спортско рекреативни објекти и саджаји и 

становање са смештајно услужним садржајима. Специфичан положај, планиране 

намене и повезаност ове зоне са општинским путем и локалним путем који повезује 

Митровац на Тари и Соколину, даје овој зони посебан потенцијал.  

Зона 7 обухвата  изграђене објекте претежно викенд становања и објекте смештајног 

карактера, тако да су и планиране намене викенд становање и становање са 

смештајно услужним садржајима. Терен је у паду у правцу север југ, а планиране 

саобраћајнице пресецају терен тако да омогућавају лак приступ парцелама.  

Зона 8 наставља се на зону 7 од границе катастарских општина Бесеровина и 

Перућац, тако да зона 8 претежно припада Катастарској општини Перућац.  Планирани 

садржаји  ове зоне пружају се дуж новопланиране саобрачајнице која води до 

највиших делова подручја Ослуша. Са друге стране ова зона оивичена је локалним 

путем који омогућава везу са  Митровцем на Тари и Соколином.  

Ову зону чине катастарске парцеле већих површина, издвојене на узвишеном делу 

подручја, тако да су добро осунчане, и повољне за оргавизовање туристичких 

смештајних капацитета. 

Зона 9 формира се на западном делу обухвата Плана.  Претежно је чине уситњене 

парцеле, од којих су само поједине са већ изграђеним објектима. У овој зони наставља 

се изградња дуж локалног пута ка Митровцу на Тари од кога се одваја планирана 

саобрачајница која са овим путем повезује остале површине у зони 9. Планиране 

намене у овој зони су рурално становање, викенд становање и становање са 

смештајно услужним садржајима. Како се ова зона својим положајем, постојећом 

парцелацијом и изградњом издвојила као посебна целина која преко локалног пута 

излази на државни пут дата је могућност потенцирања комерцијално услужних 

саджаја.  
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2.0. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  
        
Предложени концепт организације планираних садржаја и развоја је, полазећи од 
анализе постојећег стања и усвојене планске документације, као и условљености из 
плана вишег реда и важећег Закона о планирању и изградњи (" Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) заснован на усклађивању започетих, 
реализованих и планираних промена на овом простору. 
 
Постојећи План генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Службени лист 
општине Бајина Башта“, број 2/2007), на планском подручју осим површина под 
шумама, ливадама и пашњацима планира изградњу и уређење на површини од 
115,72ha. 
Планирано грађевинско подручје заузима површину од 117,19ha, односно 37.02% 
укупне територије Плана, односно повећало се за 1,47ha у односу на предходно 
планирано Планом генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Службени лист 
општине Бајина Башта“, број 2/2007). 
У обухвату  Плана грађевинско подручје планирано је за површине јавне намене, 
површине за остале намене и површине јавне и/или остале намене .  
Територија Плана изван грађевинског подручја је неизграђено земљиште – шумско и 
пољопривредно земљиште.  
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У грађевинском подручју површине јавне намене су: 

 Саобраћајне површине 

 Инфраструктурне површине и објекти 

 Посебна намена-уређени видиковац 
 

                                Површине остале намене су: 

 Рурално становање  

 Викенд становање 

 Становање и смештајно услужни садржаји 
 
             Јавно и/или остало земљиште: 

 Спортско-рекреативни објекти и садржаји 
 
Табела: Структура и биланс планиране намене површина у обухвату Плана 

 Постојеће Планирано  

НАМЕНA ПОВРШИНА ha % ha % +/- ha 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ      

Саобраћајне површине 7.10 2.24 15.94 5.04 +8.84 

Инфеаструктурне површине и 
објекти 

0.01 0 0.01 0 0 

Посебна намена-уређени 
видиковац 

- - 0.13 0.04 +0.13 

укопно 7.11 2.24 16.08 5.08 +8.97 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И/ИЛИ 
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

     

Спортско-рекреативни објекти и 
садржаји 

- - 1.82 0.58 +0.58 

укопно - - 1.82 0.58 +0.58 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ      

Рурално становање  7.00 2.21 5.42 1.70 -1.58 

Викенд становање 

19,26 6.09 

35.03 11.07 

+79.97 Становање и смештајно услужни 
садржаји 

64.20 20.28 

укопно 26.26 8.30 104.65 33.05 78.39 

ПОВРШИНЕ ИЗВАН 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

     

Шумско земљиште  187.59 59.27 166.22 52.51 -21.37 

Пољопривредно земљиште 95,54 30.19 27.36 8.64 -68.18 

Некатегорисани путеви ван 
гарђевинског подручја 

0.37 0.37 0.37 0.12 0 

укопно 283.13 89.46 193.95 61.29 -89.19 

ПОВРШИНА ПЛАНА 316.50 100% 316.50 100%  
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3.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

3.1. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

Општим правилима уређења и грађења дефинисана су правила која се примењују 
приликом спровођења предметног Плана генералне регулације и изради планова 
детаљне регулације и урбанистичко-техничке документације. 
Општа правила уређења и грађења односе се на све зоне  и намене.  
Изузетно, приликом израде плана детаљне регулације, могу се утврдити и другачија 
правила у складу са специфичностима локације, у сарадњи са надлежним 
институцијама. 
 
 
3.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 
 
Правила за образовање грађевинских парцела 
 
Минимална површина грађевинске парцеле дефинисана је за сваку појединачну 
намену.  
Дозвољено је спајање две или више катастарске парцеле, ради формирања једне 
грађевинске парцеле. На овако формираним грађевинским парцелама важе правила 
грађења за планирану намену и није могућа њихова промена, а капацитети се одређују 
на основу површине новоформиране грађевинске парцеле.  
Подела постојеће кат. парц. на две или више мањих грађевинских парцела је могуће 
искључиво у оквиру границе катастарске парцеле/парцела. 
 
У случајевима када је приликом изградње потребна промена постојеће парцелације 
(деоба или спајање катастарских парцела) спровођење плана се врши пројектом 
парцелације и препарцелације. 
 
Новоформиране парцеле треба да имају геометријску форму што ближу правоугаонику 
или другом облику који је прилагођен терену, планираној намени и типу изградње. 
 
При формирању нових парцела поштовати границе између различитих планираних 
намена и границе режима заштите тако да свака новоформирана парцела припада 
само једној планираној намени.  
 
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.  
За парцеле у грађевинском подручју које немају директан приступ јавној саобраћајној 
површини, осим за хотеле и спортс-рекреативне објекте и садржаје, приступ ће бити 
могућ посредно преко највише две грађевинске парцеле уколико постоји  
успостављено право службености пролаза. Приступ новоформираним грађевинским 
парцелама са јавне површине може се обезбедити и преко сукорисничких површина, 
односно грађевинске парцеле интерног колског приступа, осим за хотеле. 
 
Постојеће катастарске парцеле (које имају одговарајућу величину и ширину прописану 
планом) на којима се може градити у складу са правилима овог плана, овим планом 
постају грађевинске парцеле.  
На постојећим катастарским парцелама или парцелама насталим 
парцелацијом/препарцелацијом због планираних површина јавне намене, чија је 
површина мања од минималне површине парцеле прописане правилима уређења и 
грађења за појединачне намене,  али не мања од 300 m² може се утврдити изградња 
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једног слободностојећег објекта, у складу са планираном наменом, спратности П+Пк и 
индекса изграђености до 0,4. 
  
Од катастарских парцела које имају површину мању од минималне површине 
грађевинске парцеле дефинисане за сваку појединачну намену, могу се формирати 
грађевинске парцеле  спајањем више парцела, спајањем са неком од суседних  
парцела или спајањем са деловима суседних парцела, кроз израду пројеката 
парцелације и препарцелације. 
 
Површине јавних намена дефинисане овим Планом могу се, пројектом 
препарцелације, формирати као једна грађевинска парцела. Могућа је фазна изградња 
делова саобраћајних површина у обухвату Плана, према реалним потребама 
корисника простора, тј, дозвољава се формирање површина за јавне саобраћајнице из 
више грађевинских парцела.  

Геометрија површина јавних намена дефинисана је аналитичко – геодетским 
елементима приказаним на графичком прилогу бр. 3 „Урбанистичка регулација са 
грађевинским линијама“ 
 
 
Општа правила за постојеће објекте 

 
На постојећим објектима дозвољена је реконструкција, доградња и надзиђивање у 
складу са  параметрима и правилима за појединачне намене, уколико постојећи 
објекти не прелазе планирану грађевинску и регулациону линију. 
 Радови на постојећем објекту, што важи и за изградњу нових објеката не смеју: 

- угрозити начин коришћења предметног и околних објеката; 
- угрозити стабилност објекта на коме се изводе радови, као ни околних 

објеката, у свему према прописима за изградњу објеката; 
- угрозити животну средину у зони заштите.  

 
Постојећи објекти који не прелазе регулациону линију али прелазе планирану 
грађевинску линију задржавају грађевинску линију изграђеног габарита објекта за 
адаптацију и техничко одржавање (претварање таванског простора у користан без 
промене габарита). Уколико се врши замена објекта, објекат се мора градити по свим 
условима за нове објекте. 
 
Одговарајућим интервенцијама на новим и постојећим објектима треба обезбедити да 
се атмосферске падавине одводе са зграде и других непропусних површина на 
сопствену или јавну грађевинску парцелу, а не на суседне грађевинске парцеле.  
 
Постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости већи од дозвољеног и/или није 
у складу са прописаним правилима о растојањима од граница парцела и суседних 
објеката, не могу се дограђивати, већ је дозвољена само реконструкција, уколико је у 
складу са осталим планираним параметрима, а ако се такав објекат уклања и 
замењује другим, за њега важе правила као и за нову изградњу. На грађевинској 
парцели где постоје изграђена два или више објекта или помоћни објекат, сви објекти 
се обрачунавају у параметре. 
 У случају нове изградње или интервенција на постојећим објектима максималне 
урбанистичке параметре ускладити са параметрима дефинисаним појединачном 
планираном наменом. 
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Општа правила грађења за нове објекте 
 
По типологији објекти могу бити слободностојећи, једнострано узидани/двојни или у 
низу (минимум три објекта формира низ, тако да се први и последњи објекат у низу 
третира као једнострано узидани). Дозвољена је фазна изградња на парцели (целини), 
тако да свака фаза представља грађевинску и функционалну целину. 
На појединачним грађевинским парцелама се могу градити један или више објеката у 
зависности од намене, величине парцеле и типологије изградње, под условом да се 
задовоље сви урбанистички параметри за одређену намену. Сви објекти на парцели се 
урачунавају у задате параметре, уколико није другачије прописано посебним 
правилима уређења и грађена за појединачне типичне целине. Помоћни објекти као 
што су гараже, оставе, летње кухиње, се урачунавају у задате параметре и не могу 
заузимати више од 10% површине грађевинске парцеле. Максимална висина венца 
помоћног објекта је 3 m,  а висина слемена 6 m. 
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеника, базена, стакленика, 
септичких јама и бунара и стаза,  које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 
 
Објекти могу имати једну укопану етажу, сутерен или подрум, ако не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе. 
 
Уколико се планирају препусти на фасадним површинама у виду еркера или балкона, 
они могу прелазити грађевинску линију максимално 1,2m на висини 3m изнад коте 
терена, тако да површина препуста не буде већа од 30%  површине фасаде.  
Препусти на фасадама дозвољени су на објектима у оквиру парцеле у зони грађења 
на висини већој од 3m, тако да површина препуста не буде већа од 30%  површине 
фасаде, а максимална дубна 1,6 m.  
Нису дозвољени испусти ван грађевинске линије на делу објекта према бочним 
границама парцела, односно према суседним објектима.  
 
Није дозвољено формирање мансардног крова. 
Поткровни простор не сме излазити ван габарита објекта, и може се користити само 
једна поткровна етажа, уколико није другачије прописано посебним правилима 
уређења и грађена за појединачне типичне целине. 
Највећа висина надзитка поткровних етажа је 1,6 m од коте пода поткровља. Кровове 
због климатских услова пројектовати косе, нагиба 450 до 600, двоводне или 
четвороводне (са засецима од 1/2 до 1/3 крова), изузетно кровови могу бити и сложени, 

а стрехе са блажим нагибом од кровова, препоручује се да нагиб стрехе буде 450.  
Осветљавање и проветравање поткровног простора је могуће на следећи начин: 
 1) лежећим кровним прозорима, са дрвеном конструкцијом, и у том случају је 
обавезно боју видљивих металних делова ускладити са бојом кровног покривача; 
 2) једноводним кровним баџама, блажег нагиба од нагиба кровних равни, са 
вертикалним дрвеним прозором и препуштеном стрехом изнад прозора; 
 3) двоводном баџом, са засеком – „ромаћем” у висини 1/3 фронталне пројекције 
баџе, са вертикалним дрвеним прозором и препуштеном стрехом изнад прозора; нагиб 
све три равни баџе је истоветан нагибу кровних равни. 
  
 
 
Правила за положај објеката на парцели 
 
Објекте на парцели постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења дефинисана је 
грађевинском линијом и растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле. 
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Овим планским документом графички је дефинисана једна грађевинска линија (према 
јавној површини) и представља грађевинску линију на земљи и изнад земље. 
Минимално растојање грађевинске од регулационе линије, у случајевима када то није 
дефинисано графичким прилогом, износи 5,0m. 
Остале грађевинске линије дате су описно. 
 
Минимална одстојање од граница грађевинске парцеле дата су за сваку појединачну 
намену. 
 
Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију, до замене објекта 
новим.  
 
Забрањена је изградња објеката у зони инфраструктурних коридора 
електроенергетске, водопривредне и друге инфраструктуре. 
Изузетно уколико се грађевинска парцела налази у зони заштитног појаса  
инфраструктурног коридора електроенергетске, водопривредне и друге комуналне 
инфраструктуре грађење је могуће према техничким условима и уз сагласност 
надлежног управљача објекта инфраструктуре. 
 
Кота приземља на претежно равном терену не може бити нижа од коте нивелете 
саобрачајнице.  
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта фасадног платна 
ка приступној саобраћајници. 
У том случају кота приземља може бути максимално 1,20 m а минимално 0,20m, виша 
од нулте коте. Уколико се у оквиру објеката планира нестамбена намена, кота улаза 
може бити највише 0,2 m виша од нулте коте. Разлику већу од 0,20 m савладавати 
унутар објекта 
Уколико је јавна собраћајна површина или парцела интерног колског приступа, у 
нагибу у односу на ширину парцеле, кота нивелете саобрачајнице се узима на месту 
половине ширине парцеле. 
За објекте на стрмом терену (од саобрачајнице наниже), кота приземља може бити 
нижа максимално 1,5m од коте нивелете саобрачајнице.  
 
За објекте на стрмом терену (од саобрачајнице навише), кота приземља може бити за 
максимално 1,2m виша од нулте коте. 
 
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, кота 
приземља утврђује се локацијским условима и применом одговарајућих тачака овог 
поднаслова 
 
 
Општа правила за изградњу приступних саобраћајница 

 
Свака грађевинска парцела мора да има независан колски приступ са јавне 
саобраћајне површине, директно или преко приступног пута, односно парцеле 
интерног колског приступа, уколико се тиме обезбеђује приступ за више од две 
грађевинске парцеле.  
Приступна  колско пешачка саобраћајна површина мора да има посебну парцелу 
одговарајуће ширине, најмање 3,5 m за једносмерни и 6 m за двосмерни саобраћај. 
Једносмерни приступ мора бити прикључен на две јавне саобраћајне површине, а 
уколико је двосмеран и „слеп“, мора имати припадајућу окретницу. 
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 Ширину приступног пута која зависи од намене околних парцела, планираних 
садржаја, односно од очекиваног интензитета колског и пешачког саобраћаја и 
меродавног возила, одредити приликом израде пројекта парцелације/препарцелаци 
Минимална удаљеност грађевинске линије од границе парцеле интерног колског 
приступа износи 3 m. 
 
За парцеле у грађевинском подручју које немају директан приступ јавној саобраћајној 
површини, приступ ће бити могућ посредно преко највише две грађевинске парцеле 
уколико постоји  успостављено право службености пролаза. У случају успостављања 
права службености установити пут за пролаз возила, минималне ширине 3m, и то тако 
да најмање оптерећује послужно добро. 
 
Материјализација објеката 

Архитектура објеката треба да има препознатљиву форму која проистиче из 
архитектонског наслеђа подручја уз примену природних и традиционалних материјала 
као што су: камен, дрво, малтер и стакло. 
Све видне делове темељних зидова; подрумских зидова и сокле извести од камена 
или обложити каменом (ломљеним каменом одређеног слога или неправилним 
слогом). Фуге између камења, ако су изражене, не треба фарбати. 
Зидови могу бити од разних тврдих материјала, опеке, блокова разних врста, и 
скелетног система (дрвени, бетонски, челични). Зидови могу бити рађени од талпи, 
дебала и монтажа од разних сендвич панела. Фасаде обрадити тако да видљиви 
спољни делови буду обложени  дрветом, каменом, или малтерисане ако је у питању 
скелетна бетонска конструкција, опека или неки други блокови. Није дозвољено 
потпуно малтерисање фасадног платна, тако да малтерисани део фасаде може бити 
само 50% од укупне површине, са тим да се у површину фасаде не рачунају делови 
темељних и подрумских зидова и сокле; остатак фасадног платна обложити каменом 
или дрветом. Треба да преовлађује бела боја или светли тонови пастелних нијанси али 
тако да уколико се граде групације објеката они имају исти тон.  
 
Кровове и стрехе покрити опекарском или дрвеном шиндром, црепом или имитацијом 
шиндре. Слемена, грбине и увале извести у складу са материјалом којим се покрива 
кров.  
Оптимизација облика и коришћења одрживих материјала су кључне акције у 
постизању енергетске ефиканости објеката, односно смањења губитка топлоте. 
Уређење дворишта треба извести у складу са природном морфологијом терена, са што 
мање подзида, ограда, степеница, рампи, и других елемената који ако их има треба да 
буду грађени од камена и осталих природних материјала. За дворишта користити 
аутохтоне врсте биљака. 
Постојећи архитектонски стил се мора поштовати приликом градње, надградње, 
доградње, адаптација и сл. Приликом додавања било каквих делова на постојеће 
грађевине, или приликом њихове адаптације - дозиђивање, надзиђивање, затварање и 
отварање разних делова, мењање крова и сл, потребно је да сви нови делови и радови 
буду изведени у архитектонском стилу у коме је изграђена постојећа зграда.  
 
Објекти инфраструктуре могу бити и од других материјала осим природних (у складу 
са њиховом наменом и функцијом). 
 
На подручју Плана није дозвољено постављати билборде и панеле за рекламу и 
промоцију производа; могуће је искључиво постављање информативних табли у вези 
културног и природног добра. 
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Oграђивање Парцеле  
 
Дозвољено је ограђивање парцеле зеленом и дрвеном оградом до висине 1,2 m.  
Ограде на регулационој линији се постављају тако да ограда и капија буду на парцели 
која се ограђује. 
Жива ограда између суседних грађевинских  парцела може да се сади у осовини 
границе грађевинске парцеле.  
Суседне грађевинске  парцеле могу да се ограђују дрвеном оградом на земљишту 
власника или у осовини границе грађевинске парцеле, уз сагласност суседа. 
 
 
Услови уређења зелених и слободних површина  
и очувања предеоних вредности 
 
Дуж саобраћајница и пешачких стаза, у склопу саобраћајног профила, на паркинзима, 
на парцелама са услугама  јавних служби, око трафостаница и сл. није дозвољено 
формирање парковског зеленила градског типа и уношење алохтоних врста. 
Нису дозвољене активности којима се наноси штета заштићеним врстама и њиховим 
стаништима. 
На целом Планском подручју: 
- Очувати све изворе, веће ливаде и пропланке у оквиру парцела поштовањем 
планиране намене простора, планских урбанистичких параметара и правила уређења 
и грађења, са циљем интеграције нових решења у постојећи амбијент уз поштовање 
специфичности локације у складу са природним и културним вредностима.  
- Инфраструктурно опремање мора бити у складу са високим еколошким стандардима 
и условима надлежних комуналних предузећа.  
- Начином изградње објеката обезбедити да се заузима што мањи простор и 
минимално утиче на промену карактера природне средине.  
- Позицију објекта на парцели одредити тако да се максимално избегава земљиште 
обрасло шумском вегетацијом.  
 - При избору локације за изградњу објеката предност дати просторима који су 
заклоњени и који нису сагледиви са истакнутих видиковаца и доминантних тачака у 
простору. 
Архитектура објеката треба да тежи стварању јединственог архитектонског и ликовног 
израза препознатљивог кроз форме које проистичу из архитектонског наслеђа подручја 
и традиционалне градње кроз коришћење природних материјала (камен, дрво). 
- При планирању просторних садржаја тежити униформним решењима, где је то 
примењиво (изглед клупа, надстрешница и сл.). 
-У складу са наменама површина, на огољеним површинама, на којима нема високе 
вегетације, могуће је уређење нових зелених површина. 
 - Уређење зелених и слободних површина планирати у типу слободног пејзажног 
стила, са уклапањем у околни природни простор, формирањем засада свих категорија, 
високи, средњи и ниски лишћари и четинари, шибље зимзеленог и листипадног типа 
као и покривачи тла. 
- Предвидети валоризацију високог зеленила на свим зеленим површинама са циљем 
очувања вредних елемената и њихове заштите и унапрађења.  
- Прибавити сагласност ЈП „Националног парка Тара“ за извођење радова који изискују 
евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање 
вегетације свело на најмању могућу меру. 
- Приликом озелењавања простора, предност дати аутохтоним врстама биљака, 
отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а егзоте се могу 
користити изузетно, искључиво као декоративне врсте ако су прилагодљиве локалним 
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условима, а да при том нису инвазивне и алергене.  
Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: Acer negundo 
(јасенолики јавор или негундовац), Amorpha fructiosa (багремац), Robinia pseudoacacia 
(багрем), Ailanthus altisima (кисело дрво), Fraximus americana (амерички јасен), 
Fraximus pensylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), 
Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina 
(касна сремза) и др. 
 
 
3.1.2. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА 
 
3.1.2.1. Услови и мере заштите природних добара и природног наслеђа 

Обухват Плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари налази се унутар 
заштићеног подручја Национални парк „Тара“ на делу простора под III режимом 
заштите. Такође је у обухвату еколошке мреже – еколошки значајног подручја „Тара“. 

Мере заштите природе спроводе се на следећи начин: 

 Простор користити у оквиру граничних капацитета утврђених овим Планом уз 
уређење комплетном инфраструктурном опремом; 

 Инфраструктурно опремање извести по високим еколошким стандардима. 
Комуналну инфраструктуру изградити у складу са условима надлежних 
комуналних предузећа; 

 Приликом градње користити природне материјале (камен и дрво); 

 Валоризовати све зелене површине са циљем очувања вредних елемената и 
њихове заштите и уређења; 

 Није дозвољено формирање парковског зеленила градског типа и уношење 
алохтоних врста; 

 За извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних 
примерака дендрофлоре, прибавити сагласност ЈП „Национални парк Тара“ 
како би се уклањање вегетације свело на најманју могућу меру. 

 Обавезна је санација и рекултивација свих деградираних површина.  

 У акцидентним ситуацијама обавезно је обавестити надлежне инспекцијске 
службе и установе; 

 Очувати постојеће изворе и водотоке, шумске екосистеме, комплексе парк 
шума, веће ливаде и пашњаке.  

 Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у водоток. Систем за 
сакупљање и одвођење отпадних вода треба да буде сепаратни. 

 Атмосферске отпадне воде са саобраћајница и манипулативних површина које 
се, евентуално, могу загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, 
прикупити посебним системом канализације и преко таложника за механичке 
нечистоће и сепаратора уља и масти (предтретман) евакуисати у околне зелене 
површине или јавну атмосферску канализацију. 

 Уколико се у току радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минеролошко-
петролошкје објекте, за које се претпоставља да имају својство природног 
добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство 
заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица. 
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3.1.2.2. Услови и мере заштите непокретних културних добара и културног 
           наслеђа    
 
У обухвату Плана детаљне регулације нема непокретних културних добара, добара 
пред претходном заштитом и евидентираних објеката.  
Уколико се, у току извођења грашевинских и других радова, наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања 
прекине радова и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да 
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен. 
 
 
3.1.2.3. Услови и мере заштите животне средине 
   
Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите 
животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу 
се, на основу анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој 
околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере 
заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског 
подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања 
угрожавања животне средине и здравља људи.  

Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у 
функцији реализације циљева одрживог развоја. Дефинисање мера заштите извршено 
је на основу анализе стања животне средине, процене могућих утицаја Плана на 
животну средину и фактора животне средине за које је утврђено да могу бити 
изложени највећем утицају. 

Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима, а могући негативни 
ефекти планских решења максимално умањили, потребно је спроводити мере за 
спречавање и ограничавање негативних утицаја плана на животну средину. На основу 
анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са својим 
окружењем, планираних активности у планском подручју и процењених могућих 
негативних утицаја на квалитет животне средине, утврђене су и адекватне мере 
заштите. 

Општи услови и мере заштите животне средине 

С обзиром да је анализом постојећег стања животне средине на подручју обухваћеном 
Планом уочен одређени релативно мали степен деградације природних ресурса, као 
последице кумулативног дејства низа природних и антропогених фактора,  Планом су 
предвиђене одређене мере и активности у циљу санације постојећег стања и даљег 
развоја насеља у складу са основним принципима одрживог развоја: 

- обезбедити довољне количине воде за пиће одговарајућег квалитета свим 
корисницима; 

- све отпадне воде пречишћавати на постројењу за пречишћавање отпадних вода у 
циљу постизања потребног квалитета отпадне воде, пре упуштања у реципијент; 

- Након изградње редовно одржавати систем и елементе атмосферске канализације 
у обухвату Плана; 

- унапредити микроклиматске и санитарно-хигијенске услове повећањем и 
повезивањем свих зелених површина у континуирани систем. 
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За све планиране објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган 
може прописати израду Студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом 
о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 
72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон), Законом о процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Правилником о садржини 
студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05) и 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 114/08). 

Услови и мере заштите ваздуха 

Заштиту ваздуха обезбедити доследним спровођењем Закона о заштити ваздуха ("Сл. 
гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 - др. закон) и пратећих подзаконских аката, 
нарочито у погледу мера превенције и санације евентуалних емисија загађујућих 
материја у ваздух и непријатних мириса. По потреби вршити контролу прекорачења 
граничне вредности PM10 фракције суспендованих честица у ваздуху у зимском 
периоду. 

Услови и мере заштите вода су: 

- забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, 
испуштање вода које прелазе граничне вредности емисије (квалитет 
пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање 
у канализациони систем насеља односно крајњи реципијент);  

- забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене;  
- вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти;  

- атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа 
на таложнику, односно сепаратору уља и масти; 

- вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода. 
 

Услови и мере заштите земљишта су:  

- примењивати биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање паркинга, 
улица и манипулативних платоа; 

- примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих материја и 
отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања; 

- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој 
земљишта одмах отклонити и исти ставити у амбалажу која се празни само на, за ту 
сврху, предвиђеној локацији;  

- на месту акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта; 
- пре почетка обављања делатности извршити испитивање квалитета земљишта. 
 

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и 
отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се 
мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом. 

Обавезно спроводити техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и 
опасних материја у земљиште, пратити утицај на квалитет земљишта, као и спроводити 
друге мере заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима. 
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Услови и мере заштите од буке су:  

- пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука, 
која се емитује при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и 
опреме, не прелази прописане граничне вредности; 

- према потреби надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са 
Правилником о методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим 
подзаконским актима. 

- Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе 
се у облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара 
који представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.  

- Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање 
акустичних зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке 
прописани су Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини („Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Граничне вредности се односе на укупну 
буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији.  

 

Табела бр.6: Граничне вредности и ндикатора буке на отвореном простору, према 
намени простора 

Намена простора      Дан dB (А)        Ноћ dB (А) 

одмор, рекреација, болничке зоне, велики 
паркови, опоравилишта, култ-истор. споменици 

50 40 

туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 

чисто стамбена подручја 55 45 

дечја игралишта, пословно-стамбена и 
трговачко- стамбена подручја 

60 50 

градски центар, занатска, административно-
управна и трговачка зона са становима, зона 
дуж аутопутева, магистралних и градских 
саобраћајница 

65 55 

индустријска, складишна и сервисна подручја и 
транспортни терминали без стамбених зграда 

на граници ове зоне бука не сме 
прелазити граничну вредност у зони 
са којом се граничи 

 

Услови и мере при управљању отпадним материјама су: 

- адекватно управљати комуналним и осталим врстама отпада који настане на простору 
у обухвату Плана, у складу са Законом о управљању отпадом, локалним и 
регионалним планом управљања отпадом за регион, као и у складу са условима 
надлежне комуналне службе; 

- примењивати опште и посебне санитарне мере предвиђене законом и другим 
прописима којима се уређују послови санитарног надзора. 

 
За сакупљање отпада на предметном подручју препоручује се постављање судова за 
смеће запојединачна домаћинства или посебних контејнера за смеће, запремине 
1,1m³. Судове за сепаратноодлагање отпада могуће је поставити дуж главних 
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саобраћајница, при чему ће њихов распоред бити ближе дефинисан Локалним планом 
управљања отпадом.  
Локације нових судова за смеће уз новопланиране објекте заштитити их од 
атмосферских падавина и ветра, тако што ће бити смештени у нишама ограђеним 
зеленилом.  
На слободним зеленим површинама за сакупљањеотпадака предвидети корпе у 
складу са типом корпи које се користе у Националном парку „Тара“. 
Приступ судовима за смеће мора бити неометан, тако да подлога за гурање контејнера 
мора бити од чврстог материјала без степеника и са највећим нагибом до 2%. 
Максимално удаљење контејнера од парцеле јавне саобраћајне површине је од 25,0m, 
а минимално 5,0m, при чему је максимално ручно гурање 15,0m. 
У случају генерисања опасних и штетних отпадних материја, забрањује се да се исте 
одлажу у посуде и контејнере за одлагање комуналног и осталог инертног отпада.  
 
На подручју Плана није дозвољено трајно депоновање отпада. 
Грађевински отпад који може да настане приликом реализације инфраструктурних 
инсталација, саобраћајница и осталих објеката, обавезно је уредно прикупити на 
локацији, и у току или након завршетка радова сав отпад трајно депиновати  на 
најближу уређену депонију ван обухвата Плана.  
 
 
 
3.1.2.4. Мере заштите од елементарних непогода и акцидената 
 
    Мере заштите од пожара и експлозија 

Заштита од пожара и експлозија спроводи се општим мерама у погледу регулације 
саобраћајница и противпожарних путева, изградњом система противпожарне заштите 
у унутрашњости система и мерама које се прописују кроз локацијску услове за све 
врсте објеката а у сагласности са противпожарним условима. 

Мере заштите од пожара подразумевају примену изградњу објеката и инсталација у 
складу са следећим условима и одредбама следећих прописа: 

 Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл. 
гласник РС'', бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др.закони), 

 Капацитет водоводне мреже мора да задовољи потребне количине воде за 
гашење пожара, 

 Пројектовање, извођење, употреба, контролисање и одржавање хидрантске 
мреже мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. Гласник РС“, број 
3/2018); 

 Конструкција објеката треба да буде прописане сеизмичке отпорности, а 
елементи конструкције треба да имају одређени степен ватроотпорности који 
одговара пожарном оптерећењу (СРПС.У.Ј1.240). 

 Изградити саобраћајнице одговарајуће ширине и носивости за несметан пролаз 
ватрогасних возила и њихово маневрисање за време гашења пожара. Код 
објеката који припадају групи објеката са повећаним ризиком од пожара 
придржавати се одредаба Правилника о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр.8/95). 
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 Напајање електричном енергијом мора бити стабилно и квалитетно, а локације 
и трасе електроенергетских објеката и водова у складу са важећом законском и 
подзаконском регулативом. 

 За лоцирање објеката у којима се складиште и/или користе запаљиве и гориве 
течности и/или запаљиви гасови, обратити пажњу на одредбе Закона о 
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 
54/15). 

 За лоцирање објеката гасних котларница, обратити пажњу на одредбе 
Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење и одржавање 
гасних котларница („Сл. лист СФРЈ“ бр. 10/90 и 52/90). 

 За лоцирање складишних резервоара уља за ложење, обратити пажњу на 
одредбе важећег Правилника о смештају и држању уља за ложење („Сл. лист 
СФРЈ“ бр. 45/67). 

 Приликом пројектовања и изградње стамбених, пословних и јавних објеката 
потребно је применити мере од пожара утврђене важећим законима, техничким 
прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од 
пожара. 

 Приликом пројектовања и изградње угоститељских објеката потребно је 
применити мере заштите од пожара у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара („Сл. гласник РС“, 
бр. 20/19). 

 

    Мере заштите од удара грома 
 
Заштиту од удара грома остварити уградњом громобранских инсталација. 
 
Класу нивоа заштите прорачунати у складу са чланом 6. Правилника о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл.лист СРЈ“, бр. 
11/96), а инсталације испројектовати и извести у складу са прописима и стандардима. 
 
У складу са „Уредбом о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица 
државних мрежа и заштитних зона у околини тих станица, као и врстама ограничења 
која се могу увести у заштитним зонама(„Сл. гласник РС“, бр. 34/13), и у складу са 
прописано удаљеношћу од лансирних (противградних) станица, изградња планираних 
објеката, односно зона изградње, могућа је само на одстојању већем од 500m од ових 
станица.   
 
 
 Мере заштите од земљотреса 

 Подручје Плана детаљне регулације припада зони са могућношћу појаве 
земљотреса од 7° MCS. 
 Низом мера заштите потребно је превасходно код планирања и организације 
простора превентивно смањити ризик од сеизмичких разарања, и то: 

 Код пројектовања објеката и извођења радова поштовати све прописе за 
сеизмичку зону очекивања земљотреса од 7° MCS, или оног степена 
сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је 
меродаван. 

 Поштовати регулације саобраћајница и међусобно удаљење објеката; 
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 Посебно обезбедити грађевине чија је функција нарочито важна у периоду 
после евентуалних сеизмичких потреса; 

 Сви инфраструктурни системи су веома подложни повредљивости код 
сеизмичких потреса, па је сходно томе обавезно поштовати све прописе и 
стандарде из ове области како би се обезбедила несметана комуникација и 
неопходно снабдевање становништва у случају оштећења.    

 
3.1.2.5. Услови и мере обезбеђења за потребе одбране земље 

За подручје обухвата Плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање 
потребама одбране земље, коју прописују надлежни органи. Мере уређења и припреме 
територије за потребе одбране земље, односно мере заштите и спасавања људи, 
културних и материјалних добара обезбеђују се:  

У случају ратних разарања главне саобраћајнице обезбеђују нормално 
функционисање насеља и могућност несметане евакуације становништва уз 
коришћење алтернативних праваца; 
 
Регулација јавних површина насеља и позиција грађевинских линија у односу на исту, 
треба да омогуће несметано функционисање свих служби у случају елементарних 
непогода, пожара и ратних услова. Елементи саобраћајница у смислу зависности од 
зарушавања и могућности прилаза објектима у фази спасавања, дефинисање 
могућности прилаза местима за водоснабдевање противпожарних јединица као и други 
значајни елементи са аспекта заштите и спасавања људи и материјалних добара су 
уграђени у урбанистичко решење ПГР. 
 
3.1.2.6. Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката 
 
Подручје у обухвату Плана припада теренима изграђеним од комплекса мање чврстих 
до веома чврстих седиментних стена коју сачињавају претежно карбонатне стене, 
средње до мале деформабилности.  
Њихова основна својства су масивна и услојена компактна и чврста стенска маса, 
испуцала и слабораспаднута, најчешће карстификована, добро оводњена у дубљој 
зони. 
Површинским слојеви у којима се граде темељи објеката углавном су безводни, чврти 
и добро носиви, нема изражених појава нестабилности. Ово су терени повољни за 
изградњу, али приликом исте треба бити посебно обазрив с обзиром да је у 
Националном парку потребно интервенције и евентуална минирања због изградње 
нових објеката свести на најмању могућу меру.  
С обзиром да су терени на којима се планирају саобраћајнице и изградња објеката 
углавном мањег нагиба, не очекују се одрони, али се препоручује 
да се за објекте већих габарита и дубина укопавања, као и за саобраћјнице на већем 
нагибу терен обазриво користи и изврше детаљна инжењерско-геолошка 
истраживања, имајући у виду да у теренима са оваквом геолошком структуром може 
доћи до појава нестабилности (првенствено одрона). Планирану изградњу дефинисати 
у складу са инжењерско-геолошким карактеристикама терена и препорукама за 
пројектовање у складу са смерницама из детаљних инжењерско-геолошких елабората, 
засебно за сваку планирану локацију на којима ће вршити изградња будућих објеката. 
 
3.1.2.7. Услови приступачности особама са инвалидитетом 
 
Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању, 
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грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу којих 
се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне 
карактеристике или године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење 
услуга, боравак и рад. Сврха је да се свим људима, без обзира на њихове физичке, 
сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости осигурава несметан 
приступ и  кретање. 
  
 Обавезни елементи приступачности су: 

 Елементи приступачности за савладавање висинских разлика, 

 Елементи приступачности јавног саобраћаја. 
 
 При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и 
пешачких површина, прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и 
других објеката за јавно коришћење, морају се обезбедити обавезни елементи 
приступачности за све потенцијалне кориснике, у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
(„Службеном гласнику РС”, бр. 22/15). 
 
 
3.1.2.8. Мере енергетске ефикасности изградње 
 

Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу 
смањења потрошње енергије.  
 
 Унапређење енергетске ефикасности је смањење потрошње свих врста енергије, 
уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и 
услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката. 
 

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и 
касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском 
инфраструктуром, потребно је применити следеће мере: 

 

 приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној 
оријентацији објеката; поставити објекат тако да просторије у којима се 
борави током дана буду оријентисане према југу у мери у којој урбанистички 
услови то дозвољавају.  

 применити високи ниво топлотне изолације комплетног спољњег омотача 
објекта и избегавати топлотне мостове; у циљу рационалног коришћења 
енергије треба искористити све могућности смањења коришћења енергије у 
објектима; при изградњи објеката користити савремене термоизолационе 
материјале, како би се смањила потрошња топлотне енергије; 

 У погледу начина коришћења природног осветљења и осунчања, 
максимизирати употребу природног осветљења уз омогућавање пасивних 
добитака топлотне енергије зими односно заштите од прегревања лети 
адекватним засенчењем; 

 У циљу оптимизације система природне вентилације, отворе на згради, као 
што су прозори, врата, канали за вентилацију, пројектовати тако да губици 
топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буде 
што мање. Када год је то могуће, отворе конципирати тако да се максимизира 
пасивно (природно) ноћно хлађење у летњем периоду; 
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 у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне  расвете 
употребљавати енергетски ефикасна расветна тела; 

 размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање 
потрошње свих енергетских уређаја у објекту. 

 узети у обзир нискоенергетске технологије за грејање и хлађење. Вишак 
топлоте из других процеса користити за предгрејавање топле воде за хотел, 
виле, и др; 

 користити фотонапонске соларне панеле у сврху снабдевања електричних 
инсталација осветљења, кућних инсталација или у сврху пуњења 
електричних возила. Користити колекторске соларне панеле у сврху 
добијања топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду. Соларне 
панеле постављати на објектима. С обзиром да се ради о заштићеном 
подручју Националног парка, постављање соларних система на земљи је 
условљено сагласношћу надлежних имаоца јавних овлашћења. 
У случају реализације, заузетост соларним фотонапонским панелима 
постављеним на земљи улази у укупан дозвољени индекс заузетости. 

 Користити системе са топлотним пумпама у сврху загревања или хлађења 
објеката. Ако се постављају хоризонталне и вертикалне гео-сонде, могу се 
постављати искључиво на парцели инвеститора. У случају ископа бунара 
(осим за физичка лица) потребно је прибавити сагласност надлежног органа. 

 искористити енергију биомасе за снабдевање топлотном енергијом објеката 
коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената 
у локалним топлотним изворима. 

 
 
При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе 

система грејања, климатизације и вентилације са високим степеном корисности. 
 

Сви појмови и параметри, као и начин израчунавања топлотних својстава зграда 
дефинисани су Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник 
РС“, број 61/11).   
 
  У складу са чланом 4. Закона о планирању и изградњи прописана енергетска 
својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима зграда који 
издаје овлашћена организација. Сертификат о енергетским својствима објекта чини 
саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање 
употребне дозволе. Услови, садржина и начин издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда прописани су Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима зграда («Службени гласник РС», бр. 
69/12 и 44/18 – др.закон). 
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3.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

У обухвату Плана површине јавне намене су: 

 саобраћајне површине 

 инфраструктурне површине и објекти 

 посебна намена –уређени видиковац 
 

Саставни део правила уређења је и попис целих и делова катастарских парцела које 
су планиране за површине јавне намене 
 
 
Табела 2: Попис парцела за површине  јавние намене 

Намена 

Ознака 
површине 

јавне 
наменe 

Катастарска 
општина - 

цела к.п. бр: 

Катастарска општина - 
део к.п. бр: 

Државни пут 
IIБ реда бр. 403 

С1 
КО Бесеровина  

1452/3 

КО Бесеровина 
1380, 1381, 1382, 1384/1, 

1384/2, 1384/3, 1385, 1388, 
1389/1, 1389/2, 1389/3, 1390/2, 
1391, 1394, 1395, 1396, 1415/1, 

1415/2, 1440, 1441, 1442, 
1452/1, 1452/2, 1453, 1467/1, 

1596 

 
Општински 

пут 
Саобраћајница  

П1-1 

С2 

КО Бесеровина 
1275/2, 1280/3, 

1286/30, 1432/11, 
1590/1 

 
 
 

КО Бесеровина 
796/1, 797, 798/1, 811, 812, 
1155, 1198/1, 1203/2, 1204, 
1225/1, 1225/15, 1225/17, 

1227/2, 1228, 1229, 1230, 1231, 
1232, 1260/1, 1260/2, 1261, 

1262, 1268, 1269, 1270, 1272, 
1275/1, 1277/1, 1277/2, 1280/1, 
1280/2, 1283/5, 1283/6, 1283/7, 

1283/9, 1286/31, 1287/2, 
1287/14, 1295, 1297, 1300, 
1301/1, 1301/2, 1302, 1304, 

1305/11, 1429, 1431/1, 1431/2, 
1431/3, 1432/2, 1432/3, 1432/8, 
1435/1, 1447, 1448, 1584, 1591, 

1590/2, 1592/1, 1155, 1156/1, 
1595, 1268 
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Локални пут – 
Соколина – 
Митровац 
Саобраћајница  
П2`-2` 

С3 / 

КО Бесеровина 
765/2, 766/2, 766/4, 766/7, 767, 
768, 769, 784/3, 785, 786, 787, 
791/1, 791/6, 792, 793/2, 794, 
795/1, 795/2, 1305/1, 1305/2, 

1305/12, 1307, 1308/2, 1308/4, 
1308/15, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 

1318/1, 1318/2, 1319, 1323, 
1324, 1325, 1333, 1334, 1335/1, 
1335/2, 1338/1, 1338/3, 1338/7, 

1338/8, 1591 
 

Локални пут – 
Соколина – 
Митровац 
Саобраћајница  

П2-2 

С4 
КО Бесеровина 
1257/5, 1257/6, 

1267/8 

КО Бесеровина 
1154/28, 1156/1, 1157/1, 1158/1, 
1158/2, 1158/3, 1158/4, 1158/5, 
1158/6, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 
1159/4, 1159/6, 1159/7, 1160, 

1161, 1162, 1163, 1165/1, 1170/1, 
1170/2, 1170/3, 1170/4, 1171, 

1236/2, 1240/1, 1241/2, 1241/3, 
1242/1, 1243, 1246, 1247/1, 

1247/2, 1247/3, 1247/4, 1248, 
1249/1, 1256/5, 1256/6, 1257/4, 
1264, 1266, 1268, 1592/2, 1594, 

1595 

С5 
КО Бесеровина 

/ 
КО Бесеровина 

1172/1, 1172/2, 1172/3, 1173/1 

С6 
КО Перућац 

991/4 

КО Перућац 
982, 983/1, 983/3, 983/4, 985/1, 
985/2, 986/1, 986/2, 986/3, 988, 
989/1, 989/2, 989/3, 991/1, 1045 

 

С7 

КО Перућац 
950/10, 967/12, 
997/13, 997/14, 

997/15  

КО Перућац 
948, 950/1, 950/3, 950/4, 950/5, 

950/11, 950/12, 966, 967/1, 
967/5, 997/3, 997/4, 997/12, 

998/1, 998/2, 998/3, 998/4, 1000, 
1045 

Саобраћајница  
П3-3 

С8 
КО Перућац 

992 
 

КО Перућац 
968, 969, 970, 972, 973, 974, 

975, 979, 980, 981, 984, 990/3, 
991/1 

С9 
КО Бесеровина 

/ 

КО Бесеровина 
1160, 1161, 1162, 1163, 1164/1, 
1164/3, 1164/4, 1165/1, 1165/2, 
1167/1, 1168/1, 1168/2, 1169 

Саобраћајница  
П4-4 

С10 
КО Бесеровина 

/ 
КО Бесеровина 

1292, 1293, 1303, 1304, 1305/6,  
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Саобраћајница  
П4а-4а 

С11 
КО Бесеровина 

/ 

КО Бесеровина 
1292, 1374, 1375, 1378/1, 

1378/2, 1379/1, 1379/2, 1379/3, 
1379/4, 1379/5, 1408, 1409, 

1411, 1412, 1419/1, 1420, 1422, 
1423, 1424, 1431/3, 1435/1, 

1436/1, 1436/2, 1438/3, 1592/1 
 

Саобраћајница 
П5-5 

С12 
КО Бесеровина 

/ 

КО Бесеровина 
1295,1301/1,1301/2,1303,1592/1 
 

Саобраћајница 
П6-6 

С13 
КО Бесеровина 

1283/22, 1284/3, 
1286/32 

КО Бесеровина 
1270, 1271, 1276, 1281, 1282, 

1287/2, 1287/8, 1287/12, 
1287/13, 1287/27, 1287/28, 

1287/29, 1287/30, 1291, 1292, 
1295 

Саобраћајница 
П7-7 

С14 

КО Бесеровина 
1207/4, 1221/8, 
1223/7, 1224/3, 

1227/2 

КО Бесеровина 
1171, 1175, 1176, 1177/3, 1183, 
1185/1, 1185/2, 1186/1, 1186/3, 
1217/1, 1217/2, 1218/1, 1218/2, 
1219/1, 1221/1, 1221/3, 1221/7, 
1221/5, 1225/17, 1229, 1231, 

1232, 1235, 1236/1, 1237, 1238, 
1239/1, 1239/2, 1239/3, 1239/4, 
1240/2, 1240/3, 1241/5, 1242/1, 

1594 

Саобраћајница 
П8-8 С15 

КО Бесеровина 
1222/9 

КО Бесеровина 
1207/3, 1222/1, 1223/1, 1223/2, 

1225/17 

Саобраћајница 
П9-9 

С16 
КО Бесеровина 

/ 
КО Бесеровина 

1584 

Саобраћајница 
П10-10 

С17 
КО Бесеровина 

/ 

КО Бесеровина 
1280/1, 1280/2, 1281, 1282, 

1283/3, 1283/4, 1283/5, 1283/6, 
1283/8, 1283/9, 1283/14, 

1283/15, 1283/19, 1283/20, 
1283/21, 1283/25 

Саобраћајница 
П11-11 

С18 
КО Бесеровина 
1284/41, 1284/43 

КО Бесеровина 
/ 

Саобраћајница 
П12-12 

С19 
КО Бесеровина 

1257/7, 1258/7, 
1258/9 

КО Бесеровина 
1252, 1253/1, 1253/2, 1254/2, 

1255/4, 1255/5, 1256/1, 1256/3, 
1256/4, 1256/5, 1257/2, 1258/3, 
1258/4, 1258/5, 1263, 1592/2 

Саобраћајница 
П13-13 

С20 
КО Бесеровина 

/ 

КО Бесеровина 
1232, 1247/1, 1249/1, 1249/2, 

1250, 1251, 1252, 1253/1, 
1254/1, 1225/1, 1256/2, 1256/3, 
1256/6, 1256/7, 1256/8, 1256/9, 

1256/10, 1593, 1594 
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Саобраћајница 
П14-14 С21 

КО Бесеровина 
/ 

КО Бесеровина 
1286/13, 1287/2, 1287/12, 
1287/13, 1287/14, 1287/27 

Саобраћајница 
П15-15 С22 

КО Бесеровина 
1222/15 

КО Бесеровина 
1213/4, 1214, 1217/2, 1222/8 

 

Саобраћајница 
П16-16 

С23 
КО Бесеровина 

/ 

КО Бесеровина 
1177/2, 1177/3, 1180, 1181, 1182, 
1184, 1185/1, 1191/3, 1192, 1193, 

1194, 1195, 1196 

Саобраћајница 
П17-17 

С24 
КО Бесеровина 

/ 

КО Бесеровина 
1379/5, 1386, 1387, 1401, 1402, 
1403, 1404, 1406, 1407, 1409, 

1411 

Саобраћајница 
П18-18 С25 

 
КО Бесеровина 

/ 

КО Бесеровина 
783, 784/1, 784/4, 784/3, 785, 
786, 788, 790, 791/1, 796/1, 

1590/2 

Саобраћајница 
П19-19 

С26 
КО Бесеровина 

/ 

КО Бесеровина 
1164/1, 1164/2, 1164/4, 1164/6, 
1166/1, 1166/2, 1166/3, 1167/1, 
1167/2, 1167/3, 1167/4, 1168/1, 

1168/2, 1169 

С27 
КО Перућац 

/ 
КО Перућац 

975,979 

Саобраћајница 
П20-20 

С28 
КО Перућац 

/ 

КО Перућац 
993/1, 993/3, 993/5, 994/1, 

1000,1046 

Саобраћајница 
П21-21 

С29 
КО Перућац 

/ 

КО Перућац 
959, 960, 961/1, 961/4, 962/3, 

963/1, 964, 966, 967/1 

С30 
КО Перућац 

/ 

КО Перућац 
953/5, 955/1, 955/2, 955/3, 955/4, 
955/5, 955/8, 956/1, 956/2, 956/3, 

958 

Саобраћајница 
П22-22 

С31 
КО Бесеровина 

/ 

КО Бесеровина 
1293, 1305/2, 1305/4, 1305/5, 
1305/6, 1306, 1308/7, 1308/8, 

1308/12, 1308/13, 1309/3, 
1309/10, 1309/11, 1311/1, 1592/1 

Саобраћајница 
П23-23 

C32 
КО Бесеровина 

/ 
КО Бесеровина 

1219/1, 1231, 1232 
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Намена 
Ознака 

парцеле 
јавне наменe 

Катастарска 
општина - 

цела к.п. бр: 

Катастарска општина - 
део к.п. бр: 

Посебна 
намена -
уређени 

видиковац 

П.В.1 
КО Бесеровина  

/ 
КО Бесеровина 

1155 

 
 
 

Намена 
Ознака 

парцеле 
јавне наменe 

Катастарска 
општина - 

цела к.п. бр: 

Катастарска општина - 
део к.п. бр: 

Инфрастру- 
ктурне 

површине и 
објекти 

 
Репетитор 

П.И.1 
КО Бесеровина  

1166/4 
КО Бесеровина 

/ 

 
У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела и катастарских парцела 
датих у графичком прилогу, важи парцелација дата у графичком прилогу број 4. 
„Урбанистичка регулација са грађевинским линијама “. 
 
Аналитичко-геодетски елементи за формирање парцела јавне намене дати су у 
графичком прилогу бр. 4. „Урбанистичка регулација са грађевинским линијама “. 
 

3.2.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  

Планско подручје јужно тангира и просеца државни пут II Б реда број 403 
(Калуђерске Баре-Митровац-Заовине-Државна граница са Босном и Херцеговином). 
Како траса овог државног пута пролази кроз обухват Плана само у дужини од 
орјентационо 1,2km, и нема дефинисану парцелу, плански ће се третирати коридор 
државног пута, односно планира се ширина регулације пута и заштитни појас државног 
пута.  
Планирана ширина регулације државног пута II Б реда број 403 у обухвату Плана 
је минимално 18 m а заштитни појас је 10m са обе стране државног пута II Б реда.  
 
Постојећа саобраћајница државног пута, и ван обухвата Плана нема дефинисану 
парцелу, односно површину јавне намене, тако да је неопходно да се изради Плански 
документ – урбанистички план,  за трасу државног пута у делу где није регулисан, а 
који ће обухватити и део који пролази кроз обухват овог Плана.  

Из тог разлога је у овом Плану остављен шири регулациони појас,  како државни пут 
не би излазио ван регулационе линије уколико дође до прерасподеле елемената 
попречног профила или геометрије саобраћајнице ако се покаже да је то потребно 
приликом израде техничке документације; и евентуалног уклапања са планском и 
пројектном документацијим чија је израда у току-уколико она постоји.  
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Просторним планом посебне намене Националног парка Тара, планирано je да овај 
државни пут прати бициклистичка стаза, тако да је овим Планом предпостављен 
карактеристични попречни профил, ширине коловоза 7,5m, са по једном траком 
ширине 3,5m  у оба смера, разделном траком ширине 1,5 m и бициклистичком стазом 
ширине 2,5m.  
 
На графичком прилогу бр. 5. Регулационо-нивелациони план  саобраћајних површина, 
дате су оријентационе висинске коте осе саобраћајнице у раскрсници. Стварна 
вредност ће бити одређена кроз израду техничке документације.   
Приликом одређивања траса и регулације осталих саобраћајница у обухвату Плана, 
преузимају се  постојећи правци и трасе саобраћајница у деловим где се уклапају са 
актуелним потребама и планираним намена површина. Такође, тежило се  да 
регулација саобраћајница прати границе катастарских парцела насталих парцелацијом 
због издвајања делова парцела за саобраћајне површине у складу са постојећим 
Планом генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Службени лист општине 
Бајина Башта“, број 2/2007).  
 
У обухвату Плана, планира се реконструкција постојећег општинског пута и 
проширење коловозне конструкције на 6,0m, са две коловозне траке од по 3,0m у оба 
смера; са двосмерном бициклистичком траком од 2,0m са једне стране коловоза и 
тротоаром од мин 1,5m са друге стране коловоза.  
Минимална ширина регулације општинског пута је 10,5m.  
 

Остале саобраћајнице припадају секундарној мрежи саобраћајница, и планиране су 
као двосмерне или једносмерне у зависности од конфигурације терена, намена и зона 
које повезују. Ове саобраћајнице омогућавају директан приступ грађевинским 
парцелама.  
 
После Општинског пута, најзначајнији саобраћајни правац је саобраћајница  која даје 
могућност повезивања Ослуше са насељима Митровац и Соколина. Овај локални пут  
планиран је као двосмерна саобраћајница ширине коловоза 5,5m са две траке од 
2,75m у оба смера. Минимална ширина регулације ове саобраћајнице је 7,0 m. 
Планирана шира регулација омогућава коришћење ове саобраћајнице и као дела 
трасе Eвропског пешачког коридора Е7. 
 
Остале двосмерне саобраћајнице у обухвату Плана имају коловозне траке ширине 
2.75 m и укупну ширину коловоза 5.5 m, изузртно саобраћајница П3-3 има коловозне 
траке ширине 2.5 m и укупну ширину коловоза 5.0 m, док  једносмерне саобраћајнице 
имају ширину коловоза 3.5 m.  
Саобраћајнице П4а-4а, П7-7, П8-8, П10-10, П11-11, П12-12, П13-13, П14-14, П15-15, 
П17-17, П19-19, П20-20, П21-21, П22-22 и П23-23  су интегрисане саобраћајнице које 
омогућавају приступ парцелама унутар Урбанистичких зона. Ове улице одликује 
потпуна интеграција, односно заједничко коришћење коловоза за моторна возила, 
пешаке и бициклисте. 
 
Изградња и реконструкција саобраћајне мреже реализоваће се према приоритетима у 
складу са значајем у мрежи и стањем посматраних саобраћајница.  

У оквиру појаса регулације свих планираних саобраћајница, могућа је прерасподела 
елемената профила и минимална одступања од планираних профила саобраћајница, 
ради усклађивања са конфигурацијом терена и постојећим трасама саобраћајнице. 
Управо из тог разлога планира се регулација која је шира од укупних минималних 
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ширина елемената попречног профила.  

Уколико је приступ јавној саобраћајној повшини потребно остварити преко више од две 
грађевинске парцеле, неопходно је формирање парцеле интерног колског приступа 
минималне ширине коловоза 3.5m за једносмерни саобраћај или 5.5m за двосмерни 
саобраћај. Једносмерни приступ мора бити прикључен на две јавне саобраћајне 
површине, а уколико је двосмеран и „слеп“, мора имати припадајућу окретницу. 

 
 
Пешачки и бициклистички саобраћај 
 
Ефикасно одвијање пешачког саобраћаја планира се изградњом издвојених пешачких 
површина у виду тротоара уз саобраћајнице или пешачке стазе. 
 
Као издвојена у попречном профилу саобраћајнице, планирана је двосмерна 
бициклистичка стаза дуж општинског пута који пролази средиштем обухвата Плана. 
 
Конфигурација терена НП „Тара” пружа услове за развој алтернативних видова 
саобраћаја у циљу повећања степена доступности природним лепотама Таре уз 
њихово неугрожавање.  
Кроз обухват Плана пролази траса Eвропског пешачког коридора Е7 која делимично 
прати саобраћајницу а делимично је планиран као маркирана планинска пешачка 
стаза. 
Поред развоја пешачких и бициклистичких стаза од значаја су стазе за нордијско 
скијање и стазе за јахање. 
За планско подручје и за цело подручје НП „Тара” планира се развој „touring“-а 
(кружних и линераних туристичких путовања/тура/путева кроз националне паркове, 
планине, клисуре, манастире и др., бициклистичке и пешачке руте, јахање, лов, 
риболов и др); 
 
 
Некатегорисани путеви ван грађевинског подручја 
 
Постојеће парцеле некатегорисаних путева ван грађевинског подручја, које су у 
Катастру непокретности општине Бајина Башта уписане као некатегорисани путеви и 
власништво су општине Бајина Башта,  задржавају се у постојећим границама 
парцела, и користе се као пешачке стазе које повезују урбанистичке зоне или као 
шумски путеви. Задржава се постојећи прикључак на државни пут на парцели 
некатегорисаног пута кп.бр. 1596 КО Бесеровина, који ће се користити за повезивање 
шумско пута са државним путем, а сви потребни елементи за рaзраду прикључка биће 
дефинисани кроз даљу планску разраду, како је наведено у поглављу 4.0. Смернице за 
спроођење плана.  
 
 
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

За изградњу целокупне саобраћајне инфраструктуре у оквиру граница Плана обавезна 
је израда техничке документације у складу са Законом о путевима ("Службени гласник 
РС", број 41/18 и 95/18) и Правилником о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута 
("Службени гласник РС", број 50/11). 
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Државни пут II Б реда број 403 

у обухвату Плана а и шире није дефинисана парцела државног пута.  

Овим планом се дефинише површина  јавне намене за део трае државног пута који 
пролази кроз обухват Плана, а у постојећем стању нема своју припадајућу парцелу.  

Границе путног земљишта дефинисане су регулационим линијама које раздвајају јавну 
површину путног земљишта од површина остале намене. 

Граница путног земљишта је линија са обе стране усека и насипа, удаљена најмање 
1,0 m од линија које чине крајње тачке попречног профила пута ван насеља, мерено на 
спољну страну. 

Планом је регулисан заштитни појас и појас контролисане изградње.  
У заштитном појасу и појасу контролисане изградње забрањено је отварање рудника, 
каменолома и депонија отпада и смећа. 
У заштитном појасу може да се гради, односно поставља линијски инфраструктурни 
објекат: железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, 
објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура и сл., ако су за извођење тих радова 
прибављени услови и решење из члана 17. став 1. тачка 2) Закона о путевима. 

Јавни пут обухвата и ваздушни простор изнад коловоза у висини од најмање 7,0 m, са 
слободним простором у висини од најмање 4,5 m од највише тачке коловоза. 
 
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају 
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 
 
Даљом разрадом кроз планску документацију, мора бити адекватно решено 
прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом 
одводњавања предметног државног пута. 
 

Изградња бициклистичких и пешачких стаза поред државног пута треба да буде: 

- са адекватном, стандардима утврђеном, грађевинском конструкцијом; 

- у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник 
РС", број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16, 24/18, 41/18, 
41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон); 

- са удаљењем слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице 
коловоза предметног пута од 1,5 m (ширина банкине пута); 

- са размотреним и пројектом разрешеним свим аспектима коришћења и 
несметаног приступа бициклистичкој и пешачкој стази од стране особа са 
инвалидитетом, деци и старим особама; 

- са обезбеђеним приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих или 
пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу; 

- са саобраћајном анализом постојећег и перспективног бициклистичког и 
пешачког саобраћаја и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу 
утврђивања постојећих и перспективних пешачких прелаза на којима је 
потребно обезбедити позивне пешачке семафоре или упозоравајућу светлосну 
сигнализацију. 
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Општи услови за постављање инсталација: 

- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама 
поред и испод државног пута. 

 
Услови за подземно укрштање инсталација са путем: 

- укрштање са јавним путем предвидети искључиво механичким подбушивањем 
испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака 
попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

- минимална дубина постављања инсталација и заштитних цеви од најниже коте 
коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m; 

- минимална дубина постављања инсталација и заштитних цеви испод путног 
канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до 
горње коте заштитне цеви износи 1,20 m; 

 
Услови за паралелно вођење инсталација са путем: 

- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње 
тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице 
канала за одводњавање); 

- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека и насипа, 
кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта. 

- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става, мора се 
испројектовати и извести адекватна заштита инсталација и трупа предметног 
пута. 

 
Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут: 

- стубове планирати изван заштитног појаса државног пута (10,00 m мерено од 
границе путног земљишта за државни пут другог реда), а у случају да је висина 
стуба већа од прописане ширине заштитног појаса државног пута, растојање 
предвидети на минималној удаљености за висину стуба, мерено од границе 
путног земљишта; 

- обезбедити сигурностну висину од 7,00 m мерено од највише коте коловоза до 
ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима. 

 
Општински пут и остале саобраћајне површине 

Димензионисање основних функционалних елемената геометријског и нормалног 
попречног профила Oпштинског пута, извршено је на основу основних програмских 
елемената којима су дефинисани захтеви проточног саобраћаја, пешачких кретања, 
инсталација, као и просторних ограничења постојећег стања. 

Приликом реконструкције постојећег/изградње новог коловоза општинског пута и 
главних праваца секундарне саобраћајне мреже коловозну конструкцију је потребно 
димензионисати за врло тешко/тешко саобраћајно оптерећење и са карактеристикама 
које морају да задовоље саобраћајнице унутар насеља. 

Приликом реконструкције постојећег/изградње новог коловоза осталих секундарних  
саобраћајница коловозну конструкцију је потребно димензионисати за лако 
саобраћајно оптерећење и са карактеристикама које морају да задовоље 
саобраћајнице унутар насеља. 
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Прикључне правце потребно је водити под приближно правим углом, чиме се остварују 
полазни ефекти смањења подручја конфликта и повољни односи за сагледавања 
раскрснице као и конфликтних или колизионих саобраћајних струја од стране возача. 
По правилу, овом услову се прилагођава споредни правац. У условима оштријих 
просторних ограничења и/или реконструкције дозвољено је одступање.  

Приликом реконструкције постојећих раскрсница полупречнике лепеза у зони 
раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила која ће користити 
предметне раскрснице. 

Предметне саобраћајне правце нивелационо ускладити и опремити савременим 
коловозним застором, што ће омогућити оптимално функционисање саобраћаја на 
овом простору. 

Бициклистичке стазе 
 
Приликом планирања изградње бициклистичких стаза -двосмерне бициклистичке стазе 
треба да износи минимално 2,0m. 
Бициклистичке стазе пројектовати тако да задовоље све промене на које бициклисти 
током вожње наилазе: 

- сусретање бициклиста или бициклиста и моторних возила; 

- претицање других бициклиста или претицање моторних возила; 

- нагли покрети у неочекиваним ситуацијама. 
 
У зони површинске раскрснице бициклистичке стазе воде се индиректно, односно 
паралелно са пешацима. 
 
Нивелета бициклистичке стазе ,када је могуће, треба да прати постојећу нивелету 
терена са неопходним интервенцијама на довођењу у правилан и потребан 
геометријски смисао. У зони укрштања са постојећим саобраћајницама нивелету 
бициклистичке стазе, у висинском смислу, прилагодити нивелационом решењу датих 
саобраћајница на које се прикључује. 
Минимални попречни нагиб бицклистичких стаза износи 2,0 %. 
 

Пешачке површине 

Материјале, боје и облике примењених елемената тротоара  и пешачких стаза у 
грађевинском подручју потребно је ускладити са саобраћајном површином коју прате и 
са околним амбијентом.  

Минимални попречни нагиб пешачких стаза износи 2,0 %. 

Пешачке површине пројектовати и градити тако да се обезбеди несметано кретање 
лица са посебним потребама, у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени 
гласник РС", број 22/15). 

Стационирани саобраћај 

Приликом изградње нових паркинг простора примењивати управну шему паркирања, 
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односно косу шему паркирања под углом од 45°.  

За коловозну конструкцију паркинга на површине јавне намене у близини видиковца 
применити  растер елементе бетон - трава. 

За површине остале намене паркирање возила, корисника објеката, генерално, 
решавати на припадајућој парцели, у наменској гаражи или отвореном паркинг 
простору. Није дозвољена пренамена гаражног простора планираних и реализованих 
наменских гаража у стамбеним односно комерцијално услужним и смештајним 
објектима.  

Нормативи за одређивање потребног броја паркинг места 

- 1ПМ на 1 стан 

- 1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја 

- 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора 

- 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта 

- 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 

-  1ПМ на 50m2 корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној 
јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m2. 

- 1 ПМ на 50 m2 БРГП површине спортског центра 

Зелене површине у оквиру уличних коридора 

У регулацији пута, дуж саобраћајница, планира се очување постојећег зеленила без 
интезивног уређивања и одржавања, тј, задржавање аутентичног природног амбијента.  
За неопходну садњу и уређивање користити аутохтоне врсте.  
 
Планирати адекватну расвету свих саобраћајница и саобраћајних површина. 

Препоручује се да се на грађевинском подручју Плана одводњавање свих 
саобраћајница и пешачких стаза реши гравитационо. Конкретно решење планираће се 
у складу са условима и мерама заштите природе и животне средине, који ће бити 
прописани у поступку израде плана детаљне регулације за изградњну потребне 
канализационе мреже уз услове свих надлежних институција. 

Приликом израде пројеката за саобраћајнице, дозвољена је мања корекција техничких 
елемената и прерасподела елемената попречног профила унутар граница регулације 
предметне саобраћајнице. 
 
Кроз израду пројеката саобраћајница дозвољена је градња додатних инсталација под 
условом да се не угрози функционисање инфраструктурних система предвиђених овим 
планом. За све овакве промене неопходно је прибавити сагласност свих надлежних 
Јавних комуналних предузећа чије се инсталације налазе у профилу саобраћајница. 

 
3.2.2. КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

Извођење радова на мрежама комуналне инфраструктуре потребно је радити у 
складу са важећим стандардима и техничким нормативима прописаним посебно за 
сваку инфраструктуру. 
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 Водови свих видова заступљене комуналне инфраструктуре се морају 
трасирати тако: 

 да не угрожавају постојеће и планиране објекте, као и планирану намену 
коришћења земљишта, 

 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,  

 да се поштују прописи који се односе на укрштање и паралелно вођење 
различитих видова инфраструктуре,  

 да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама. 
 

3.2.2.1. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Снабдевање водом 

Снабдевање водом локалитета „Ослуша на Тари“ вршиће се преко постојеће и 
планиране водоводне мреже која ће фукционисати у оквиру водоводног система 
„Тара“. 

Магистрални цевовод Тарског водовода постављен је на правцу Постројење (код 
изворишта) – Коњска Река – Митровац – јужни обод Ослуше – Шљивовица – 
Калуђерске Баре. Пречник главног магистралног цевовода је од Ø 250 mm до Ø 400 
mm (у зони Ослуша је Ø 300 mm).  

С обзиром да је Тарски водовод пројектованог капацитета 80 l/s (својевремено је 
пројектован за укупан број од 21000 корисника, становника и туриста), што далеко 
превазилази процењени број становника и број могућих туриста и осталих корисника, 
па ће се из њега моћи подмиривати потребе у води још дуго времена, уз услов да се 
систем комплетира, по потреби реконструише и да се добро одржава. 

Подручје Ослуша  се снабдева водом са водоводног система „Тара“, преко водоводног 
крака „Ослуша“ и постојеће водоводне мреже на локалитету са које ЈП “ЕПС“, Огранак 
„Дринско-Лиманске ХЕ“, ХЕ „Бајина Башта“, обавља послове дистрибуције воде са 
водоводног система „Тара“. 

Водоснабдевање локалитета „Ослуша на Тари“ се врши у две независне зоне.  

Прва, доња висинска зона (обухвата локацију Барски до-Ослуша-Катуниште) има 
прикључак на магистрални АЦ цевовод Ø300mm. Барски до се снабдева водом преко 
цевовода од ПВЦ Ø50mm и од полиетилена ХДПЕ ПЕ-100 спољашњег пречника 
Ø160mm и Ø100mm. 

Друга, горња, висинска зона (обухвата локацију Сумбулића брдо-репетитор) 
прикључена је на магистрални АЦ цевовод Ø300mm, а снабдевање водом се врши 
преко водоводног крака од полиетилена ХДПЕ ПЕ-100 спољашњег пречника Ø160mm. 

Постојећа водоводна мрежа на локалитету Ослуша на Тари (горња и доња висинска 
зона) изведена је цевима за воду ХДПЕ ПЕ-100 спољашњих пречника Ø160mm, 
Ø100mm и Ø63mm. 

На постојећој водоводној мрежи изграђене су хидрантске шахте са подземним 
хидрантима. 
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Постојећа водоводна мрежа планом се задржава у потпуности уз могућност 
реконструкције и текућег одржавања. 

Планом је предвиђена изградња водоводне мреже у свим постојећим и планираним 
улицама, где то околна намена простора захтева. Планирана мрежа биће профила 
Ø100mm и својим капацитетом задовољиће потребе и за санитарном и за хидрантском 
водом. 

Планом је предвиђена изградња прстенасте водоводне мреже где год је то било 
могуће, а како би се избегло задржавање воде у слепим краковима.  

Планирана водоводна мрежа градиће се у регулацијама постојећих и планираних 
улица, испод тротоара или у зеленим површинама. 

Трасе и капацитети водоводне мреже дати планом могу се кориговати корз израду 
пројектно техничке документације, а у складу са стварним стањем на терену. 

У обухвату плана нема изворишта водоводног система,нити зона санитарне заштите 
изворишта воде. 

Имајући у виду конфигурацију терена планом се омогућава реализација пумпних 
станица у колико се укаже потреба за њима. Пумпне станице би се рализовале на 
засебним парцелама, предвиђеним за ту намену.  

До изградње планиране водоводне мреже снабдевање водом могуће је решавати 
преко бушених бунара на сопственим парцелама, уз константну контролу квалитета 
захваћених вода. 

За захватање подземних вода бунарима прибавити решење министарства надлежног 
за геолошке послове о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода.  

У циљу заштите постојеће водоводне мреже која је изграђена на осталом 
грађевинском земљишту, односно ван регулација јавних саобраћајница, планом су 
предвиђени заштитни појасеви водоводне мреже у којима је забрањена изградња 
објеката и садња високог растиња. Заштитни појас је ширине 2m. 

 

Одвођење отпадних и атмосферских вода 

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко сепаратне 
канализационе мреже, што значи да ће се отпадне воде одводити независним 
системом канализације од атмосферских вода. 

Канализациона мрежа отпадних вода на предметном простору тренутно не постоји. 
Планом се предвиђа изградња канализационе мреже отпадних вода у свим улицама 
где то околна намена простора захтева.  

Просторним планом подручја посебне намене Националног парка "Тара" (''Сл. гласник 
РС'', бр. 44/2020), дефинисан је положај пречистача отпадних вода где се прикупљају 
све отпадне воде. Као реципијент пречишћених вода одређена је река Дрина. 

Имајући у виду неповољну конфигурацију терена, појавиће се потреба за изградњом 
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црпних станица отпадних вода. Црпне станице би се реализовале у регулацијама 
улица као објекти шахтног типа; или на засебним парцелама, на којима би се утврдио 
јавни интерес и формирала парцела јавне намене. 

Овакво решење које би било у складу са Просторним планом подручја посебне намене 
Националног парка "Тара"(''Сл. гласник РС'', бр. 44/2020), захтева веома скупе објекте 
(препумпне станице, тунеле) као и дуге трасе цевовода.  

Из тог разлога овим Планом се омогућава: 
 -реализација насељског постројења за пречишћавање отпадних вода, уколико његова 
реализација буде извеснија у односу на реализацију централног пречистача отпадних 
вода,  
-задржавње предлога претходног План генералне регулације подручја Ослуша на Тари 
(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2007), са више независних система. 
 
Потребно је претходно урадити адекватне студије како би се дефинисали ближи 
реципијенти и финансијски оправдано решење. 
Све отпадне воде би се прикупиле и одвеле до постројења за пречишћавање, а потом 
због конфигурације терана у хидрографски најпогодније водотоке које су притоке слива 
реке Дрине, а у складу са условима надлежних институција.  
До изградње организованог система канализације (који ће, на основу претходне 
студијске анализе и разраде, бити предмет посебног планског документа и пројекта), 
обавезно је решавање питања евакуације отпадних вода и онемогућавање испуштања 
фекалних вода преко нехигијенских септичких јама у стенски масив чиме долази до 
загађивања не само подземних и површинских вода већ и самог земљишта. 
Примениће се индивидуална решења као што су типски системи за пречишћавање и 
прописне водонепропусне септичке јаме за један или више објеката (и јаме за осоку) 
са организованим пражњењем. 

Положај септичких јама унутар локације прилагодити распореду планираних објеката 
водећи рачуна да су приступачне за возило - аутоцистерну које ће их празнити као и да 
се лако могу преоријентисати на јавну канализациону мрежу након њене изградње. 
Септичке јаме морају бити изграђене без испуста и прелива у околни терен с 
водонепропусним дном и зидовима, а све у складу са условима надлежног комуналног 
предузећа који ће бити исходовани у поступку прибављања локацијских услова и 
грађевинске дозволе. Септичке јаме треба удаљити од регулационе линије минимум 
5m, а од суседне парцеле 2m. Корисна запремина септичких јама не може бити мања 
од 4м3 и зависи од оптерећења потрошача и динамике пражњења. 
 
За јавне објекте и веће објекте са туристичким смештајем обавезна је израда 
одговарајућих уређаја са непропусним системима који ће се празнити (или са 
комплетним пречишћавањем) до изградње насељеног система пречишћавања 
отпадних вода. 
Димензију и избор одговарајуће величине био-диск уређаја одредити 
кроз техничку документацију у зависности од специфичног хидрауличког и биолошког 
оптерећења за различите кориснике, односно објекте.  
За већа постројења, капацитета оквирно од 500 до 1000 ЕС треба одредити јавну 
парцелу са обезбеђеном струјом, водом и приступним путем. Тачан положај 
постројења са припадајућом парцелом дефинисаће се кроз израду урбанистичких 
планова/пројеката и одговарајуће студијске и техничке документације. 
Локална постојења за пречишћавање треба планирати, изградити, руковати њима и 
одржавати их, тако да у свим климатским условима раде правилно и поуздано односно 
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обезбеђују захтеване вредности на изливу у водоток. 
 
Приликом израде пројектно техничке документације за евакуацију, пречишћавање, 
односно третман отпадних вода, неопходно је придржавати се следећих прописа:   

-Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање (”Сл. гласник РС“ број 67/11 и 48/12 и 1/16); 
-Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (”Сл. гласник РС“, бр. 
24/14); 
-Правилник о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода (”Сл. гласник РС“ број 74/1 1); 
-Правилник о референтним условима за типове ПОВРШИНСКИХ вода (”Сл.гласник 
РС”, број 67/1 1); 
-Правилник о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних 
вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (”Сл. гласник РС“ бр. 33/16); 
-Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање (”Сл. гласник РС”, бр. 50/12). 
 
Канализациона мрежа атмосферских вода на предметном простору не постоји. Планом 
се предвиђа изградња атмосферске канализације у виду зацевљене канализационе 
мреже, ригола поред пута или отворених канала поред саобраћајница.  

Атмосферска канализација ће такође бити предмет посебног планског документа и 
пројектно техничке документације, која ће се урадити на  основу карактеристичних 
вредности интензитета падавина и детаљно снимљених нивелета терена.  

У циљу заштите од загађења, површинских и подземних вода, као и земљишта, 
неопходно је да се атмосферске отпадне воде са саобраћајница и манипулативних 
површина насеља, које се евентуално могу загадити уљима, мастима и нафтним 
дериватима, прикупе посебним системом канализације и преко таложника за 
механичке нечистоће и сепаратора уља и масти (претходни предтретман) евакуишу у 
околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију након њеног извођења. 

Атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина прикупиће се 
системом ригола и евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине или 
јавну атмосферску канализацију.  

У обухвату плана нема водотока нити водних објеката. 

Водни услови издати од стране Јавног водопривредног предузећа „Србија воде“ 
Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“, бр 8207/1, од дана 08.11.2021. године, 
за потребе израде овог Плана, инкорпорирани су у техничка решења која су дата 
Планом, као и кроз усмеравајућа правила за израду пројектно техничке документације 
водоводне и канлизационе мреже као и објеката и уређаја за пречишћавање отпадних 
и атмосферских вода. 

Правила грађења водоводне и канализационе мреже 
 
Правила грађења водоводне и каналиазционе мреже преузета су у највећој мери из 
Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара“, имајући у виду 
да је он основ за израду овог плана и да услови морају бити усаглашени на целом 
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подручју Националног парка Тара. 
 
Примарна и секундарна водоводна и канализациона мрежа поставља се у појасу 
регулације улице. 
 
Планиране трасе водоводне мреже морају бити псотављене или испод тротоара или 
испод зелене површине у регулацији улице. 
 
Код постављања траса треба водити рачуна о следећем: 
 
1) да будући водовод и канализација не угрожавају објекте (и приликом изградње и 
када буду у погону);  

2) да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угрожавају водовод и 
канализацију у погону као и да омогуће њихово редовно одржавање; 

3) да трасе водовода и канализације буду постављене тако да се под повољним 
условима на њих могу прикључити објекти које треба да опслужују;  

4) да се траса водовода и канализације усагласи са осталим наменама терена; 

5) да се води рачуна о геотехничким и хидрогеолошким карактеристикама терена, 
имајући у виду и грађење и погон са одржавањем.  

По правилу, полазећи од објекта, ближе грађевинској линији постављају се плиће 
инсталације, а даље оне које се постављају на већим дубинама. 

Код укрштања инсталација, водити рачуна о:  

1) да  водоводне цеви  буду  постављене изнад канализација, с тим што по потреби 
може бити предвиђена заштита водовода (цев у цев); 

2) код укрштања са електрокабловима треба водити рачуна о свим аспектима 
безбедности како код изградње, тако и у фазама које се појављују у погону. 

 
Ако је примењено решење са сифоном, о условима одржавања, о евакуацији ваздуха, 
тј. о функционалности. 
 
Дубина укопавања код водовода произилази из захтева стабилности, тј. да цевовод не 
буде повређен од саобраћаја. Оквирно, надслој изнад темена цеви треба да буде 
1,5m. 
Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин може 
извршити прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде повољни 
хидраулични услови течења у каналима.  
Избор материјала за водовод и канализацију врши се у пројекту. По правилу треба 
употребљавати материјал реномираних произвођача, где постоје дужи искуствени 
подаци да се ради  квалитетним материјалима. Погрешан је став ако се води рачуна 
само о ниској набавној цени. Важно је да се у оквиру једног система не употребљавају 
више врста материјала, јер то отежава одржавање.  
Остала правила за пројектовање и извођење. Водоводну мрежу пројектовати и градити 
тако да се реализује циркуларни систем (прстенасти), да буду задовољени захтеви из 
противпожарне заштите (минимални пречник 100 mm) и потребан минимални 
притисак.  

За прикључке на водовод већих потрошача, где је пречник прикључка 50 mm и већи 
треба решити са регуларним одвојцима са затварачем.  
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Водомер може бити смештен у подруму зграде или у посебном склоништу 
одговарајућих димензија, према прописима општине.  

Потребно је да:  

1) водомер буде приступачан радницима комуналног предузећа ради очитавање 
стања; 

2) водомер буде заштићен од било каквих повреда; 

3) буде заштићен од замрзавања код ниских температура. 

За противпожарну заштиту, када је  у питању водовод, одлуке о томе како ће се гасити 
пожар у одређеном месту, доноси се у сагласности са надлежном ватрогасном 
организацијом. На водоводној мрежи се постављају хидранти који могу служити за 
гашење пожара и прање улица. Хидранти могу бити подземни или надземни и 
постављају се на растојању до 80 m. Минималан притисак у водоводној мрежи не може 
бити мањи од 250 kpa.  

Ако се гашење пожара врши ватрогасним возилима мора бити омогућен приступ 
возилима око објеката који се штите. Потребно је одредити хидранте где се ватрогасно 
возило пуни водом.  

Није дозвољено спајање водовода, који мора бити под санитарним надзором, са било 
којим другим водоводом, нити се дозвољава акумулација воде у резервоарима из којих 
се вода може повратити у водовод.  

Канализацију треба решавати по сепарационом систему. У канализацију за отпадне 
воде, не дозвољава  се увођење атмосферске воде. Минимални пречник канала за 
отпадне воде мора бити 200 mm, под условом да има потребан капацитет.   

Рачунско пуњење канала треба узети 0.6 D, где је D унутрашњи пречник канала. 

Канале пројектовати тако да минималне брзине буду веће од 7 m/s. Тиме се спречава 
таложење у каналу.  

Након изградње јавне  канализације за отпадне воде, власници објеката дужни су да 
објекте прикључе на канализацију и укину септичку јаму. 

Канализациона мрежа треба да буде опремљена објектима према прописима. 
Шахтови се морају обавезно предвидети на сваком споју канала, на местима промене 
правца трасе и на местима промене нагиба нивелете. У правцима, шахтове не треба 
постављати на већем растојању  од 50 m. Ревизиони силази треба да буду покривени 
округлим поклопцима. Код канала за отпадне воде на поклопцу треба да буде минимум 
отвора ради вентилације, како би се спречило уливање веће количине атмосферске 
воде које би оптерећивале канале и постројења за пречишћавање отпадних вода.   

Вода из дренажа, сме се уводити у канализацију за отпадне воде само ако је 
максималан доток воде из дренаже веома мали и ако не постоји други начин где би се 
воде из дренаже испуштале (случајеви када не постоји канализација за атмосферске 
воде или какав поток).  

За одвођење атмосферских вода користи се канализација за те воде. У мањим 
насељима, посебно када су нагиби терена значајни и када је отицање воде ефикасно 
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може се предвидети решење канализације по непотпуном сепарационом систему, тј. 
без канализације за атмосферске воде које се тако евакуишу риголама најкраћим 
путем.  

Минимални пречник канала за атмосферске воде не треба да буде испод 250 mm. 
Рачунско пуњење узети 100%. Не треба дозволити веће брзине од 5 m/s. За уобичајене 
насељске  услове канализацију за атмосферске воде треба рачунати за кише 50% 
вероватноће јављања, а димензионирање извршити према рационалној методи.  

Сливници за увођење воде у канализацију постављају се на растојању до 50 m и на 
раскрсницама. У зависности од количине воде треба изабрати тип сливничке решетке. 
Сливник може бити прикључен на канализацију било преко рачве или на ревизиони 
силаз.  

Ако у води која се уводи у канализацију за атмосферске воде (паркинзи, и сл.) има 
уља, нафте, бензина и сл, треба предвидети сепараторе да се они издвоје и посебно 
уклоне.  

Забрањено је грађење сталних или постављање привремених објеката по траси 
(објектима) водовода и канализације који би  сметали функционисању и одржавању 
објеката водовода и канализације. 

Црпне станице на водоводу или канализацији треба да су лоциране тако да се могу 
оградити са минималном зоном санитарне заштите, како се предвиђа санитарним 
прописима. Ако се мора поступити другачије, онда то треба урадити у сагласности са 
надлежним санитарним органом.  

Зоне санитарне заштите на извориштима, око каптажних  објеката, око резервоара, 
црпних станица, постројења за производњу пијаће воде и постројења за третман 
отпадних вода предвиђају се према одговарајућим  санитарним прописима. 
Постројења за третман отпадних вода морају бити изван насељених места на 
удаљености од најмање 1000 m.  

За постављање водовода и канализације на терену изван граница урбанистичког 
плана треба настојати  да се траса постави  поред путева ради боље приступачности  
код одржавања. Изван путева треба настојати да се траса  постави по границама 
парцела. Положај трасе поред путева утврђује се у сагласности са предузећем које је 
надлежно за одржавање путева и у зависности од конкретне ситуације.  

 Пројектовање и изградња објеката водовода и канализације, као грађевинских 
објеката, регулисано је са више техничких прописа које треба поштовати и код 
пројектовања и код изградње. 

 

3.2.2.2  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

На подручју у обухвату Плана постоји изграђена средњенапонска и нисконапонска 
електроенергетска мрежа и објекти: 
 
1. ТС 10/0,4 kV Ослуша 1 - на к.п. 1584 КО Бесеровина 

2. ТС 10/0,4 kV Ослуша 2 - на к.п. 785 КО Бесеровина 
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3. ТС 10/0,4 kV Ослуша 3 - на к.п. 1225/17 КО Бесеровина 

4. ТС 10/0,4 kV Репетитор Ослуша - на к.п. 1166/2 КО Бесеровина 

5. ТС 10/0,4 kV Оштра Стена - на к.п. 977/7 КО Бесеровина 

6. Кабловски водови 10 kV 

7. Кабловски водови 0.4 kV 

8. Разводни ормани 

9. Издвојени ормани мерних места 

На графичком прилогу бр.7 План електроенергетске и електронске комуникационе 

инфраструктуре су приказане оријентационе трасе постојећих водова пренете из 

Техничких услова за израду Плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари бр. 

8М.1.0.0.-D.09.5-186106/1-21 од 06.12.2021. године, Електродистрибуција Србије д.о.о., 

Огранак Електродистрибуција Ужице. 

 

Планира се изградња нових електроенергетских објеката, ТС 10/0,4 кV, 10 кV и 0,4 кV 

напојних водова. Нове ТС се могу градити на парцелама свих намена, у складу са 

важећом законском регулативом. Оријентационе локације нових ТС су приказане у 

графичком приказу бр.7 План електроенергетске и електронске комуникационе 

инфраструктуре а ближе локације ће се одредити у условима за пројектовање који ће 

се прибавити у поступку обједињене процедуре од Електродистрибуција Србије д.о.о., 

Огранак Електродистрибуција Ужице. Нови електроенергетски водови планирани су 

као подземни у свим улицама у обухвату Плана. На постојећим објектима могуће су 

реконструкције, санације и адаптације због потреба интервенција или модернизације 

целих објеката или појединих елемената на објектима. У свим улицама је потребно 

изградити и мрежу јавног осветљења. Сву постојећу инфраструктуру која прелази 

преко зоне изградње планираних објеката је потребно изместити и изградити у 

регулацији постојећих и планираних саобраћајница.  

 

Приликом изградње електроенергетских објеката придржавати се Закона о енергетици 

(''Сл.гласник РС, бр.145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021) и Правилника о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 

1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/1988, "Службени лист СРЈ", број 

18/1992). 

 

У заштитном појасу испод, изнад или поред електроенергетског објекта могу се 

градити објекти, изводити друге радње или засађивати дрвеће и друго растиње, ако те 

радње нису у супротности са планским актом, наменом земљишта, прописима о 

изградњи објеката, условима прописаним законом или техничким нормативима и 

другим прописима. 

 

Власник или носилац других права на непокретности који намерава да изводи 

грађевинске радове у зони заштите енергетског објекта, пре подношења захтева за 

издавање грађевинске дозволе, дужан је да прибави сагласност енергетског субјекта. 

 

Сагласност се издаје по испуњености услова енергетског субјекта, које инвеститор 

објекта/радова доказује достављањем елабората овереног од стране овлашћеног 
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лица у складу са законом. 

 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са сваке стране вода од 

крајњег фазног проводника, има следеће ширине: 

1) за напонски ниво 1 kV до 35 kV: 
 - за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра; 
 - за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра; 
 - за самоносеће кабловске снопове 1 метар; 
2) за напонски ниво 35 kV, 15 метара; 
 
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) од ивице армирано-
бетонског канала за напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, износи 1 метар; 
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном за напонски ниво 1 kV до 

35 kV, износи 10 метара; 

 

У заштитном појасу забрањује се коришћење возила и механизације чије компоненте у 

раду крајњим тачкама прилазе енергетском објекту дистрибутивног система ближе од 

два метра, без присуства представника оператора тог система. 

 

У обухвату Плана не постоје изграђени и не планира се изградња објеката преносног 

система (Услови за израду Плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари бр. 

130-00-UTD- 003-1331/2021-002 од 08.09.2021. године, „Електромрежа Србије“ 

Београд, а.д.). У случају градње линијских објеката од електропроводног материјала у 

оквиру обухвата Плана, а због индуктивног утицаја високонапонских далековода који 

се налазе изван граница обухвата Плана, потребно је обратити се за услове 

„Електромрежа Србије“ а.д. 

Правила за изградњу електроенергетске мреже и објеката 

-  Трафостанице градити: 

 у склопу планираних објеката 

 као слободностојеће објекте од монтажно-бетонских елемената или у 

специјалним случајевима као зидане објекте у складу са захтевима 

архитектонског решења одређене урбанистичке целине, а на осталим 

подручјима могу се градити и као стубне. 

 колски приступ трафо-станици планирати изградњом приступног пута 

најмање ширине 3,00 м. 

- Свака градња планираних водова и осталих објеката у односу на њих условљена 

Законом о енергетици и важећим Правилницима.  

- Целокупну електроенергетску мрежу градити на основу техничке документације 

израђене у складу са важећим прописима. 

- Каблове полагати где год је могуће у зелене површине поред саобраћајница или 

пешачких стаза или у тротоаре где исти постоје. Каблове полагати  на 0.5м од 

пешачких стаза и на 1м од коловоза, на најмањој дубини од 0.8м. 

- Полагање каблова вршити на удаљености 1 метар од темеља објекта. При 

преласку испод саобраћајница кабел мора бити постављен под правим углом и 

постављен кроз заштитну цев.  
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- При укрштању са другим врстама инсталација обавезно се придржавати важећих 

прописа о међусобном растојању између различитих врста инсталација и то да при 

паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање 

растојање мора бити 0.5м за каблове напона до 10 kV односно 1м за каблове 

напонског нивоа преко 10 kV. Угао укрштања инсталација мора да буде 90 степени 

односно под правим углом.На местима укрштања ископ вршити ручно. 

- При паралелном полагању енергетских каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 

веће од 0.5м. Није дозвољено електроенергетског кабла изнад или испод цеви 

водовода или канализације. При укрштању електроенергетских каблова са 

гасоводом вертикално растојање мора бити веђе од 0.3 m, а при приближавању и 

паралелном вођењу 0.5 m. 

- Светиљке за јавно осветљење поставити на расветне стубове одговарајуће 

висине. Избор светиљки и извора светла извести према фотометријском прорачуну 

и захтеву која се површина освељава.  

 

3.2.2.3.  ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

У границама обухвата Плана и у околном подручју постоје објекти фиксне и 

транспортне мреже (оптички и бакарни каблови, надземни кабинети) и бежичне мреже 

(базне станице и РР коридори). Кабловска мрежа је највећим делом изграђена као 

подземна, а претплатници су преко спољашњих, односно унутрашњих извода повезани 

са дистрибутивном мрежом.  

Планира се ширење мреже оптичких каблова, као и децентрализација месних мрежа 

изградњом типских кабинета за смештај телекомуникационе опреме. Ова 

децентрализација ТТ мреже треба да омогући пружање широкопојасних услуга што 

већем броју корисника. Окосницу нове мреже ће чинити мултисервисни чворови 

међусобно повезани оптичким кабловима и агрегационим свичевима велике брзине. 

Планирање развоја фиксне приступне мреже базира се на изградњи оптичких мрежа, 

осавремењавању телекомуникационих чворишта и постављању мултисервисних 

платформи. У наредном периоду очекује се завршетак All IP трансформација мреже 

електронских комуникација у интегрисану IP мрежу која нуди корисницима висок ниво 

позитивног корисничког искуства, широк спектар различитих сервиса и иновативних 

пословних решења. 

Транспортна мрежа ће подржати имплементацију 5G технологије и њених мрежних 
cloud и дистрибуираних архитектура. Развој 5G система тешко да би се могао 
замислити без подршке транпортних мрежа великих протока (оптичких система). 
Планира се увођење 5G технологије и њених мрежних cloud и дистрибуираних 
архитектура. Капацитет 5G бежичног приступа даје могућност повезивања широког 
спектра апликација, остваривање велике брзине преноса података уз веома мало 
кашњење и ултра високу поузданост и разне примене бежичних технологија: 
проширење broadband могућности мобилних мрежа, специфичне захтеве различитих 
индустрија као и друштва генерално, дигиталну трансформацију у скоро свим 
индустријама и као подршка за Инернет ствари (Internet of Things-IoT). 
Транспортна мрежа ће подржати имплементацију 5G технологије и њених мрежних 
cloud и дистрибуираних архитектура. Развој 5G система тешко да би се могао 
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замислити без подршке транпортних мрежа великих протока (оптичких система). 
Планира се увођење 5G технологије и њених мрежних cloud и дистрибуираних 
архитектура. Капацитет 5G бежичног приступа даје могућност повезивања широког 
спектра апликација, остваривање велике брзине преноса података уз веома мало 
кашњење и ултра високу поузданост и разне примене бежичних технологија: 
проширење broadband могућности мобилних мрежа, специфичне захтеве различитих 
индустрија као и друштва генерално, дигиталну трансформацију у скоро свим 
индустријама и као подршка за Интернет ствари (Internet of Things-IoT). 
Планирана телекомуникациона инфраструктура, типски кабинети за смештај 
телекомуникационе опреме и приводни каблови биће условљене према конкретној 
намени објекта по захтеву инвеститора, а на основу врсте, категорије и локације 
потрошача, а према издатим условима надлежног предузећа. У попречним профилима 
саобраћајница планирани су независни коридори за пролаз инсталација електронско-
комуникационе инфраструктуре. 
 

Планира се и потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније свих 
надлежних оператера. На подручју се могу постављати антенски системи са базним и 
микро базним станицама мобилне телефоније и радио-релејним станицама на 
објектима или новим антенским стубовима (на површинама за спорт и рекреацију, на 
пољопривредном и шумском земљишту), као и остали системи електронских 
комуникација (wireless internet, камере за видео-надзор и сл.) уз сагласност корисника 
или власника парцеле. 
 

Правила за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре 
 
- Комутациона мрежа се реализује изградњом mlPAN/mDSLAM-outdoor варијанта. За 

ову намену се планиpajy простори 2х2м за смештај опреме типа cтojeћeг ормара на 

бетонском постољу-спољна варијанта; 

- TK приступ ну мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем 

у земгьу кабловима xDSL са термопластичном изолацијом пресека бакарних 

проводника 0.4мм. TK каблове односно TK канализацију полагати у профилима 

саобраћајница испод тротоара и испод зелених површина. а изузетно у коловозу-

код уских профила саобраћајница и саобраћајница без тротоара на прописном 

међусобном растојагњу од осталих инсталација. На прелазу испод коловоза 

саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују вeћa механичка 

напрезања тла каблове обавезно полагати кроз кабловску канализацију (заштитну 

цев); 

- Изводе формирати као унутрашње у зградама и у стојећим кабловским 
разделницима као спољне на терену. Објекте са 5 и више стамбених јединица 
прикључивати на телефонску мрежу у унутрашњем изводу. Индивидуалне 
стамбене објекте прикључивати такође подземним каблом мин. капацитета 1Х4 у 
одговарајућем орману на спољњем зиду зграде. Капацитет мреже ће се 
димензионисати на основу принципа: минимално 2 парице у свакој стамбеној 
јединици и минимално 3 парице у пословном простору, а зависно од потреба и 
више. У стамбеним објектима се мрежа завршава у прикључној кутији на зиду 
објекта. У пословним објектима се мрежа завршава у ормару за унутрашњу 
монтажу. У истом ормару завршити и телефонске водове кућне инсталације; 

- Телефонску инсталацију у пословним и стамбеним објектима планирати са мин. 
две парице до сваке пословне просторије односно терминалног уређаја xDSL 
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кабловима положеним у инсталационе цеви (структурно планирање). Ако постоји 
више пословних објеката у оквиру једне локације концентрацију 
телекомуникационих инсталација довести у орман у коме се завршава јавна 
телекомуникациона мрежа. По потреби, приступна мрежа до појединих објеката 
може бити реализована и кабловима са оптичким влакнима; 

- Изградња телекомуникационе канализације капацитета мин. 3 PVC или РЕ цеви 
Ф110 mm са стандардним телекомуникационим окнима, за повезивање на 
постојећу ТК канализацију Телекома. Цеви се полажу у ров дубине 1.3 м. Окна су 
димензија 2.0х2.0х1.9м, за подручје полагања основних каблова (600, 500 и 400х2) 
а за дистрибутивне каблове капацитета испод 300Х4 планирати мини окна од 
монтажних елемената. Планирати и полагање каблова и цеви у тзв. мини ровове у 
путном земљишту у циљу смањења трошкова и ефикасности изградње 
Дефинисати коридоре за изградњу ТК канализације или полагање 
телекомуникационих каблова директно у земљу дуж улица са израдом синхрон 
плана са коридорима осталих ималаца инфраструктуре. При томе треба узети у 
обзир постојеће инсталације и мере за њихову заштиту, укључујући измештање у 
новопланиране коридоре. Уз све новоположене каблове треба да буде положен и 
сноп од 2-3 резервне РЕ цеви Ф 40мм за потребе будуће дигитализације ТК мреже. 
Телекомуникациони кабл се полаже у ров димензија 0.4х08м, а на прелазима 
улица 0.4x1м уз постављање заштитних РУС цеви Ф110мм 

- При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде 90°; 
- Није дозвољено полагање енергетског кабла у исти ров са телекомуникационим 

каблом. Дозвољено је приближавање енергетског и телекомуникационог кабла на 
међусобном размаку од најмање: 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV; 1м за каблове 35 
kV; 

- Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 
0,5м. Угао укрштања треба да буде у насељеним местима: најмање 30°, по 
могућности што ближе 90°, ван насељених места: најмање 45°; 

- Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски 
кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев, али и тада размак не сме да буде 
мањи од 0,3м. 

- Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, 
али и тада размак не сме да буде мањи од 09,3м, 

- Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мање од 
0.2m, 

- Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м и 0,3 м за мини ров, 
- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на 

међусобном размаку од најмање 0,6 m, 
- Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од 

најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 90° а најмање 30°; 
- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне 

канализације на међусобном размаку од најмање 0,5m; 
- Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се 

на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90° а 
најмање 30°; 

- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и цевовода 
централног грејања на међусобном размаку од најмање 0,5m; 

- Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања врши се на 
размаку од најмање 0,8м. Угао укрштања треба да буде што ближе 90° а најмање 
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30°; 
- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на 

међусобном размаку од најмање 0,4m, 
- Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води паралелно на 

растојању од најмање 0,5m; 
- Код планирања GРОN мреже, а нарочито у инсталационом сегменту, нема 

универзалног решења већ се жељени оптимум постиже у складу са конкретним 
захтевима у сваком појединачном случају. 

 

3.2.2.4. ИНФРАСТРУКТУРНЕ  ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 

На кп. бр. 1166/4 КО Бесеровина налази се релејна станица – Репетитор и површина те 
парцеле изначена је као намена Инфраструктурне  површине и објекти. 

 

3.2.2.5.  ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

На подручју у обухвату Плана не постоји изграђена гасоводна мрежа и објекти. 
Просторним планом подручја посебне намене националног парка "Тара" није 
планирана изградња термоенергетске инфраструктуре. Међутим, према условима ЈП 
"Србијагас", за потребе гасификације потенцијалних потрошача оставља се могућност 
изградње дистрибутивне гасне мреже од полиетиленских цеви максималног радног 
притиска (МОР) 4 bar. Oд ове мреже ће се градити прикључци до мерно-регулационих 
станица, регулационих станица и мерних сетова планираних објеката тако да сваки 
објекат има посебно мерење потрошње гаса. Гасоводна мрежа ће се градити према 
инвестиционом програму надлежног дистрибутивног предузећа. 
 

3.2.3 ПОСЕБНА НАМЕНА –УРЕЂЕНИ ВИДИКОВАЦ 

У обухвату Плана уз северну границу,  издвојена је парцела јавне намене за посебну 
намену – Уређени видиковац. 
Видиковац Ослуша је атрактиван туристички пункт, опремљен дрвеним мобилијаром.  
 
Током одржавања и даљег уређивања овог туристичког пункта могуће је постављање 
мобилијара у виду  клупа, клупа са надстрешницом, чесме, корпи за смеће и 
информативне табле. Видљиве делове мобилијара извести од природних материјала . 
Није дозвољено поплочање бетоном ни асфалтом већ се може користити камен и 
други природни материјали.  
Није дозвољено уређивање паркирања на парцели на којој се налази видиковац, нити 
сеча здравих стабала ради уређења  површине видиковца. 
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3.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И/ИЛИ ОСТАЛЕ 
НАМЕНЕ 

Површине за спорт и рекреацију  могу (али не морају) бити у јавној својини. 
 
Спортски објекти се планирају као остали објекти јавне намене. 
Спортски објекти на површини јавне намене се планирају када објекте користи 
носилац права  - спортски клуб, спортско удружење или друго правно лице чији је 
оснивач Република Србија, правни наследник Републике Србије или јединица локалне 
самоуправе.  
Спортски објекти се могу планирати на површинама остале намене у случају када су 
спортски објекти у осталим облицима својине. 
 
У обухвату плана претежна намена Спортско-рекреативни објекти и садржаји, 
планирана је на приватним парцелама па се тиме тренутно формира као површина 
остале намене, а може бити у јавној својини уколико се за то покаже интерес. 
 
  
3.3.1 ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И САДРЖАЈЕ -ТЦ.1 
 
У обухвату плана, у зони С6,  планирани су спортско рекреативни садржаји. 
Спортски и рекреативни садржаји афирмишу туристички карактер подручја Ослуша и 
употпуњују понуду у летњем и зимском периоду, што је и карактеристично за 
планински амбијент.  
 
Компатибилне намене спорту и рекреацији могу бити угоститељско услужни садржаји. 
Однос спорта и рекреације и компатибилне намене у комплексу или појединачној 
грађевинској парцели је спорт и рекреација 70-100%/ угоститељско услужни садржаји 
0-30%. 
 
Могућа је изградња вишенаменског спортског објекта са рекреативном салом. Осим 
спортских и угоститељско-услужних садржаја објекат може имати и едукативни 
карактер (са библиотеком, вишенаменском салом за предавања, пројекције, едукацију, 
учионице/радионице у отворено и затвореном простору) 
Може се градити више објеката на парцели.  
 
Спортско-рекреативне површине су намењене за забаву, рекреативне активности и  
тренинге. Садржаји могу у великој мери или у целости да подразумевају одвијање 
активности на отвореном. Општи услови организације простора су заветрина, 
оријентација север, северо-исток, раван терен, у планинским условима пожељна је и 
осунчаност. 
 
Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3m, у зависности од 
врсте спортске и рекреативне активности. 
 
 
Правила парцелације: 

- Минимална површина грађевинске парцеле је 800,0m2  
- Ширина фронта парцеле – минимум 15,0m. 
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Урбанистички параметри 

Спратност (висина) 
објекта 

- висина спортских садржаја: према потребама спортског 
објекта (сала, балон итд); 

- пратећи садржаји: П+1  
- максимална висина венца пратећих садржаја 9 m,  

Индекс заузетости - максимум 60%; 
 

Зелене површине - минимум 20% зелених површина у директном контакту 
са тлом. 

Типологија објеката  - слободностојећи.  

Паркирање - на припадајућој парцели; .   
- у складу са параметрима датим у поглављу 3.2.1. 
Саобраћајне површине - у делу „Нормативи за 
одређивање потребног броја паркинг места“ 
 

 
 
Положај објекта на парцели 
 
За слободностојеће објекте, минимално растојање објекта без отвора или са отворима 
помоћних просторија на бочним фасадама, (парапет отвора минимално 1.6m) од 
бочних граница парцеле је 1/5 висине објекта. 
Минимално растојање објекта од границе парцeле са отворима просторија основне 
намене објекта (просторија за боравак људи) на бочним фасадама, од бочних граница 
парцеле је 1/3 висине објекта. 
Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је 
минимално 1/2 висине објекта, евентуално 1/3 висине уколико је фасада без отвора 
или са отворима помоћних просторија (парапет отвора минимално 1.6m) 
 
 
3.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

Постојећи објекти претежно су груписани у више мањих групација дуж постојећих 
саобраћајница или утабаних путева. Такође, уочена постојећа парцелација 
катастарских парцела указује на планирану градњу у близини постојећих групација 
објеката.  

Пратећи ову тенденцију градње, а због разуђености физичке структуре, логично су се 
формирале урбанистичке зоне. У оквиру урбанистичких зона издвајају се посебне 
типичне целине, као површине остале намене, са посебним парвилима уређења и 
грађења. 

 

3.4.1 РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ - ТЦ.2  планирано је као породично становање руралног 
карактера, за пољопривредна домаћинства са стамбеним и помоћним објектима и 
деловима парцела које су економског карактера.  

Стамбени објекти могу имати један до три стана. Могућа је изградња више стамбених 
објеката на парцели.  

Осим намене пољопривредног домаћинства на парцелама могу бити заступљене и 
друге компатибилне намене: викенд становање, услужно и производно занатство, 
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угоститељство, туристичке услуге у сеоском домаћинству, као и мањи објекти одрживог 
коришћења природних ресурса и слично, под условом да немају негативни утицај на 
животну средину.  

Компатибилна намена викенд становање мора бити 100% заступљена на појединачној 
парцели.  За ову компатибилну намену примењују се урбанистички парамети за 
површину и ширину гарђевинске парцеле у складу са правилима грађења за типичну 
целину ТЦ.2, док се остали параметри усклађују са правилима грађења планираним за 
типичну целину ТЦ.3 који су наведени у поглављу 3.4.2. ВИКЕНД СТАНОВАЊЕ - ТЦ.3.   

Домаћинство је могуће формирати и као услужно у смислу формирања етно-еко 
домаћинства са смештајним капацитетима. 

Стамбено двориште је део парцеле према јавној саобраћајници на коме је дозвољена 
изградња објекта за становање и помоћних објеката у функцији стамбеног објекта. Оно 
садржи: објекте за становање и помоћне објекте уз стамбени објекат (летња кухиња, 
гаража, остава, надстрешница и слично). Дозвољена је организација пољопривредне 
производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства и воћарства. 
Осим стамбеног дела, парцела може да има и економско двориште које садржи 
економске и помоћне објекте.  
Објекте за смештај стоке могуће је организовати само на парцелама које су издвојене 
у односу на остале типичне целине, односно у урбанистичким зонама С2 и С3. 
Помоћни објекти се не урачунавају у корисну бруто развијену грађевинску површину, 
али се обрачунавају при прорачуну индекса заузетости. 
 
Правила парцелације: 

- Површина стамбеног дела парцеле – минимум 600,0m2
  

- Ширина фронта парцеле – минимум 12,0m. 

Урбанистички параметри 

Спратност објекта -  П+Пк или П+1 

Индекс заузетости 
- максимум 30%; 
- са смештајним капацитетима етно еко газдинства 

максимум 40% 

Зелене површине - минимум зелених површина 50% у директном контакту 
са тлом. 

Типологија објеката  
-слободностојећи објекти 

Паркирање 

- на припадајућој парцели; .   
- у складу са параметрима датим у поглављу 3.2.1. 
Саобраћајне површине - у делу „Нормативи за 
одређивање потребног броја паркинг места“ 

Минималан степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

- прикључак на водоводну, канализациону и 
електроенергетску мрежу) или алтернативни извор 
енергије); 
- до изградње водоводне мреже могућа је изградња или 
снабдевање водом каптирањем извора; 
- до изградње канализационе мреже на парцелама се 
дозвољава, за потребе одвођења отпадних вода, изградња 
појединачних или заједничких септичких јама. 

Обавезна је израда урбанистичког пројекта за смештајно услужне капацитете у случају 
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формирања етно-еко домаћинства. 
 
У оквиру урбанистичке зоне С3, приступ грађевинским парцелама позиционирати тако 
да буде  максимално удаљен од укрштаја општинског и државног пута како би се 
смањио негативан утицај на безбедност саобраћаја.  
 
Положај објекта на парцели 
 
Растојање слободностојећег објекта на делу бочног дворишта и линије суседне 
грађевинске парцеле је 2,50m. 
Међусобна удаљеност нових спратних објеката је 6,00m, а приземних 
слободностојећих 5,00 m.  
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,00m не могу се на 
суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.  
 
 
3.4.2. ВИКЕНД СТАНОВАЊЕ - ТЦ.3  представља вид повременог становања у кућама 
за одмор. 
Викенд становање се планира на површинама са већим бројем катастарских парцела 
површине приближно 400 m2, на којима се већ налазе објекти за повремено становање 
или су планирани. 
 
Осим основне намене повременог становања могуће је организовати спортске и 
рекреативне садржаје мањег обима. 
Дозвољена је организација пољопривредне производње на нивоу окућнице са 
садржајима повртарства и воћарства. 
Није дозвољена изградња више стамбених објекта на парцели, а дозвољена је 
изградња једног помоћног објекта.  
На парцелама већим од 500 m2 дозвољена је компатибилна намена трговина и 
услужне делатности и то максимално до 30% од основне намене, унутар главног 
објекта. 
 
Правила парцелације: 

- Минимална површина грађевинске парцеле је 400,0m2  
- Ширина фронта парцеле – минимум 12,0m. 

Урбанистички параметри 

Спратност објекта - П+Пк. 

Индекс заузетости - максимум 20%; 

Зелене површине 
- минимум 65% зелених површина у директном контакту 

са тлом. 

Типологија објеката  - слободностојећи 

Паркирање 

- на припадајућој парцели; .   
- у складу са параметрима датим у поглављу 3.2.1. 
Саобраћајне површине - у делу „Нормативи за 
одређивање потребног броја паркинг места“ 

Минималан степен 
опремљености 
комуналном 

- прикључак на водоводну, канализациону и 
електроенергетску мрежу) или алтернативни извор 
енергије); 
- до изградње водоводне мреже могућа је изградња или 
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инфраструктуром снабдевање водом каптирањем извора; 
- до изградње канализационе мреже на парцелама се 
дозвољава, за потребе одвођења отпадних вода, изградња 
појединачних или заједничких септичких јама. 

 
Положај објекта на парцели 
 
Минимално удаљење од бочних граница парцеле је 2,50m. 
Растојање планираног објекта према задњој линији парцеле је минимално 1/2 висине 
објекта, евентуално 1/3 висине уколико је фасада без отвора или са отворима 
помоћних просторија (парапет отвора минимално 1.6m) 
За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних граница парцеле. 
 
 
3.4.3. СТАНОВАЊЕ И СМЕШТАЈНО УСЛУЖНИ САДРЖАЈИ - ТЦ.4, ТЦ.5 и ТЦ.6 
представља најзаступљенију намену у оквиру површина остале намене у обухвату 
Плана.  
Смештајно услужни садржаји се могу организовати као апартмански или пансионски 
смештај, угоститељски објекти са смештајем, куће за издавање, становање са 
смештајним капацитетима, етно или еко комплекс или хотели. 
Хотели се могу организовати и у форми малог села с планинским кућама по узору на 
Dorf hotele. 
У приземљу или у делу објекта може бити организована комерцијално-трговинска 
делатност у виду ресторана, кафеа, продавница прехрамбене робе, специјализоване 
продавнице, салона али и услуга јавних служби као што су експозитуре поште или 
банке или туристички пункт. Ова компатибилна намена у типичним целинама ТЦ.4 и 
ТЦ.5 може бити заступљена до 50%, док у типичној целини ТЦ.6 може бити 
заступљена 100% на парцели.   
Компатибилана намена спортско-рекреативни садржаји могу бити доминанатна или 
једина намена на парцелама са претежном наменом Становање и смештајно услужни 
садржаји, у свим типичним целинама.  

Породично становање или повремено становање у виду викенд кућа за одмор могу 
бити и једина и доминантна намена у оквиру типичних целина ТЦ.4 и ТЦ.5 

Могућа је градња више објеката на парцели и два помоћна објекта. 

Правила парцелације: 

- Минимална површина грађевинске парцеле је 500,0m2,  
осим за хотеле када је минимална површина парцеле 1000,0 m2. 

- Ширина фронта парцеле – минимум 12,0m,  
осим за хотеле када је минимална ширина фронта парцеле 22,0 m. 
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Урбанистички параметри за типичну целину  ТЦ.4 

Спратност објекта - П+Пк  
- П+1+Пк за хотеле 

Индекс заузетости - максимум 30%, 
- за хотеле максимум 40% 

Зелене површине - минимум 50% зелених површина у директном контакту 
са тлом,  

- за хотеле минимум 40% зелених површина у директном 
контакту са тлом, 

Типологија објеката  -   слободностојећи,  
-   двојни 

Паркирање - на припадајућој парцели; .   
- у складу са параметрима датим у поглављу 3.2.1. 
Саобраћајне површине - у делу „Нормативи за 
одређивање потребног броја паркинг места“ 

 

 

Урбанистички параметри за типичну целину  ТЦ.5 

 Спратност објекта - П+1+Пк  
- П+1+2Пк за хотеле 
- за хотеле је могуће организовати две етаже у 

поткровном делу објекта, односно укупно два 
поткровља, тако да се оба обрачунавају у бруто 
развијену грађевинску површину. Није дозвољена 
изградња надзидка за друго поткровље, већ је друго 
поткровље могуће организовати само унутар габарита 
крова. 

Индекс заузетости - максимум 30%, 
- за хотеле максимум 40% 

Зелене површине - минимум 50% зелених површина у директном контакту 
са тлом,  

- за хотеле минимум 40% зелених површина у директном 
контакту са тлом,  

Типологија објеката  -   слободностојећи,  
-   двојни 

Решење паркирања - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према 
нормативима дефинисаним у поглављу 3.2.1. Саобраћајне 
површине у делу „Нормативи за одређивање потребног 
броја паркинг места“ 
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Урбанистички параметри за типичну целину  ТЦ.6 

Спратност објекта -   П+Пк или П+1 

Број објеката на парцели - Није дозвољена изградња више стамбених или 
комерцијално услужних објеката на парцели.  Помоћни 
садржаји могу се организовати у засебним помоћним 
објектима 

Индекс изграђености - 0,6 
- за парцеле веће од 800 m2 - 0,5 

Зелене површине - минимум зелених површина 40% у директном контакту 
са тлом.  

Типологија објеката  -   слободностојећи 

Решење паркирања - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према 
нормативима дефинисаним у поглављу 3.2.1. Саобраћајне 
површине у делу „Нормативи за одређивање потребног 
броја паркинг места“ 

 
Положај објекта на парцели 
 
За слободностојеће објекте, минимално растојање објекта без отвора или са отворима 
помоћних просторија на бочним фасадама, (парапет отвора минимално 1.6m) од 
бочних граница парцеле је 1,5m (за хотеле и пансионе 1/4 висине објекта, али не мање 
од 2,0 m на делу бочног дворишта северне орјентације, а на делу бочног дворишта 
јужне орјентације не мање од 4,0m). 
Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на бочним 
фасадама, од бочних граница парцеле је од 2,5m (за хотеле и пансионе 1/3  висине 
објекта, али не мање од 2,5m на делу бочног дворишта северне орјентације, а на делу 
бочног дворишта јужне орјентације не мање од 4,0m). 
Растојање планираног објекта према задњој линији парцеле је минимално 1/2 висине 
објекта, за хотеле и пансионе не мање од 4,0 m, евентуално 1/3 висине уколико је 
фасада без отвора или са отворима помоћних просторија када је парапет отвора 
минимално 1.6m,  
За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних граница парцеле. 
 
Минималан степен опремљености комуналном инфраструктуром за ТЦ4, ТЦ5 и ТЦ6: 
- прикључак на водоводну, канализациону и електроенергетску мрежу) или 
алтернативни извор енергије); 
- до изградње водоводне мреже могућа је изградња или снабдевање водом 
каптирањем извора; 
- до изградње канализационе мреже на парцелама се дозвољава, за потребе 
одвођења отпадних вода, изградња појединачних или заједничких септичких јама. 
 
 
3.4.4. Спорт и рекреација  је компатибилна намена на свим површинама осталих 
намена, али могу бити и доминантана или једина намена на појединим парцелама у 
складу са правилима уређења и грађења за сваку појединачну типичну целину. 
 
Ове површине су намењене за активне облике спорта и рекреације који се могу 
одвијати на отвореном или у објекту.  Спортско рекреативна садржаји могу бити терени 
за мали фудбал, кошарку, тенис, и рекреативна понуда као што су ски-стазе и полигони 
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са жичаром, санкалиште, боб на шинама, мини голф,  тобогани, разни забавни 
садржаји за стреличарство, paintball, пењање, скакање, фитнес површине, дечија 
игралишта и сл. 

Просторни yслови за зимске спортове: 
 
• санкање, 10-40 степени нагиб, оријентација север до исток, са малим зимским 
осунчањем, заштићено од ветра и магле, са безбедним равним делом у подножју; 
• нордијско скијање - мали нагиби - стазе 3-15km;  
• скијање- 10-60 степени нагиб, оријентација север до исток са малим зимским 
осунчањем, заштићено од ветра и магле, са безбедним равним делом у подножју; 
• клизалишта (могуће организовати у зимском периоду на локацији са равним 
равантереном  у заветрини). 
 
Садржај, величина, капацитет, опрема и сл. за планиране спортске објекте и површине 
дефинишу се на основу законске регулативе, спортских прописа и правила из ове 
области. 

 
3.5.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
Правила  грађења на пољопривредном земљишту 
 

Забрањено је коришћење обрадивог пољопривредног земљишта I, II, III, IV и V 
катастарске класе у непољопривредне сврхе и градња објеката, осим уколико то 
захтева општи интерес.  

На пољопривредном земљишту VI, VII и VIII катастарске класе и неплодном 
пољопривредном земљишту дозвољена је изградња објеката у функцији примарне 
пољопривредне производње који не угрожавају подземне воде и животну средину, и то: 

- објеката у функцији пољопривреде – изградња појединачних економских 

објеката у функцији примарне пољопривредне производње, као и објеката 

складиштења и прераде пољопривредних производа, помоћних објеката у 

функцији пољопривреде - гараже, кошеви, амбари, оставе, надстрешнице за 

пољопривредну механизацију, машине и возила и слично; 

- објеката инфраструктуре и саобраћајница уз услове и сагласност надлежних 

институција. 

Правила грађења за објекте у функцији пољопривреде и економске објекте: 

- Максимална бруто површина ових објеката утврђује се према односу 2,0 m² 

БРГП објекта на 50,0 m² парцеле; 

- Минимална удаљеност објеката за неинтензивни узгој стоке, перади и крзнаша 

од грађевинског подручја насеља износи 200,0 m (не односи се на стакленике и 

пластенике и објекте неинтензивног узгоја); 

- Објекти за интензивни узгој стоке, перади и крзнаша не могу се градити у 

обухвату Плана. 
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- Под неинтензивним пољопривредним активностим се сматрају сви облици 

узгоја који не подлежу субвенцијама и категорији рентабилних активности, 

према капацитету, а у складу са важећим и опште прихваћеним стандардима. 

- Дозвољена је изградња следећих објеката: магацини репроматеријала, објекти 

за смештај пољопривредне мeхaнизације, стакленици, пластеници, рибњаци, 

сушаре за воће и поврће, хладњаче и сл. 

- Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или 

групације слободностојећих објеката међусобно функционално повезаних. 

- Дозвољена спратност објеката је П са висинама које одговарају технолошким 

захтевима самог објекта. Објекте пројектовати у складу са наменом и 

предвиђеним технолошким поступком од одговарајућих материјала, кровови 

објеката су минимално двоводни, са нагибом који одговара климатским 

условима. 

- Остала правила за изградњу ових објеката утврђују се израдом урбанистичког 

пројекта. 

 
 
Правила  грађења на шумском земљишту  
 
Шумско земљиште је земљиште на коме се гаји шума, на коме се налазе објекти 
намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању опште корисних функција 
шума и које не може да се користи у друге сврхе.  
Планирано је очување свих постојећих шума и шумског земљишта и унапређење 
природно регулисаних шума. 
 
На шумском земљишту је забрањена изградња. Дозвољена је изузетно изградња: 

- објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању општекорисних         

функција шума; 

- отворени садржаји у функцији рекреације; 

- објеката инфраструктуре и саобраћајница (приступни и шумски путеви, уређене 

стазе за кретање у природи); 

Уређење и изградња отворених садржаја у функцији рекреације на шумском 
земљишту планира се у виду маркираних пешачких стаза, уређених видиковаца, 
пунктова за одмор. Ови објекти се реализују директно на основу одредби овог Плана и 
не захтевају инфраструктурно опремање. Обавезна је употреба природних материјала, 
дрвета или камена, у духу традиционалне архитектуре. Максимална наткривена 
површина је 20 m2, а висина слемена надстрешнице 7 m. Максимална  поплочана 
односно подашчана површина је 20 m2. Тежити максималном очувању постојећег 
зеленила на парцели на којој се ови објекти граде.  

Изградња објеката инфраструктуре врши се у складу са правилима уређења и 
грађења за ту врсту објеката. Изградњу објеката инфраструктуре на шумском 
земљишту могуће је реализовати директно на основу одредби овог Плана, под 
условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама некатегорисаних, шумских или 
јавних путева. У случају изградње на земљишту ван ових парцела директно 
спровођење је према важећим Законима уз услове надлежних институција. 
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Правила грађена на парцелама некатегорисаних путева изван грађевинског 
подручја 
 
Парцеле некатегорисаних путева могу се користити као шумски путеви или пешачке 
стазе. Шумске путеве планирати и уредити у складу са уредити у скалду са Законом о 
шумамам („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018-др. закон) 
 
Пешачке стазе уредити као маркиране стазе , без асфалтног или бетонског застора, 
поплочане дрвеним елементима или каменом, усклађено са природним амбијентом, а 
осим маркације уређене дрвеним информативним таблама . 
 
 
4.0. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
План генералне регулације представља основ за издавање Информације о локацији и 
Локацијских услова, као и израду Пројеката парцелације и препарцелације и 
Елабората геодетских радова, урбанистичких пројеката планова детаљне регулације, у 
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –одлука 
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 
31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021). 
 
План детаљне регулације обавезно се израђује за: 
 
   канализациону мрежу и објекте, са системом за пречишћавање отпадних вода; 

   саобраћајну инфраструктуру - државни пут IIБ реда број 403 
    Напомена -   Граница  овог планског документа обухватиће већу деоницу државног 

пута од оне која се налази у границама овог Плана, па се из тог разлога регулацијом 
овог Плана издваја површина која ће ући у обухват тог ширег планског докумета. 
У зони заштите државног пута IIБ реда број 403, која је дефинисана на графичком 
прилогу бр. 4. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама, забрањено је 
извођење било каквих активности, до доношења планског документа којим ће се 
детаљније дефинисати траса и регулациони профил државног пута. Приликом 
израде плана детаљне регулације могућа је прерасподела елемената регулационог 
профила у складу са условима ЈП „Путеви Србије“ и других надлежних јавних 
предузећа и институција. 
 
У случају да се при изради планског документа и техничке документације утврди да 
су  ширина регулације и заштитни појас  мање ширинe него што је предвиђено овим 
Планом, овако настали остаци парцела преузимају намену контактних парцела.  

 

  у случају потребе измене дефинисане регулације изграђених, планираних  или   
увођења нових саобраћајница, уколико се приликом израде техничке документације 
покаже да је потребно проширење регулације како би сви елементи саобраћајнице 
били обухваћени регулацијом; 

 
 за потребе изградње Спортско рекреативних објеката и садржаја у јавној својини. 
 
Уколико се у периоду имплементације ПГР-а укаже потреба за разраду одређене 
локације услед специфичности садржаја, намена или обухвата или других разлога, 
према ставовима надлежних општинских служби, управљача националног парка 
„Тара“, надлежног министарства и мишљења Комисије за планове, планови детаљне 
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регулације и урбанистички пројекти ће се радити у складу са концепцијом, 
смерницама, планским решењима коришћења, уређења и заштите планског подручја а 
на основу Правила уређења и грађења, која су утврђена овим ПГР-ом и ППППН НП 
„Тара“. 
 
Обавезна је израда Урбанистичког пројекта за: 
 
     За све објекте остале намене на парцелама већим од 2500m2; 
    За објекте  етно-еко домаћинства. 

   Објекта компатибилне намене, уколико је компатибилна намена заступљена са више 
од 50% од БРГП свих објеката на парцели; 

    Површине за спортско-рекреативне објекте и садржаје. 
    изградњу на пољопривредном земљишту  
 
 
Пројекти парцелације и препарцелације као и Геодетски елаборат исправке граница 

суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника, у обухвату овог Плана 

израђиваће се на основу елемената овог Плана, а у складу са важећим Законом.  

 
Планом је омогућена фазна реализација. До комплетне реализације планиране 
инфраструктуре свака фаза изградње мора да прати претходну изградњу и повећање 
капацитета инфраструктуре. Такође је могућа фазна реализација изградње на 
парцели. Све етапе-фазе реализације морају бити дефинисане у пројектној 
документацији. Потребно је омогућити функционисање сваке фазе независно од 
реализације следеће и да се обавезе из једне фазе не преносе у другу. У свакој фази 
реализације морају се обезбедити прописани услови за паркирање, озелењавање и 
уређење слободних површина парцеле.  
 
Уколико постоји прихватљивије решење у инвестиционо техничком смислу, у току 
израде техничке документације саобраћајница са припадајућом инфраструктуром, у 
оквиру Планом дефинисане регулације могућа је прерасподела попречног профила, 
која не утиче на режим саобраћаја, односно на уклапање у геометрију постојеће 
саобраћајнице. Дозвољена су одступања од Планом дефинисаних кота ради 
усаглашавања са постојећим стањем и прерасподела планираних водова. 
 
До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа могућа је примена 
техничких решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних 
институција и предузећа при издавању Локацијских услова. 
 
Доношењем Плана генералне регулације за подручје Ослуша на Тари престаје да 
важи План генералне регулације подручја Ослушана Тари („Службени лист општине 
Бајина Башта“, број 2/2007). 
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Саставни део овог Плана су и : 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

1. КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА  

2. ПОСТОЈЕЋА  НАМЕНА ПОВРШИНА 1:5000 

3. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА 1:5000 

4. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂЕВИНСКИМ ЛИНИЈАМА 1:2500 

5. РЕГИЛАЦИОНО-НИВЕЦИОНИ ПЛАН  
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

1:2500 

6. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:2500 

7. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И  
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:2500 

8. СИНХРОН ПЛАН 1:2500 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

--- Одлука о изради Плана генералне регулације подручја 

Ослуша на Тари  

(„Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 8/2020) 

 

--- Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
Плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари 

(„Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 8/2020) 

 

--- Подлоге коришћене за израду плана  

--- Графички део документације:  

0.1 Извод из Просторног плана подручја посебне намене Националног 
парка ''Тара''.  

Реферална карта бр.1 - Посебна намена простора 1:25000 

0.2 Извод из Просторног плана подручја посебне намене Националног 
парка ''Тара''.  

Реферална карта бр.2 - Саобраћајна инфраструктура са мрежом 
насеља, јавним службама и функцијама 1:25000 

0.3 Извод из плана генералне регулације подручја Oслуша на Tари 
(„Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 8/2020),  

прилог 2.1 - функционална организација насеља са претежном 
наменом 

 

 Елаборат за рани јавни увид  

 Одговори на примедбе пристигле у току раног јавног увида  

 Услови надлежних институција  

 Стручна контрола  
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                           Одговорни урбаниста: 

 

                                       _______________________________                                           

           Марија Станковић, дипл. инж. арх. 

 

 

 

                                                                                Председник скупштине: 

 

                                                                                                                                      

                                        Младен Лукић 

 

 

 

Бајина Башта, ________2022. године                                



Број: 20– 28. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта   
 

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

РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС,  98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), члана 20. 

став 1. тачка 1. и члана 32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 

40. став 1. тачка 5. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина 

Башта“, број 2/2019), на предлог Општинског већа општине Бајина Башта, Скупштина 

општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 23. децембра 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕРУЋАЦ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком доносе се Прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља 

Перућац, (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), израђене од стране предузећа 

«УРБОПОЛИС» Д.О.О., Београд, ул. Дубљанска бр. 10. 

 

Члан 2. 

Измене и допуне Плана израђене су на основу примедби и иницијатива за измену 

ПГР-а. Подручја која су предмет измена и допуна Плана дефинисана су графичким 

прилогом. Обухваћена је територија катастарских општина Перућац и Растиште. 

. 

Члан 3. 

Плански основ за израду Измена и допуна Плана је План генералне регулације 

насеља Перућац („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 5/2011). 

 

Циљ доношења Измена и допуна Плана је унапређење његове применљивости, 

првенствено у делу саобраћајне инфраструктуре, али и других намена у циљу његове боље 

спроводљивости, усклађивање плана са потребама корисника простора, стањем на терену 

и реалним могућностима његове реализације. 

 

Члан 4. 

План се усваја са следећим садржајем: 

 

1.  Правни и плански основ 

1.1.Извод из планских докумената вишег реда 

1.1.1. Извод из просторног плана општине бајина башта 

1.1.2. Извод из просторног плана подручја посебне намене националног парка „Тара”  
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1.2. Примена планова детаљне регулације 

2. Повод и циљ израде плана 

3. Опис обухвата плана 

4. Планирана намена површина и предлог урбанистичких параметара 

4.1. Предвиђене планске измене и допуне 

4.1.1. Исправка техничке грешке у плану генералне регулације насеља перућац (''службени 

лист општине бајина башта'',број 05/2011)  

5. Завршне напомене 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО: 

1.1. Граница обухвата плана        Р 

1:5000 

1.2. Постојећа намена површина       Р 1:5000 

1.3. Постојећи однос површина јавне и остале намене    Р 1:5000 

2.1. Планирана намена поврђина –претежна и компатибилне намене  Р 1:5000 

2.2. Планирана намена – претежна намена     Р 1:5000 

2.3. Планирана намена – компатибилне намене      Р 1:5000 

2.4. Планирани однос површина јавне и остале намене    Р 1:5000 

3.1. Планирана саобраћајна инфраструктура     Р 1:5000 

3.2. Функционална организација саобраћаја     Р 1:5000 

4.1.Кодификација блокова – улица и раскрсница      Р 1:5000 

4.2. Регулационо-нивелациони план      Р 1:5000 

5.1. Водопривредна инфраструктура      Р 1:5000 

5.2. Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура   Р 1:5000 

6.1. Зоне за даљу урбанистичку разраду      Р 1:5000 

 

Члан 5. 

Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедила је општина Бајина Башта.  

 

Члан 6. 

План je урађен у три (3) истоветна примерка у аналогном облику и четири (4) 

истоветна примерка у дигиталним облику, оверена печатом Скупштине општине и 

потписом председника Скупштине општине. 

 

Члан 7. 

Саставни део Измена и допуна Плана је и аналитичко-документациона основа, која 

се не објављује и налази се у архиви Општинске управе општине Бајина Башта.  
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Члан 8. 

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

општине Бајина Башта”.  

01 Број: 06-56/2022 

Дана 23. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                           Младен Лукић, с.р. 

 
 



ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕРУЋАЦ 

 

- НАЦРТ ПЛАНА- 

 

Београд, мај 2022. године  



ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
                         ПЛАНА ГЕНЕРЕАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕРУЋАЦ 

Нацрт плана 
_____________________________________________________________________________________ 

2 

 

 

Предмет: 

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕРУЋАЦ 

- НАЦРТ ПЛАНА - 

Наручилац израде 

плана 

Општина Бајина Башта 

Председница општине Бајина Башта 

Весна Ђурић 

Носилац израдe: 
Општинска управа Бајине Баште 
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I ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  

За потребе насеља Перућац и општине Бајина Башта као наручиоца приступило се изради 
Првих измена и допуна плана генералне регулације насеља Перућац (у даљем тексту 
План). 

На основу чл. 35. став 7. у вези са чл. 46. став 1. и 51б. став 3,4. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), чл. 32. и 72. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања планирања („Службени гласник РС“ бр. 32/2019) и чл. 39. став 1. 
тачка 5. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/11), 
Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 25.09.2019. године, донела 
је Одлуку о приступању изради првих измена и допуна плана генералне регулације 
насеља Перућац („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 9/2019). 

За потребе израде Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Перућац 
Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, 
донела је Одлуку да се не израђује Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину за потребе израде Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља 
Перућац („Сл.лист општине Б.Башта“, бр. 5/2011). 

Правни основ за израду Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља 
Перућац (''Службени лист општине Бајина Башта'', број 05/2011) (у даљем тексту План) 
представља: 

1. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - 
исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/2019-
др.закон,  9/2020 и 52/2021); 

2. Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 32/2019); 

3. Одлука о изради првих Измена и допуна Плана генералне регулације насеља 
Перућац („Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 9/2019); 
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Плански основ за израду Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља 
Перућац садржане су у следећим плановима, вишег реда: 

- Просторни план општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ бр. 
10/12),  

- Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл. гласник 
РС“ бр. 44/2020); 

Овај План ускладиће се са обавезама и планским решењима предвиђеним у плановима 
вишег реда. Изводи и смернице из Просторног плана су општег нивоа и имају стратешки 
карактер. 

1.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

1.1.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

Територија општине Бајина Башта се налази у западном делу Републике Србије, и према 
административној подели припада Златиборском управном округу. У географском смислу, 
Општина припада Планинско-котлинско-долинској макрорегији, тачније Старовлашко – 
рашкој висији (јужни део Општине – подручје Таре) и области Подриња и Подгорине у 
северном делу Општине. Обухват Просторног плана је простор Општине укупне површине 
374 km², на коме се налази 23 насеља и на коме живи 10 675 становника према попису 
становништва 2002. године (ван обухвата ППППН НП „Тара“ и ПГР Бајине Баште). 

Становништво. Према попису из 2002. године подручје третирано Планом насељава 10 
675 становника, што чини 36,6% укупног броја становника (у насељима у оквиру НП „Тара“ 
и ПГР Бајина Башта живи укупно 18 476 становника, од чега највише у општинском центру 
Бајиној Башти - 9543). Највише становника живи у приградском насељу Обајгора (834), док 
је популационо најмање насеље Драксин (144). Етничка структура становништва је 
једнолика, с обзиром да 98.5% становништва чине Срби, док остатак углавном чине 
Црногорци. Просечна густина насељености је 65 ст/km2, што је мање од Републичког 
просека (85 ст/km2). 

Мрежа насеља представља недовољно интегрисан, инертан и хијерархичан систем, са 
Бајином Баштом као општинским средиштем. У суштини, чини део субсистема мреже 
насеља Златиборског округа, са Ужицем као макрорегионалним центром и полом развоја 
чији се гравитационо-функционални утицај одражава и на карактеристике мреже насеља 
општине Бајина Башта. 

Општина се све више оријентише на развој туризма, с обзиром да располаже значајним 
туристичким ресурсима. Најизразитије вредности су: планина Тара са Националним 
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парком, река Дрина са кањоном према Вишеграду и акумулационим језерима Перућац и 
Заовине, културно-историјски споменици: Манастир Рача (13. век), црква брвнара у Дубу 
(18.век), Солотушки Град (средњи век), праисторијски локалитети и савремена спомен 
обележја. Разноврсност понуде пружа могућности да се туристички капацитети користе 
преко целе године уз комбинацију сезонског, излетничког, пословно- конгресног и 
спортског туризма. Највећи део туристичких развојних зона и центара се налази на 
подручју НП „Тара“. 

У хијерархији насеља, у обухвату Плана посебно је истакнут функцијски значај насеља 
Перућац као привредног центра, Рача је планирана као центар заједнице насеља, док су 
остала насеља руралног карактера на планском подручју функционално зависна од 
околних локалних центара и општинског центра. 

На планини Тари дефинисано је 5 развојних туристичких зона: Предов крст, Бајина Башта, 
Перућац, Калуђерске Баре и Митровац. Развојна зона „Перућац“ има све услове да 
постане водећа риболовна дестинација Србије и дестинација која нуди различите 
активности и доживљаје на води, развој летњег и зимског одмора али и за краћа 
задржавања, као и коришћење руралних погодности. 

На третираном планском подручју према просторном плану се налази локалитет 
Мраморје – споменик културе од изузетног значаја. 

Саобраћајна инфраструктура. Друмски саобраћај представља примарни вид транспорта 
људи и робе на територији општине. Окосницу друмског саобраћаја чине следећи 
државни путеви: 

 ДП I реда бр. 19.1: Мали Зворник – Љубовија – Рогачица – Бајина Башта – Дуб – 
Дупци; 

 ДП II реда бр. 111: Ваљево (Рогачица) – Седларе – Рогачица 1 - Костојевићи – Дуб; 

 ДП II реда бр. 112: Перућац – Бајина Башта – за Манастир Рачу – Калуђерске Баре – 
Кремна 1 – Кремна – Кнежевићи; 

 ДП II реда бр. 112а: Калуђерске Баре – Заовине; 

 ДП II реда бр. 112б: за манастир Рачу – манастир Рача; 

 ДП II реда бр. 213: Седларе – Мравињци – Варда – Јакаљ – Ужице (Јакаљ); 

 ДП II реда бр. 263: Ужице (Косјерић) – Косјерић (Ужице) – Варда – Јакаљ – 
Костојевићи. 
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Слика 1. Извод из ПП Општине Бајина Башта 

Значајни део саобраћајне мреже чини и мрежа општинских путева. Мрежа општинских 
путева недовољно је развијена и потребно њено даље проширење и унапређивање у 
циљу развоја веза унутар планског подручја. Укупна дужина општинских путева ван 
ППППН Тара износи 51,76 km (на територији целе Општине 68,25 km), од чега је 36,65 km 
(70%) са савременим коловозом (на територији целе Општине 53,12 km или 78%), док је 
преосталих 15,11 km са земљаним застором (на територији целе Општине 15,13 km). 

Визија просторног развоја планског подручја представљена је у складу са основним 
циљем организованог активирања свих просторних потенцијала у складу са економским 
могућностима и уз примену строгих принципа заштите животне средине. Визија се 
заснива на: 

- темељно осмишљеном систему изградње нових објеката; 
- планској заштити и уређењу природних и културних добара и вредности; 
- развоју оних привредних грана које, уз помоћ савремене технологије и посебних 

мера заштите, треба да омогуће интензивнији привредни раст и развој, уз строгу 
контролу и примену мера заштите животне и природне средине и амбијента; 

- уређењу насеља и центара и њиховом повезивању са окружењем; 
- обнови села која подразумева већи технолошки квалитет и организованост 

пољопривредне производње, али и диверсификацију активности (рекреација, мала 
привреда и сл.); и 
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- организовању и повезивању локалне самоуправе са општинама у окружењу ради 
лакшег остваривања регионалне сарадње. 

Подручје општине Бајина Башта се условно посматрано може поделити на две развојне 
зоне, западну и источну зону. 

Западну зону највећим делом чини шире подручје Националног парка обухваћено 
Просторним планом подручја посебне намене НП Тара са насељима која му гравитирају, 
од којих су највећа Перућац, Солотуша и Кремна. Поред њих, у оквиру грађевинског 
земљишта НП Тара су заступљена и бројна викенд насеља, као нпр. Калуђерске баре, 
Јагоштица, Шљивовица итд.. По питању коришћења земљишта у овој зони је доминантно 
шумско и пољопривредно. Водно земљиште поред изразито меандарског тока реке 
Дрине и нижих плавних површина између меандара, чине и реверзибилно језеро 
Заовине, река Рача итд.. 

Источну зону чине насеља брдско-планинског подручја и простора у долини реке Дрине. 
Приоритет у овој зони представља заштита пољопривредног и шумског земљишта и 
развој пољопривреде и туризма. Посебан потенцијал развоја представља пољопривредно 
земљиште у долини реке Дрине, па се приоритет даје његовој заштити, како од плављења 
водом, тако и од нерационалног ширења грађевинског земљишта. С друге стране се, као 
активност која може бити од посебног значаја, планира експлоатација шљунка и песка на 
тачно одређеним локацијама. 

1.1.2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА 
„ТАРА”   

Подручје Просторног плана се налази на крајњем западу Републике Србије и захвата 
подручје ограничено лактастим делом тока реке Дрине између Вишеграда и Бајине 
Баште. Обухвата планинске делове Таре и њене падине према Дрини, као и акумулацију 
Заовине, док језеро хидроакумулације Перућац представља граничну зону ка Босни и 
Херцеговини. Простире се између 230 m н.в. (периферни део ка Бајиној Башти у близини 
ушћа Раче у Дрину) и 1591 m н.в. (врх Козји рид испод врха Велики Столац на западној 
граници планског подручја).  

Граница Просторног плана обухвата делове територије општине Бајина Башта, и то целе 
катастарске општине (у даљем тексту: КО): Јагоштица, Растиште, Засовине (Заовине) – (у 
даљем тексту: Заовине), Коњска Река, Перућац, Бесеровина, Зауглине, Рача, Мала Река и 
Солотуша. 

На подручју НП „Тара” на КО Перућац и Растиште налазе се два археолошка налазишта 
која су под називом Стећци – средњовековни надгробни споменици (Stećci Medieval 
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Tombstone Graveyards) уписани су на UNESCO Листу светске културне и природне баштине 
у 2016. години под бројем 1504 (http://whc.unesco.org/en/list/1504): 

 
Слика 2. Извод из ППППН националног парка Тара- Реферална карта 01 - Посебна намена 

простора 

На обали језера Перућац, идентификовано је станиште ендемичне и реликтне врсте, 
српска режуха Cardamine serbica Pancic, један од два локалитета на свету где је до сада 
пронађена врста, односно једино станиште у Републици Србији. 

У добра која уживају претходну заштиту спадају надгробни споменици – стећци, 
грађевине сакралне и профане архитектуре и њихови остаци, меморијални споменици и 
археолошки локалитети који се налазе на просторима КО Растиште, Тасовине (Заовине), 
Перућац, Бесровина, Рача, Мала река и Солотуша.   

Туристички положај Таре у великој мери зависи од географског и одређује се у односу на 
главна дисперзивна подручја у окружењу и њене саобраћајне повезаности. Сходно томе, 
према овој планини гравитирају, превасходно, туристи из градских и равничарских 
средина. Без обзира на квалитет постојеће друмске мреже подручје Таре привлачи 
посетиоце из свих делова Републике Србије (посматрано кроз удаљеност Митровца на 
Тари од већих градова Републике Србије у km је: до Ужица 58, Чачка 117, Шапца 186, 
Београда 180, Новог сада 262, Суботице 364, Крагујевца 176, Крушевца 219, Зајечара 323, 
Ниша 290 и Лесковца 350 km).   

Такође, туристички положај Таре подразумева и однос према другим туристичким 
вредностима и дестинацијама које се налазе у ближем или даљем окружењу. Осим Таре, 
у близини су и Златибор, Дивчибаре и др, које представљају конкуренцију у смислу 

http://whc.unesco.org/en/list/1504
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планинског рељефа, али не и очуване природе. Постојање НП „Тара” као и других 
природних и антропогених мотива повећавају туристичку вредност Таре.  

Географски положај, као и конфигурација терена и стрме обале Дрине утицале су да се 
друмски саобраћај јавља као основни вид комуникације и повезивања Таре са широм 
околином. Планини приступ је могућ из три правца: 

- Бајина Башта – Калуђерске Баре (16 km); 
- Бајина Башта – Перућац – Митровац (27 km); 
- Кремна – Калуђерске Баре (9 km). 

Тара је приступачна планина, a њен контактни положај истиче се тиме што се налази у 
граничном делу према Републици Српској, односно Босни и Херцеговини. Тара није 
директно повезана са осталим деловима Републике Србије железничком пругом, већ је 
приступ овој планини кроз повезивање са пругом Београд–Бар. Водни саобраћај остаје 
локалног и туристичког значаја на делу Перућачког језера. 

Основне предности туристичког производа планског подручја су: очувана природа и 
постојање реликтних и ендемичних примерака флоре и фауне, незагађена природа, 
планински пејзажи и визуре, геоморфолошки облици рељефа, дивља природа, река 
Дрина, језера, антропогени туристички ресурси, очуваност локалних обичаја, гастрономије 
и архитектуре, постојање различитих облика туризма, развој манифестационог туризма, 
могућност повезивања са суседним регијама (Златибор, Мокра Гора), близина иностраног 
тржишта (Република Српска, односно Босна и Херцеговина).  

Основни недостаци су: непотпуна искоришћеност природних и антропогених потенцијала, 
неразвијеност туристичке инфраструктуре и застарелост смештајних капацитета, 
неуређеност видоковаца и лоша сигнализација, недовољна заштита појединих делова НП 
„Тара” и осталих заштићених простора, недовољна контрола градње викендица, појава 
загађености вода у подручју језера, недостатак идентитета, слаб маркетинг и менаџмент.  

Главни разлози досадашњег туристичког заостајања су: застарелост туристичког 
производа, и потреба за његовим иновирањем, недовољна улагања у смештајне 
капацитете, смањена продуктивност пословања, неразвијена свест о значају валоризације 
постојећих ресурса кроз туризам, недовољна заинтересованост локалног становништва за 
развој туризма. 

Планско подручје обухвата десет насеља општине Бајина Башта: Бесеровину, Заовине, 
Зауглине, Јагоштицу, Коњску Реку, Малу Реку, Перућац, Растиште, Рачу и Солотушу.  

Број становника. Према подацима из Пописа 2011. године, на подручју Просторног плана 
живи 3.630 становника, а тренд смањења становништва се не зауставља све од почетка 
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деведесетих година прошлог века. Становништво је готово целокупно (100%) српске 
националности и етничке припадности. 

Од свих десет насеља само су шест насеља лоцирана релативно близу општинског центра 
Бајина Башта, на дистанци 6-12 km (Мала Река, Солотуша, Рача, Зауглине, Бесеровина и 
Перућац) док су остала удаљена од њега 12-23 km.  

Привредна структура као детерминанте насеља, показује да се само за два насеља може 
рећи да су примарно пољопривредна (Јагоштица и Коњска река), два насеља су (изразито) 
непољопривредна (Перућац и Зауглине), од осталих су само Заовине мешовитог типа са 
значајним уделом пољопривреде и остала насеља су мешовита са скромним уделом 
пољопривреде (Бесеровина, Мала Река, Растиште, Рача и Солотуша).  

Грађевинско земљиште као ресурс  у насељима варира у великом распону од 0.04 до 0.6 
hа/ст. У категорији најмање расположивог грађевинског земљишта налазе се насеља дуж 
Дрине: Перућац, Бесеровина, Мала Река, Рача, Зауглине и Солотуша. У категорији средње 
расположивог грађевинског земљишта се налази се само насеље Јагоштица, док остала 
насеља припадају трећој категорији највећег расположивог грађевинског земљишта. 

По опремљености на планском делу општине Бајина Башта издваја се насеље Перућац са 
објектима основне школе, здравствене станице и амбуланте са стоматолошком 
ординацијом, теренима за мале спортове, месном канцеларијом, станицом полиције. 
Остала насеља са овог подручја имају само садржаје основног образовања. 

На целом планском подручју сада се истиче Перућац као развијенији привредни центар за 
околна насеља: Јагоштица, Растиште, Коњска Река, Заовине и Бесеровина. Остала насеља 
на делу општине Бајина Башта гравитирају истоименом општинском центру. 

Могућности развоја планског подручја огледају се у следећем: 
- развој еколошки утемељених облика туризма заснованих на принципима 

одрживости: спортско-рекреативног, сеоског, излетничког, здравственог, етно и 
еко-туризма; 

- изградња и рад нових привредних објеката у складу са одговарајућим еколошким 
стандардима и прописаним нормама; 

- ревитализација пољопривредне производње на принципима одрживе 
пољопривреде савремених еколошких захтева; 

- природне погодности тј. еколошки потенцијал подручја са свим условима за 
производњу еколошки „здраве хране”;  

- шумски потенцијал и производња дрвне масе уз развој мањих производних и 
пратећих услужних делатности у ободним насељима, уз испуњавање еколошких 
критеријума у складу са прописима из области заштите животне средине; 
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- санирање стања деградираних простора на планском подручју;  
- рационално коришћење потенцијала водећи рачуна о просторно-развојним 

ограничењима и еколошким условима; 
- строга заштита и контрола заштићених природних добара и изворишта 

водоснабдевања у циљу њиховог очувања и унапређења; 
- могућност прекограничне сарадње кроз успостављање регионалног Резервата 

биосфере „Дрина”; 
- дефинисање локација за хелидроме у циљу развоја ексклузивног туризма; 
- развој малих и средњих производних капацитета који су усклађени са захтевима 

туристичког тржишта; 
- развој сеоског, еко, етно и агро-туризма; 
- стварање бренда локалних производа; 
- повећан развој специфичних облика туризма на светском туристичком тржишту; 
- пораст интересовања за просторима заштићене природе; 
- пораст интересовања зa активним одморима; 
- пораст интересовања за боравак у руралним подручјима;  
- могућност повезивања на регионалном и међународном нивоу. 

Археолошка налазишта 

На подручју НП „Тара” на КО Перућац и Растиште налазе се два археолошка налазишта 
која су под називом Стећци – средњовековни надгробни споменици (Stećci Medieval 
Tombstone Graveyards) уписани су на UNESCO Листу светске културне и природне баштине 
у 2016. години под бројем 1504 (http://whc.unesco.org/en/list/1504): 

1) Археолошко налазиште Мраморје у Перућцу, културно добро од изузетног значаја на 
територији општине Бајина Башта (43.957760, 19.430246) (Решење Републичког завода за 
заштиту споменика културе о утврђивању археолошког налазишта Мраморје у Перућцу, 
општина Бајина Башта, број 709/3 од 25. септембра 1968. године; Одлука о 
категоризацији, објављена у Службеном гласнику СРС бр. 14/79 и 30/89);  

2) Археолошко налазиште Мраморје на потесима Гајеви (43.945128, 19.348394) и 
Урошевине (43.945676, 19.353507) у Растишту (Одлука о утврђивању локалитета Мраморје 
на потесима Гајеви и Урошевине у Растишту за археолошко налазиште („Службени гласник 
РС”, број 50/12). Археолошко налазиште уписано је на Листу светске културне и природне 
баштине коју води UNESCO. 

На основу потреба и могућности реализације Просторног плана дефинишу се следећа 
приоритетна планска решења које ће се при спровођењу и остваривању Просторног плана 
реализовати у првој фази у периоду до 2023. године кроз различите активности: 
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1. заштита природе и природних вредности:  
2. заштита непокретних културних добара:  
3. заштита животне средине:  
4. заштита и уређење предела 
5. заштита од елементарних непогода и аспект одбране: 
6. коришћење и заштита природних ресурса -:  
7. развој насеља и јавних служби и коришћење грађевинског земљишта:  
8. развој привредних делатности:   

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Извод из ППППН националног парка Тара- Реферална карта 03 – 
Заштита животне средине 

За потребе туризма у насељу Перућац планирају се следеће активности: 
- преуређење хотела Језеро, капацитета 120 јединица (соба и апартмана); 
- изградња пет мањих пансиона лоцираних уз Дрину капацитета по 20 соба; 
- конверзија Виле Дрина у мањи угоститељско – смештајни објекат капацитета десет 

соба; 
- интерпретациони центар „Енергија Дрине” – центар за туристе где им се 

објашњава историја и функција бране – близу саме бране; 
- рибарско село Врело на 4,5 ha са укупним капацитетом од 96 лежаја, тј. најмање 

четири рибарске кућице, са капацитетом од шест апартмана (50 m2); 
- етно село у Седаљци на Растишту са десетак кућа са по три смештајне јединице (60 

кревета), прихватним центром, рестораном, у складу са прописаним режимима 
заштите;  

- развој интернационалног центра Стећци у складу са донетим планом управљања 
овог културног добра;  

- контролисани улазни пункт и информативни центар НП „Тара” са простором за 
паркирање у Перућцу на 3,5 ha; 
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- база за спортове на води „Drina water sports start up point”;  
- систем пунктова/платформи за риболов – укупно девет – на пунктовима у Перућцу, 

Бајиној Башти и Бачевцима је планирана изградња платформе величине 20х50 m, 
рампе, паркинга, привезишта, сервисног центра, простора за седење, ресторана и 
санитарних просторија. Пунктови у Бесеровини, Бушинском пољу, Рачи, Кривом 
Виру, Рогачици и Оклецу опремљени су основним садржајима (платформе, места 
за седење) у складу са прописаним режимима заштите;   

- завршетак плана детаљне регулације за обале језера од круне бране до ушћа 
Дервенте у Дрину; 

- центар за активности на језеру Перућац: марина са 100 везова, уређена плажа, 
центар за активности на води (организовани превоз језером Перућац, кајак, 
веслање, вожња кануом, педалине), конверзија и организација постојећих 
рибарских кућица на обали језера до Џанића у складу са законом и условима 
надлежног Завода за заштиту природе Србије. 

1.2. Примена планова детаљне регулације 

Задржавају се у примени сви планови детаљне регулације донети на основу Плана 
генералне регулације насеља Перућац („Службени лист општине Бајина Башта“, број 
05/2011). 
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2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Повод за израду Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Перућац су 
уочени недостаци у важећем Плану генералне регулације насеља Перућац (''Службени 
лист општине Бајина Башта'', број 05/2011) које је потребно отклонити и извршити 
проверу планских решења.  

Прве измене и допуне Плана раде се на основу примедби и иницијатива за измену ПГР-а, 
а према Пројектном задатку који је саставни део документације Плана. Према наведеном 
Пројектном задатку, треба извршити одређена преиспитивања планских решења из Плана 
генералне регулације, у циљу добијања бољих планских услова за уређење простора. 

Сагласно Пројектном задатку, потребно је: 
- Ускладити правила грађења и уређења са новим Законом о националним 

парковима; 
- Преиспитивање могућности за измене трасе саобраћајница (укидање појединих 

саобраћајница, усклађивање трасе са изведеним-постојећим стањем, дефинисање 
нових саобраћајница).  

- Омогућити квалитетно уређење обале и обезбедити обалу која је у сталном 
ерозивном процесу 

- Дефинисати границу Археолошког налазишта Мраморје и омогућити потпуну 
презентацију културног добра 

- Предвидети Интерпретациони центар Стећци – средњовековни надгробни 
споменици - центар за прихват туриста са основним подацима о културном добру 

- Преиспитивање могућности промене намене за потребе Хидроелектране „Бајина 
Башта“ 

Након пристиглих прмедба физичких и правних лица у фази јавног оглашавања Плана на 
јавни увид, као предмет Првих измена и допуна усвојене су и примедбе грађана и 
сугестије Комисије за планове: 

• константовано је да је потребно дефинисати претежну намену за парцеле бр. 
1418/2 и бр. 1476 КО Растиште као „комерцијално услужне делатности и 
угоститељство“, предметне катастарске парцеле се налазе у приватном 
власништву.  

• дефинисана је граница водног земљишта  
• дефинисана је регулациона линија према реци Дрини 
• усаглашене су намене на катастарским парцелама  

Циљ Првих измена и допуна ПГР-а насеља Перућац, дефинисан Одлуком, је унапређење 
његове применљивости, првенствено у делу саобраћајне инфраструктуре, али и других 
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намена у циљу његове боље спроводљивости, усклађивање плана са потребама 
корисника простора, стањем на терену и реалним могућностима његове реализације. 

За израду Првих измена и допуна Плана не постоји потреба израде Стратешке процене 
утицаја на животну средину, на основу Мишљења Службе за заштиту животне средине 
Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске 
управе општине Бајина Башта, 03 бр. 501-сл./2019 од 24.09.2019. године. 

За потребе израде Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Перућац 
користиће се катастарскa подлогa СКН Бајина Башта. 

 

Слика 4 . Катастарско – топографска подлога насеља Перућац 
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3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА  

Граница Плана дефинисана је Планом генералне регулације насља Перућац, („Сл.лист 
општине Б.Башта“, бр. 5/2011), подручја на којима се врше измене и допуне овим планом 
одређена су Одлуком о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Перућац. 

Првим изменама и допунама не мења се граница планског документа – Плана генералне 
регулације насеља Перућац. Измене се односе на појединачне тематско-просторне 
целине у оквиру граница Плана генералне регулације насеља Перућац . 

Обухват сваке локације која се разрађује овим Планом, одређен је катастарском 
општином, катастарским парцелама и површином која је одређена у складу са 
интервенцијом која се врши на локацији. Како се планиране измене одражавају и на 
целине у којима се налазе локације предвиђене за измену, сагледани су и ефекти измена 
на ближе окружење. 

Границе измена и допуна означене су на графичком прилогу, 1.1 Граница обухвата 

плана и као предмет овог Плана важе парцеле означене у графичком прилоgu. 

Слика 5. Графички прилог 1.0. Граница обухвата плана са приказаним изменама и допунама 
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Овим Нацртом плана предвиђене су измене и допуне, већег броја тематско-просторних 
целина и то: 

Обухват и опис постојећег стања измене и допуне – А -  

Локација А обухвата катастарске парцеле 1177/1, 1177/2, 1177/3, 1177/4, 1177/5, 1177/6, 
1177/7, 1177/8, 1177/9, 1177/10, 1183/19, 1183/20, 1183/21, 1187/1,1187/2, 1188, 1189/1, 
1189/2, 1189/3, 1189/4, 1190, 1195, 1196/1, 1196/2, 1197, 1198, 1199/1, 1199/2, 1199/3, 
1199/4, 1199/5, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1208/1, 
1208/2, 1208/3, 1208/4,1208/5, 1208/6, 1208/7,1208/8, 1208/9, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 
1209/4, 1209/5, 1209/7, 1210/1, 1210/4, 1210/5, 1210/6, 1210/7, 1227/1, 1227/3, 1227/4 и 
1228 КО РАСТИШТЕ. 

Укупна површина обухвата измене и допуне А износи 57 957 м2. 

 

Слика 6. Граница обухвата измене и допуне А 

Предметна локација је углавном изграђено и испарцелисано земљиште са изграђеним 
објектима породичног и викенд становања. Од усвајања Плана генералне регулације до 
сада извшена је препарцелација катастарских парцела у обухвату измене и допуне. 

На графичком прилогу 1.1. Граница обухвата плана унете су катастарске парцеле према 
Националној инфраструктури геопросторних података – НИГП. 
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Слика 7. Постојеће стање у обухвату измене и допуне А 

Измена и допуна која се врши на локацији односи се на новопланирану саобраћајницу 35-
35, која којом би се омогућио приступ предметним катастарским парцелама, које према 
важећем Плану генералне регулације су намењене за етно, елитно и викенд становање. 
Планирана саобраћајница представља приступну саобраћајницу саобраћајног коридора 
6,5 м, попречног профила 3,5м са банкинама од по 1,5 м са обе стране коловоза. Дужина 
планиране саобраћајнице износи око 653 m. 

Иницијатива за укидање предметне саобраћајнице 35-35 происекла је потреба 
становништва којима предметна саобраћајница представља препреку у циљу озакоњења 
објеката који су саграђени у складу са законом. 

На предметној локацији урађена је препарцелација већег броја парцела у односу на 
важећи план.  
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Слика 8. Планирано решење саобраћајних површина у ПГР насеља Перућац за локацију – А -   
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Измена и допуна – Б - обухвата катастарске парцеле 
19/1 и 19/2 КО Перућац чија је укупна површина 18 
509 m2. 

Предметнe парцелe позициониранe су је у 
централном делу насеља Перућац.  

 

Слика 9. Граница обухвата измене и допуне Б 

 

 

Катастарска парцела 19/1 КО Перућац 
представља зону парковске површине 
непосредно уз рибњак. У постојећем стању 
на локацији су зелене површине намењене 
рекреацији, док је у северном делу парцеле 
изграђен хотел, а река Врело која протиче 
западном страном даје посебан амбијент 
на предметној локацији. Предметна 
локација представља заштитни знак 
Перућца има изузетну амбијенталну 
вредност. Спада у зоне специфичних 
терцијалних делатности, ЗП.10. 

Слика 10. Постојеће стање на локацији – Б -  

 

 

Обухват и опис постојећег стања измене и допуне -Б -  
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Хотел који се налази на катастарској 
парцели 19/1 није у функцији, али се 
планира његова адаптација за потребе 
туризма. На делу парцеле где се налази 
хотел планирана претежна намена 
планирани туристички капацитети – хотели, 
док као компатибилне намене се могу 
јавити угоститељство и туризам. 

Катастарска парцела 19/2 KO Перућац на 
којој је изграђен објекат према важећем 
плану има намену комерцијално услужне 
делатности.  

 

Слика 11. Постојеће стање на локацији – Б -  

 

 

 

 

 

 

 

Слика 12. Планирана намена површина ПГР насеља 
Перућац за локацију – Б -   
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Локација Ц обухвата катастарске 
парцеле 1470/1, 1471, 1480, 1481/1, 
1481/2, 1481/4, 1481/5, 1481/8, 1481/10, 
1481/11, 1481/12, 1481/13, 1482/1, 
1482/2, 1483/3, 1487/1 КО РАСТИШТЕ. 
Укупна површина предметне локације 
на којој се врше измене износи 14 422 
м2  

Слика 13. Граница обухвата измене и 
допуне Ц 

 

На предметној локацији извршена је 
препарцелеција појединих катастарских 
парцела  

На графичком прилогу 1.1. Граница 
обухвата плана унете су катастарске парцеле према Националној инфраструктури 
геопросторних података – НИГП. 

Локација на којој се врше измене и допуне се налази у централном делу планског 
подручја у близини водотока Врело. Према постојећем стању на предметном подручју 
постоје изграђени објекти углавном намењени породичном становању са већ изграђеним 
приступним саобраћајницама. 

 

 

 

 

 

 

Слика 14. Постојеће стање на локацији – Ц - 

Обухват и опис постојећег стања измене и допуне -Ц -  
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За ову локацију исказана је жеља власника земљишта за променом намене земљишта као 
и корекција решења саобраћајних површина, а све у складу са стањем на терену. 

Према важећем Плану генералне регулације предметна локација је намењена 
мешовитом и породичном становању, док решење саобраћајних површина, односно 
приступне саобраћајнице 25-25 и 24-24 су планиране на парцелама 1481/10 и 1481/13 КО 
Растиште попречног профила 8,5м (ширине коловоза 5,5м са тротоарима од 1,5м са обе 
стране коловоза).  

 

 

 

 

 
 
 
Слика 15. Постојећа намена површина ПГР 
насеља Перућац за локацију – Ц -  
 
Измена и допуна на локацији Ц 
подразумева корекцију решења 
саобраћајних површина, тј. корекцију 
планираних приступних саобраћајница 24-
24 и 25-25 које су у постојећем важећем 
Плану  трасиране преко постојећих 
изграђених објеката као и промену намене 
земљишта на катастарсим парцелама на 
катастарским парцелама бр. 1481/10 и 
1481/13 КО Растиште с обзиром да је на 

предметним парцелама изграђен рибњак и планира се изградња објекта за прераду рибе.  
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Локација Д обухвата катастарске парцеле 5, 6/1, 6/2, 8, 9, 12/1, 13/1, 13/2, 39, 40, 42/6, 46, 
47, 48, 49, 50, 1048/4 КО Перућац. Укупна површина предметне локацијае на којој се врше 
измене износи 12 471 м2 . Локација је смештена уз Државни пут 2А реда 172 с једне и реке 
Дрине са друге стране.  

 

 

 

 

 

 

 

Слика 16. Граница обухвата измене и допуне Д 

 

На локацији Д која је предмет Првих измена и допуна налази се Археолошко налазиште 
Мраморје које представља културно добро од изузетног значаја на територији општине 
Бајина Башта (43.957760,19.430246). Утврђено је Решењем Републичког завода за заштиту 
споменика културе о утврђивању археолошког налазишта Мраморје у Перућцу, општина 
Бајина Башта , бр. 709/3 од 25.09.1968. За културно добро од изузетног значаја утврђено је 
Одлуком о категоризацији која је објављена у Службеном гласнику СРС бр. 14/79 и 30/89.  

Средњовековно гроље Мраморје налази се на високој десној обали реке Дрине на 
простору између пута и реке, на улазу у насеље Перућац из правца Бајине Баште. На 
некрополи се налази 88 видљивих стећака који су датовани у XIV –XV век. Средњовековно 
гробље чине камени надгробни споменици изграђени од кречњака, постављени у 
правилним редовима и оријентисани у смеру запад – исток са мањим одступањима.  

 

Обухват и опис постојећег стања измене и допуне -Д -  
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Слика 17. Постојеће стање на локацији – d - 

По облицима се издвајају плоче , слемењаци са постољем и без постоља , сандуци са 
постољем и без постоља и аморфни споменици . Површина споменика је добро обрађена 
глачањем и употребом крупнозрног чекића . без украшавања. С обзиром да не постоје 
подаци о старијим насељима ни укопавањима претпоставља се да је ово гробље 
лоцирано на до тада недирнутом месту. Приликом археолошких истраживања , 2010. 
Године, утврђено је да су гробне раке укопане у нетакнуту подлогу од растресите 
кречњачке стене. У једном од гробова на дасци којом је био прекривен покојник откривен 
је сребрни новчић босанског краља Стефана Томаша (1443-1461). Натписи нису 
евидентирани. 

У продужетку западно и југозападно од средњовековног гробља налази се гробље из 19. 
века које се продужава уз обалу Дрине. 

Заштићена околина археолошког налазишта Мраморје налази се у оквиру координата на 
основу препорука Унеска: 

1. 43°57'31''N 19°25'37''E 
2. 43°57'17''N 19°25'40''E 
3. 43°57'28''N 19°25'57''E 
4. 43°57'18''N 19°25'59''E 

Према важећем Плану генералне регулације насеља Перућац на предметним 
катастарским парцелама су следеће намене: 
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 на катастарским парцелама број 6/1, 6/2, 8, 9, 13/2, 40, 46, 47, 48, 49, 50 КО 
Перућац и на деловима катастарских парцела 1048/4 и 42/6 КО Перућац планирана 
је намена комерцијално – услужне делатности 

 на катастарској парцели број 5 КО Перућац планирана је намена производна 
делатност – хидроелектрана 

 на катастарским парцелама број 12/1 и 39 КО Перућац планирана намена је 
туризам 

 на катастарској парцели број 13/1 налазе се објекти у функцији јавних служби 

На делу катастарске парцеле 8 КО Перућац која је намењена за комерцијално – услужне 
делатности према важећем плану налази се водно земљиште. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 18. Планирана намена површина ПГР насеља Перућац за локацију – Д –   
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Обухват и опис постојећег стања измене и допуне -Е - 

Локација Е обухвата катастарске 
парцеле 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 
38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 42/1, 42/2, 42/3, 
42/4, 42/5, 43/1, 43/2, 43/4 КО Перућац. 
Укупна површина предметне локације 
на којој се врше измене износи 35 008 
м2 .  

Локација је смештена у централном 
делу насеља Перућац и углавном је 
изграђено подручје, намењено 
становању. На предметној локацији 
налази се пијаца и игралиште које 
припада Основној школи која је 
смештена на катастарској парцели 41 
КО Перућац.  

 

Слика 19. Граница обухвата измене и допуне Е 

На предметној локацији извршена је препарцелеција појединих катастарских парцела у 
односу на важећи План из 2011. год. На графичком прилогу 1.1. Граница обухвата плана 
унете су катастарске парцеле према Националној инфраструктури геопросторних података 
– НИГП. 
Према важећем Плану генералне регулације у обухвату измене и допуне Е планиране су 
саобраћајнице 1-1 , 13-13, 14-14 и 15-15 попречног профила 5,5 м са троторарима са обе 
стране ширине 1,5м. 

Саобраћајница 1-1 је делом изграђена и повезује постојећу Рибарску улицу са путем 
Перућац-Вршељак док су остале саобраћајнице приступне и пролазе кроз изграђено 
стамбено ткиво. 

Иницијатива за анализом и корекцијом саобраћајног решења на предметној локацији 
јавила се из потребе становништва којем ове планиране саобраћајнице представљају 
проблем јер прелазе преко постојећих објеката. 
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Слика 20. Планирано решење саобраћајних 
површина локације Ц према Плану генералне регулације 
насеља Перућац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 21. Планирана намена површина локације Ц 
према Плану генералне регулације насеља Перућац 
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Обухват и опис постојећег стања измене и допуне -Ф - 

Локација Ф обухвата катастарске парцеле 1309, 1310, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1316, 1323, 
1324, 1342, 1344, 1351, 1361, 1396/2, 1404, 1407/1, 1443/2, 4420/4 КО Растиште. Укупна 
површина предметне локације износи 115 807m2. 

 

Слика 22. Граница обухвата измене и допуне Ф 

 

Налази на обали реке Дрине у близини 
Хидроелектране Перућац. У постојећем стању 
на предметној локацији се налазе 
привремени објекти у функцији ЈП 
Еелектропривреде Србије- Дринско-Лимске 
ХЕ, површине под шумама и неуређене 
површине. Простор је тренутно неактиван, а 
налази се на повољној локацији. 

Слика 23. Постојеће стање на локацији – Ф - 



ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
                         ПЛАНА ГЕНЕРЕАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕРУЋАЦ 

Нацрт плана 
_____________________________________________________________________________________ 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 24. Постојеће стање на локацији – Ф - 

 

Према важећем плану на предметној локацији као претежа намена дефинисана је намена 
за Рибарско насеље и Камп као специјализовани туристички комплекси, део катастарске 
парцеле 1396/2 КО Растиште је планиран за спортско-рекреативне површине и 
Хидроелектрану.  

Рибарско насеље представља специфичан облик становања, предвиђен је на подужном 
потезу уз реку Дрину са једне и шумски појас са друге стране. Непосредна близина реке и 
саобраћајница Перућац-Бајина Башта, повећавају атрактивност локације предвиђене за 
овај туристички садржај. У овој зони је планирана изградња појединачних објеката мање 
спратности (бунгалови), дисперзно распорђених тако да не ремете,већ максимално 
искористе амбијемталне вредности подручја и уклопе се у постојећи контекст.  

Као допунска намена у делу се планира пословање, услуге и угоститељство у потпуном 
складу са рибарским селом (продаја и изнајмљивање риболовне опреме, рибарски 
ресторани, школе риболова и сервиси риболовне опреме). У делу намењеном 
риболовном пункту пратећа намена је угоститељство, које треба да буде дискретно 
уклопљено у простор и амбијент. Допунски садржаји основној намени становања у 
функцији туризма су рекреативног карактера и додатно повећавају квалитет зоне, док 
услужне делатности треба да буду заступљене у минималном,неопходном обиму. 

Катастарска парцела 1361 КО Растиште је према важећем плану припада зеленим 
просторима парк-шума, налази се у непосредној близини производних објеката ХЕ и РХЕ 
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„Бајна Башта“ и чини техничко технолошку целину са производним објектима, као и 
безбедносно – заштитну барјеру . На предметној парцели су постављени геодетски 
стубови и репери који служе за техничко осматрање и истражни пијезометри за мерење 
нивоа подземних вода, такође парцела представља и евакуциони излаз у случају 
ванредних ситуација.  

Предметна локација обухвата и парцелу број 4420/4 КО Растиште која је у својини ЈП 
„Електропривреда Србије“ и представља приступни пут објектима РХЕ „Бајина Башта“. 

 

  

Слика 25. Планирана намена површина локације Ф у  ПГР насеља Перућац  
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II ПЛАНСКИ ДЕО 

Општи циљ израде Првих измена и допуна је отклањање уочених недостатака, односно 
провера планских решења Плана генералне регулације насеља Перућац (''Службени лист 
општине Бајина Башта'', број 05/2011). 

Такође, општи циљ је и усклађивање Плана са новонасталим потребама друштвено-
економске заједнице и плановима развоја и условљеним факторима надлежних јавних 
предузећа, власника јавних инфраструктурних система и институција и другим законским 
актима. Кроз ове измене и допуне, извшиће се провера појединих планских решења и 
њихово усклађивање са конкретним условима локација и локалним приликама. Такође 
овим планским документом исправиће се техничке грешке које су настале током израде 
Плана генералне регулације насељ Перућац. 

Изменом и допуном Плана генералне регулације насеља Перућац, оствариће се 
позитивни ефекти на подручју Плана. 

 

4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПРЕДЛОГ 
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

Планирано решење и опис планског деловања приказано је за сваку локацију 
појединачно. За све локације код којих је дошло до промене намена, важе правила 
грађења из Плана генералне регулације насеља Перућац (''Службени лист општине Бајина 
Башта'', број 05/2011), осим ако овим Планом није другачије наведено. Приказ планских 
промена дат је и на графичким прилозима који су саставни део овог планског документа и 
важе само у случају измена које су обрађене овим планом. 

За све друге локације које нису у обухвату измена и допуна важи План генералне 
регулације насеља Перућац (''Службени лист општине Бајина Башта'', број 05/2011). 
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4.1. Предвиђене планске измене и допуне  

Измена и допуна – A - 

Опис планског деловања: 

Након преиспитивања решења саобраћајних површина на овом потесу, у циљу 
усклађивања са конкретним условима локације, карактером катастарских парцела, 
интересом општине и власника катастарских парцела, извршена је промена саобраћајног 
решења. 

 

Слика 26. Планирано решење саобраћајних површина локације А 

Предлог измене се односи на укидање планиране саобраћајнице 35-35 у оквиру Плана 
генералне регулације насеља Перућац која прелази преко изграђених објеката. Зона 
становања у којој се укида предметна саобраћајница 35-35 повезана је саобраћајницом 
34-34 у јужном делу и саобраћајницом 36-36 у северном делу са осталим зонама и 
централним деловима насеља Перућац. Предметна измена и допуна није у обухвату 
ПППН НП Тара 

Индиректан приступ за катастарске парцеле које немају директан приступ на јавну 
површину, односно саобраћајницу, остварује се преко приступног пута који се формира 
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као посебна парцела у оквиру површина за остале намене, у поступку спровођења овог 
Плана , израдом Пројекта препарцелације. Ширина приватног пролаза за парцеле које 
немају директан приступ јавном путу не може бити мања од 3,5м. 

Планирана намена површина у обухвату локације А приказана на графичком прилогу 
2.1.Планирана намена површина.  

 

Слика 27. Планирана намена површина  локације А 

На предметној локацији заступљене су традиционалне форме становања у функцији 
туризма (еко, етно целине), виле и апартмани у функцији туризма, викенд становање, 
комерцијално – услужне делатности и угоститељство. Док као компатибилне намене се 
могу јавити туристички смештајни капацитети и комерцијалне услужне делатности. 

За намене које су дефинисане овим планом у оквиру измене и допуне А важе правила 
грађења, парцелације и препарцелације дефинисана у Плану генералне регулације 
насеља Перућац (''Службени лист општине Бајина Башта'', број 05/2011). 
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Aналитичко - геодетске тачке регулационе линије на локацији измене и допуне А 
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Измена и допуна – Б -  

Опис планског деловања: 
Предметне катастарске парцеле које су у обухвату измене и допуне Б позициониране су у 
централном делу насеља Перућац и представљају зону парковске површине непосредно 
уз рибњак.  

На катастарској парцели 19/1 КО Перућац се налази изграђен хотел који тренутно није у 
функцији, али се планира његова адаптација и реконструкција. Спратност изграђеног 
хотела је П+2+Пк која се задржава са могућношћу активирања и коришћења поткровља  
Предлог парцелације за објекат хотела приказан је на графичком прилогу 
4.2.Регулационо-нивелационо решење. 

Објекат хотела припада зони продукције ЗП.11 која представља зону хотела у центру 
насеља Перућац. Урбанистички параметри за реконструкцију објекта хотела у централној 
зони насеља важе и дефинисани су Планом генералне регулације насеља 
Перућац(''Службени лист општине Бајина Башта'', број 05/2011).  

 

Слика 28. Планирана намена површина  локације Б 
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Претежна намена на делу катастарске парцеле где се налази изграђени објект хотела је 
туристички смештајни капацитети – хотели за које важе „Урбанистички параметри за 
изградњу објеката на парцелама са терцијалним делатностима у централној зони 
насеља“. Као компатибилне намене за објекат хотела се могу јавити комерцијално-
услужне делатности и угоститељство. 

Део катастарске парцеле 19/1 првим изменама и допунама Плана генералне регулације 
наменa остраје парковска површина са спортским и рекреативним садржајима. Зоне 
предметног „парка“ који је добро лоциран у урбаној структури Перућца представља 
значајан предуслов за развој урбане рекреацијске зоне. Урбана рекреација представља 
процес регенерисања човека у одређеној урбаној средини кроз: обнављање психо-
физичке равнотеже, свестран развој  и обогаћивање садржаја живљења што захтева 
стварања креативних услова садржаја за:   

 Одмор у сваком смислу 

 Релаксацију опуштања  

 Разоноду различитих врста  

 Сусрети људи са природом 

 Окупљања и дружења људи у природи. 

На катастарској парцели 19/2 КО Перућац која се налази у обухвату локације Б налази се 
изграђен објекат који такође није у функцији, а као претежна намена су заступљене 
комерцијално – услужне делатности и угоститељство.  

Овим изменама и допунама мења се начин спровођења на предметној локацији. Према 
важећем плану предметна локација се налази у зони која за даљу разраду подразумева 
обавезну израду Плана детаљне регулације. Овим изменама се мења начин спровођења и 
подразумева као обавезну даљу разраду Урбанистички пројекат, препорука је да се ради 
План детаљне регулације, а конкурс се ради као разрада локација. 
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Измена и допуна – Ц - 

Опис планског деловања: 

Измена и допуна локације Ц подразумева корекцију решења саобраћајних површина као 
и промену намене на катастарским парцелама 1481/10 и 1418/13 КО Растиште.  

Након иницијативе власника катастарских парцела које се налазе у обухвату измене и 
допуне на локацији Ц као и детаљне анализе, сагледавања стања на терену и свих 
релевантних фактора, нарочито већ изграђених објеката на терену,извршена је корекција 
решења саобраћајних површина, тј. планираних саобраћајница. 

Предлог измене подразумева промену трасе планиране саобраћајнице 25-25 и укидање 
дела саобраћајнице 24-24. 

Измењено решење саобраћајних површина подразумева увођење нових, односно 
постојећих саобраћајница са терена, које опслужују зону становања. Овим изменама 
планиране саобраћајнице не прелазе преко изграђених објеката, и повезане су са 
сабирним саобраћајницама.   

 
Слика 29. Планирано решење саобраћајних површина локације Б  
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Aналитичко –геодетске тачке оса саобраћајница: 

Саобраћајница 14-14 
БР X Y 

1 
2 
3 
4 

7373978.9678    
7373971.6409    
7373969.2871    
7373960.2177 

4869276.4372 
4869253.4307 
4869245.0902 
4869217.5915 

Саобраћајница 15-15 
БР X Y 

1 
2 
3 

7374009.7460 
7373998.3865    
7373982.5156 

4869263.9752 
4869234.1920 
4869205.3560 

Саобраћајница 35-35 
БР X Y 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

7374121.7157    
7374098.5341    
7374082.0437    
7374030.3179    
7374027.4666    
7374009.1184     

4869105.0291 
4869116.8833 
4869127.3933 
4869163.6182 
4869165.3277 
4869172.0289 

Саобраћајница 14-14 попречног профила 11-11 (6 м) са коловозом 2x2.50м и банкинама 
(0.5м) са обе стране коловоза планирана је на катастарској парцели 1481/1 као и на 
терену. 

Саобраћајница 15-15, такође је планирана као и у постојећем стању попречног профила 
12-12 (4 м ) са коловозом 3м и банкинама 0,5м са обе стране коловоза. Планирана 
саобраћајница је на сопственој катастарској парцели 1481/12 и делу катастарске 
парцеле1481/1 КО Растиште. 

Саобраћајница 35-35 попречног профила 5-5 (8,5 м) са коловозом 2x2.75м и тротоаром 
(1,50м) са једне стране коловоза док је са друге стране коловоза планирана банкина 
(0,5м). Планирана саобраћајница обухвата следеће катастарске парцеле: 1481/8, 1480-
део, 1481/4-део, 1481/5-део, 1481/10-део, 1483/3-део, 1486-део и 1487/1-део, све КО 
Растиште.  

Коригована регулациона линија у односу на новопланиране саобраћајнице. 
Новопланиране регулационе линије прате банкине предметних саобраћајница и 
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тротоара. Регулационе и грађевинске линије приказане су на графичком прилогу 4.2. 
Регулационо – нивелациони план. 

Планиране саобраћајнице су по функционалној организацији саобраћаја приступне 
саобраћајнице. 

  

Слика 30. Планирана намена површина  локације Ц 

Планом је извршена измена намене површина на катастарским парцелама 1481/10 и 
1481/13 КО Растиште које се налазе у обухвату локације Ц. С обзиром да је на предметним 
катастарским парцелама изграђен рибњак са пратећим објектима за прераду рибе, овим 
планом намена мешовито становање и саобраћајне површине мења се у намену 
производне делатности – рибњаци, самим тим овим планским документом стекли би се 
услови за озакоњење објеката.  

За намене које су дефинисане овим планом у оквиру измене и допуне Ц важе правила 
грађења, парцелације и препарцелације дефинисана у Плану генералне регулације 
насеља Перућац (''Службени лист општине Бајина Башта'', број 05/2011). 

Предметна измена није у обухвату ППППН НП Тара. 
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Aналитичко - геодетске тачке регулационе линије на локацији измене и допуне Ц: 
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Измена и допуна – Д – 

Опис планског деловања 

Изменама и допунама на предметној локацији Д промењена је намена површина, 
дефинисана граница Археолошког налазишта и заштићене околине, коригована граница 
водног земљишта и планирана нова саобраћајница 41-41. 

Намена површина је промењена на следећим катастарским парцелама: 
- катастарскa парцела 5 KO Перућац из намене површине и објекти у функцији 

производње енергије мења намену у комерцијално - услужне делатности и 
угоститељство. 

- катастарскa парцела 6/1 KO Перућац мења намену комерцијално - услужне 
делатности и угоститељство у јавне службе 

- катастарскa парцела 6/2 KO Перућац мења намену комерцијално - услужне 
делатности и угоститељство у намену површине и објекти у функцији производње 
енергије (Хидроелектрана) 

- део катастарскa парцела 9 KO Перућац мења намену из комерцијално - услужне 
делатности и угоститељство у саобраћајне површине односно јавне површине, а 
део у површине и објекти у функцији производње енергије (Хидроелектрана) 

- на катастарској парцели 12/1 KO Перућац се мења намена специјализовани 
туристички комплекси у туристички смештајни капацитети (виле и апартмани у 
функцији туризма) 

- на катастарској парцели 1048/4 KO Перућац се мења намена из јавних површина – 
саобраћајне површине у намену културна добра – археолошко налазиште. 

- катастарске парцеле 46, 47, 48, 49 и 50 KO Перућац мењају намену комерцијално - 
услужне делатности и угоститељство у намену културна добра – археолошко 
налазиште. 

Овим изменама и допунама дефинисана је граница Археолошког налазишта која обухвата 
катастарске парцеле 39, 40, 42/6 ,46, 47, 48, 49, 50, 1048/4 КО Перућац. 

Археолошко налазиште Мраморје у Перућцу је културно добро од изузетног значаја на 
територији општине Бајина Башта (43.957760,19.430246) (Решење Републичког завода за 
заштиту споменика културе о утврђивању археолошког налазишта Мраморје у Перућцу, 
општина Бајина Башта, бр. 709/3 од 25.09.1968., Одлука о категоризацији која је 
објављена у Службеном гласнику СРС бр. 14/79 и 30/89.)  

На подручју насеља Перућац на катастарској општини Перућац налази се археолошко 
налазиште Мраморје које је под називом Стећци – средњовековни надгробни споменици 
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(Stećci Medieval Tombstone Graveyards) уписане на Унескову Листу светске културне и 
природне баштине у 2016. години под бројем 1504. 

 

Слика 31. Планирана намена површина  локације Д 

Стећци – средњовековни надгробни споменици уписани су на Унескову Листу светске 
културне и природне баштине на основу критеријума ii који указује да културно добро 
представља важну размену људских вредности кроз одређени временски период или 
унутар културног подручја света и критеријума vi који указује да је културно добро 
директно и опипљиво повезано са догађајима или живом традицијом , са идејама или 
веровањима , с уметничким и књижевним радовима изванредног јединственог значаја, 
што сведочи о  изузетној универзалној вредности овог културног добра. 

У зони заштите археолошког налазишта дозвољава се планирање и уређење обале у циљу 
спречавња јаких и екцесивних ерозивних процеса у циљу очувања аутентичности и 
интегритета културног добра, с обзиром на то да се археолошко налазиште Мраморје у 
Перућцу налази на територији КО Перућац која је одређена као област јаке и ексцесивне 
ерозије (ППППН Националног парка Тара „Сл. Гласник РС“ бр. 44/2020). Неопходно је 
омогућити квалитетно уређење и обезбеђење обале која је у сталном ерозивном процесу 
и представља значајни претњу за урушавање и нестанак културног добра уписаног на 
Унескову листу светске културне и природне баштине . Мера се односи на  обалу на 
северној граници катастарских парцела бр. 46, 47, 48, 49 и 51 КО Перућац у државном 
власништву и катастарску парцелу 50 КО Перућац у приватном власништву. Неопходно је 
да се катастарска парцела број 50 КО Перућац откупи и да носилац права коришћења 
постане општина Бајина Башта, чиме би се омогућила потпуна презентација културног 
добра. На наведеној парцели налази се још десетак надгробних споменика –стећака који 
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су засути земљом и обрасли вегетацијом и који не могу да се припреме за презентацију с 
обзиром да се налазе на приватној парцели. 

Изменама и допунама се предвидвиђа Интерпретациони центар Стећци – средњовековни 
надгробни споменици – центар за прихват туриста са основним подацима о културном 
добру уписаном на Листу светске баштине , изложбеним , едукативним и инфо простором 
мултимедијалног карактера у неком од расположивих објеката у непосредном окружењу 
археолошког налазишта, а који нису у функцији где је могуће спровести пренамену. Избор 
објеката и пренамена уређују се у договору и уз сагласност Републичког завода за заштиту 
споменика културе. 

Утврђују се следећи услови чувања, одржавања и коришћења културног добра и мере 
заштите за израду Измена и допуна ПГР насеља Перућац: 

1. Археолошко налазиште се налази на парцелама 39, 40, 42/6 ,46, 47, 48, 49, 50, 1048/4 
КО Перућац. Све парцеле су у државном власништву, осим парцеле број 50 КО Перућац 
која је у приватном власништву. 

Коирдинате заштићене околине археолошког налазишта у Перућцу на основу препорука 
Унеска: 

1. 43°57'31''N 19°25'37''E 
2. 43°57'17''N 19°25'40''E 
3. 43°57'28''N 19°25'57''E 
4. 43°57'18''N 19°25'59''E 

Мере заштите у оквиру граница заштићене околине регулисане су Планом управљања 
археолошким налазиштима Мраморје у Перућцу и Мраморје у Растишту који је усвојила 
Скупштина општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ бр. 06-38/2013 
од 30. Децембра 2013.), као и Планом генералне регулације Перућца (2011). 

2. За културно добро Стећци –средњовековни надгробни споменици уписано на Унескову 
листу светске културне и природне баштине прописане су мере у оквиру Плана 
управљања културним добром који је усвојен Одликом Скупштине општине Бајина Башта 
01 бр. 06-38/2013 од 31. децембра 2013. Службени лист Бајина Башта: 

- На утврђеним археолошким налазиштима и њиховој заштићеној околини не може 
се вршити раскопавање, рушење, преправљање, активности изградње и културног 
добра без предходно утврђених услова и сагласности надлежне службе заштите 
културних добара; 

- Забрањује се изградња објеката (индустријских, рударских, енергетских, 
инфраструктурних, пољопривредних идругих објеката) који својом наменом и 
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експлоатацијом могу да угрозе археолошко налазиште или деградирају и наруше 
пејзажне одлике и природне елементе његове заштићене околине; 

- Забрана привременог или трајног депоновања отпада и испуштање отпадних вода, 
отварање позајмишта земље и другог материјала; 

- Изградња инфраструктуре дозвољава се само на простору који је у потпуности 
потпуности архелошки истражен и у сврху презентације културног добра; 

- Очување изворног изгледа архитектуре надгробних обележја и декоративних 
елемената , оригиналних материјала и стилских карактеристика ; 

- Остваривање заштите кроз документацију , као обавезни, примарни вид заштите, 
израдом потпуне детаљне стручне и техничке документације свих утврђених 
непокретних културних добара и добара под предходном заштитом а која се тичу 
археолошких налазишта – средњовековних гробаља са надгробним обележјима 
стећцима и евидентираних добара под предходном заштитом; 

- Корисници и други субјекти који раполажу непокретним културним добрима 
дужни су да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу. 

Према ППППН НП Тара на КО Перућац и Растиште налазе се два археолошка налазишта 
која су под називом Стећци – средњевековни надгробни споменици уписани су на 
Унескову Листу светске културне баштине 2016 године под бројем 1504. 

Некропола је заштићен простор археолошког локалитета који се наслања на спољну 
северну границу НП Тара. Ова средњовековна некропола монолитних камених обележја – 
стећака по броју се (од првобитно забележених око 200 данас је сачувано око 70) и 
изгледу (током времена формирани су правилни редови )сврстава се међу најбоље 
очуване у Републици Србији.Типови споменика, димензије и њихова обрада категоришу 
некрополу „Мраморје“ међу изузетне и специфичне врсте гробаља 14. и 15. Века које 
превазилази национални културно – историјски значај. 

Првим изменама и допунама исправљена је техничка грешка границе водног земљишта 
на катастарској парцели 4451/1 КО Перућац. Граница водног земљишта приказана на 
графичком прилогу 2.1.Планирана намена површина. 

Приступ катастарским парцелама 5, 6/1 и 6/2 КО Перућац и изграђеним објектима 
омогућен је приступном саобраћајницом 41-41 са Државног пута 2. реда бр. 172. 
Планирана саобраћајница је трасирана преко катастарских парцела 13/1, 39, и 1048/4 КО 
Перућац. Прикључак на државни пут планиран је као трокрака раскрсница која ће се 
разрађивати кроз Пројектну документацију. 
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Aналитичко –геодетске тачке оса саобраћајница: 

Саобраћајница 41-41 
БР X Y 

1 
2 

7374257.8176  
7374268.3144    

4869325.77994
869366.5270 

 

 

Слика 32. Планирано решење саобраћајних површина локације Д 

Првим изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Перућац обавезно је 
измештање нелегално поставњеног канализационог одвода у оквиру граница заштићене 
околине Археолошког налазишта и враћање земљишта у првобитно стање.1 

Планирана водоводна, кишна и канализациона мрежа пратиће трасу новопланиране 
саобраћајнице 41-41, и самим тим потребна инфраструктура ће бити ван обухвата 
Археолошког налазишта. 

                                                      

1
 Нелегални канализациони одвод није уцртан на графичке прилоге јер према условима  ЈКП „12 

Септембар“на предметним локацијама нема инсталација које су у надлежности овог предузећа, такође 
канализациони одвод није уцртан ни у важећем Плану генералне регулације. 
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На предметној локацији ЈП,,Национални парк Тара” je сагласан са планираном променом 
намене уз поштовање неопходних мера заштите и санације евентуалних оштећења и 
недозвољених активности, као и уређења простора које ће бити у складу са 
аутентичношћу локалитета, а уз поштовање свих неопходних услова, мера и сагласности 
од надлежних служби и институција. 

Aналитичко - геодетске тачке регулационе линије на локацији измене и допуне Д: 
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Измена и допуна – Е – 

Опис планског деловања 

Изменом и допуном Е извршена је корекција решења саобраћајних површина планираних 
саобраћајница, тако што су нове саобраћајнице прилагођене постојећем стању и 
постојећим објектима становања. Иницијатива за измену решења саобраћајних површина 
извршена је на основу захтева становништва на предметном подручју јер према планском 
решењу саобраћајнице 13-13 и 15-15 прелазе преко изведених објекта, и на тај начин 
онемогућавају озакоњење изграђених објеката. 

Првим изменама и допунама решења саобраћајних површина у обухвату локације Е је 
кориговано и на основу постојећег стања и ситуације са терна. Саобраћајнице 13-13 са 
попречним профилом 4-4 (коловоз 2x2.75м, тротоари 1,5м са обе стране коловоза) 
трасирана је према постојећој саобраћајници на терену на катастарској парцели 42/2 КО 
Перућац.  

Катастарске парцеле које су у обухвату измене и допуне Е намењене су породичном, 
вишепородичном становању, комерцијално – услужним делатностима, угоститељству и 
јавним службама 

 

Слика 33. Планирана намена површина  локације Е 
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Слика 34. Планирано решење саобраћајних површина  локације Е 

Aналитичко –геодетске тачке оса саобраћајница: 

Саобраћајница 13-13 

БР X Y 

1     
2     
3       
4     
5        
6        

7374351.4097    
7374399.2470    
7374410.8004  
7374468.3511    
7374478.1022 
7374497.6051 

4869229.8510 
4869217.2310 
4869210.8861 
4869156.5531 
4869151.8977 
4869147.8294 
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Aналитичко - геодетске тачке регулационе линије на локацији измене и допуне E: 
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Измена и допуна – Ф – 

Опис планског деловања 

Изменама и допунама мења се претежна намена на катастарској парцели 1361 КО 
Растиште која представља безбедосно заштитну баријеру и евакуациони излаз у случају 
ванредних ситуација, самим тим чини техничко – технолошку целину са производним 
објектима ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“, па је планирана претежна намена у функцији 
површина производне енергије - хидроелектрана. 

Катастарске парцеле 1309, 1310, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1316, 1323, 1324, 1342, 1344, 
1396/2 и 1404 КО Растиште овим изменама и допунама мењају претежну намену из 
намене туристички комплекси, камп и спортско-рекреативне површине у производне 
делатности у служби Хидроелектране. Претежна и допунска намена се укидају, тако да на 
предметној парцели остаје само претежна намене за хидроелектрану којом управља ЈП 
Електропривреда Србије., Такође, на наведеним парцелама се не дозвољава никаква 
градња. 

На наведеним парцелама које су у функцији хидроелектране и припадају производним 
делатностима не дозвољава се никаква градња (изнад приступног пута ХЕ „Бајина 
Башта“), изузев парцела на којима постоје домаћинства. 

За катастарске парцеле на којима је дозвољена градња у оквиру измене и допуне Ф важе 
правила грађења, парцелације и препарцелације дефинисана у Плану генералне 
регулације насеља Перућац(''Службени лист општине Бајина Башта'', број 05/2011) за 
претежну намену на парцелама. 

Катастарска парцела 4420/4 КО Растиште представља приступни пут објектима РХЕ „Бајина 
Башта“ и као таква припада целини ХЕ „Бајина Башта“, односно производним 
делатностима. 

Према условима „Електромрежа Србије“ (бр. 130-00-UTD-003-1321/2020-002 oд 
14.10.2020.год.) траса далековода 2x220 kV бр. 292АБ РХЕ Бајина Башта – ТС Бајина Башта, 
једним својим делом се укршта са предметномизменом и допуном. 

У случају градње испод или у близини далековода потребна је сагласност ЕМС АД на 
Елаборат који треба да обезбеди Инвеститор планираних објеката у коме је дат тачан 
однос далековода и објеката чија је изградња планирана. У елаборату приказати 
евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос ускладио са прописима. 
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У складу са чланом 218. Закона о енергетици (Службени гласник РС“ бр. 145/214 и 
95/2018- др. закон) заштитни појас далековода износи 30 м са обе стране далековода 
напонског нивоа 220 kV од крајњег фазног проводника. 

 

Слика 35. Планирана намена површина  локације Ф 

Општи технички услови: 

Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката 
водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 6 му односу на проводнике 
далековода напонског нивоа 220 kV. 

Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може 
приближити на мање од 6 м у односу на проводнике далековода 220 kV, као и у случају 
пада дрвета. 

Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји 
могућност да се млаз воде приближи на мање од 6м од проводника далековода 
напонског нивоа 220 kV. 
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Забрањено је складишење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода. 

Прикључке извеси подземно у случају укрштања са далеководом. 

Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге 
прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом. 

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних 
радова и ископа у близини далековода, ни на који начи се не сме угрозити статаичка 
стабилност стубова далековода. Терен испод далековода и око стубова се не сме 
насипати. 

Aналитичко –геодетске тачке оса саобраћајница: 

Саобраћајница 33-33 

БР X Y 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     

7373601.7199    
7373581.0489    
7373527.2318    
7373510.5497    
7373466.4306    
7373423.5065    
7373405.6764    
7373385.3799    
7373373.1034    
7373353.6697    
7373305.6002    
7373278.8961    
7373238.2586    
7373224.6539    
7373114.6329    
7373105.8278    
7372980.1456    
7372952.8014    
7372924.4076    
7372918.1105    
7372842.7962     

4869526.5232 
4869531.0420 
4869539.0887 
4869541.3226 
4869546.5448 
4869558.0397 
4869565.6940 
4869576.7304 
4869584.9606 
4869598.6061 
4869633.9321 
4869654.2555 
4869686.2739 
4869697.1867 
4869785.8783 
4869791.9924 
4869866.5473 
4869890.4346 
4869926.2540 
4869932.1890 
4869984.9489 
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Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови 
морају бити прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала. 

Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 м од 
најистуренијих делова далековода под напоном. 

У постојећим коридорима далековода могу се изводити санације , адаптације и 
реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и вевитализација 
електроенергетског система буде неопходно, а не може билти сагледано у овом часу. 

 

Слика 36. Планирано решења саобраћајних површина  локације Ф 
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Aналитичко - геодетске тачке регулационе линије на локацији измене и допуне А   
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4.1.1. ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕРУЋАЦ 
(''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА'', БРОЈ 05/2011)  

Према закључку Комисије за планове и Одељења за урбанизам, имовинско правне 
послове и заштиту животне средине општинске управе Бајина Башта, након обављеног 
јавног увида, константовано је да је потребно исправити техничке грешке начињене у 
Плану генералне регулације насеља Перућац (''Службени лист општине Бајина Башта'', 
број 05/2011) и то: 

- на катастарским парцелама 1418/2 и бр. 1476 КО Растиште, на којима је као 
претежна намена дефинисане јавне службе. 

Првим изменама и допунама плана генералне регулације насеља Перућац исправљена је 
техничка грешка, односно промењена је претежна намена на катастарским парцелама 
1418/2 и бр. 1476 КО Растиште из намене јавне службе у намену „комерцијално услужне 
делатности и угоститељство“. 

 
Слика 37. Планирана намена површина на катастарским парцелама 1418/2 и бр. 1476 

КО Растиште 
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- На графичком прилогу „Зоне за даљу урбанистичку разраду“у зони 3.7.,  где су 
формиране грађевинске парцеле, дефинише разрада кроз израду Урбанистичког 
пројекта, без обавезне израде Плана детаљне регулације за целу зону. 

Првим изменама и допунама плана генералне регулације насеља Перућац исправљена је 
техничка грешка, односно  урбанистичка разрада у зони 3.7. се спроводи кроз израду 
Урбанистичког пројекта. 

 

Слика 38. Зона 3.7. – Зоне за  даљу урбанистичку разраду   
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5. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 

Доношењем ових Првих измена и допуна плана генералне регулације насеља Перућац,  
План генералне регулације насеља Перућац (''Службени лист општине Бајина Башта'', број 
05/2011) остаје на снази и примењује се у свим деловима који нису дефинисани у 
обухвату ових Првих измена и допуна. 

Прве измене и допуне плана генералне регулације насеља Перућац примењиваће се 
интегрално са делом основног Плана генералне регулације насеља Перућац (''Службени 
лист општине Бајина Башта'', број 05/2011). 

Параметри дати Планом генералне регулације насеља Перућац (''Службени лист општине 
Бајина Башта'', број 05/2011) остају да важе осим у деловима који су обухваћени Првим 
изменама и допунама плана генералне регулације насеља Перућац или ако је другачије 
наведено у овом плану . 

За све промењене намене, за које нису наведене измене правила грађења и 
урбанистичких параметара, важе правила грађења дефинисана у плановима чија се 
измена и допуна врши. 

За простор у границама ових измена и допуна примењују се графички прилози овог плана 
и то: 

1.1. Граница обухвата плана       Р 1:5 000 
1.2. Постојећа намена површина       Р 1:5 000 
1.3. Постојећи однос површина јавне и остале намене    Р 1:5 000 
2.1. Планирана намена поврђина –претежна и компатибилне намене  Р 1:5 000 
2.2. Планирана намена – претежна намена     Р 1:5 000 
2.3. Планирана намена – компатибилне намене      Р 1:5 000 
2.4. Планирани однос површина јавне и остале намене    Р 1:5 000 
3.1. Планирана саобраћајна инфраструктура     Р 1:5 000 
3.2. Функционална организација саобраћаја     Р 1:5 000 
4.1.Кодификација блокова – улица и раскрсница      Р 1:5 000 
4.2. Регулационо-нивелациони план      Р 1:5 000 
5.1. Водопривредна инфраструктура      Р 1:5 000 
5.2. Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура   Р 1:5 000 
6.1. Зоне за даљу урбанистичку разраду      Р 1:5 000 
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               На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Бајина Башта („Службени 

лист општине Бајина Башта“, број 2/019) у вези члана 13. Закона о јавним 

набавкама(„Службени гласник РС”, број 91/2019), члана 42. Одлуке о снабдевању водом 

на територији општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 

17/020), члана 13. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 

„12.септембар“ са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Бајина 

Башта“, број 11/016, 8/017, 9/017, 6/019, 8/020 и 15/021 ), Скупштина општине Бајина 

Башта на седници одржаној дана 27. децембра 2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ОБЈЕКАТА ЈАВНОГ ВОДОВОДА У 2023. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком поверавају се послови на изградњи и реконструкцији објеката јавног 

водовода (у даљем тексту: послови), на територији општине Бајина Башта у 2023. години, 

Јавном комуналном предузећу „12. септембар“, Бајина Башта. 

 

Члан 2.  

 Послови из члана 1. ове одлуке реализују се у складу са Одлуком о буџету општине 

Бајина Башта за 2023. годину („Службени лист општине Бајина Башта“, број 20/2022), а 

према Плану капиталних инвестиција општине Бајина Башта за 2023. годину 01 број 06-

54/2022 од 06. децембра 2022.године, који је усвојило Општинско веће општине Бајина 

Башта.  

Члан 3. 

 О спровођењу ове одлуке стара се одељење Општинске управе општине Бајина 

Башта надлежно за послове инвестиција.  

 Иницијативу за отпочињање појединачних послова подноси Председник општине, 

Општинској управи општине Бајина Башта. 

 Општинска управа општине Бајина Башта преко надлежних одељења: 

 -припрема Уговор из члана 4. став 1. ове одлуке,  

 -прикупља неопходну техничку, правну и финансијску документацију неопходну за 

почетак, извођење и наплату послова који су предмет појединачних уговора за потребе 

општине Бајина Башта,  

 -уводи у сваки појединачни посао Јавно комунално предузеће „12. септембар“ и 

прати реализацију послова,  

 -врши координацију између општине Бајина Башта и Јавног комуналног предузећа 

„12. септембар“  у току извођења послова,  

 -након окончаних радова доставља сву неопходну документацију другим 

одељењима Општинске управе ради њихове евиденције у пословним и другим књигама 

општине Бајина Башта и  

 -обавља друге послове неопходне за несметано, благовремено, квалитетно и 

ажурно одвијање послова који су предмет ове одлуке. 
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Члан 4.  

 За реализацију послова из члана 1. ове одлуке Јавно комунално предузеће „12. 

септембар“ и општина Бајина Башта закључују Уговор за сваки појединачни посао.  

 Појединачни послови који су предмет уговора из става један овог члана су они 

утврђени Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 2023. годину, предвиђени у Плану 

капиталних инвестиција за 2023. годину, Одлуци о буџету у Разделу 4.01. Општинска 

управа-Програм 2 - Комунална делатност и Програмом пословања Јавног комуналног 

предузећа „12. септембар“ за 2023. годину.  

 Модел уговора из става 1. овог члана је саставни део ове одлуке. 

  

Члан 5. 

 Цена појединачних послова који су предмет ове одлуке утврђују се на основу 

Ценовника радова који усваја Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „12. 

септембар“, а на који  Општинско веће општине Бајина Башта даје сагласност. 

  

Члан 6. 

 Стручни надзор над извођењем свих послова који су предмет ове одлуке, биће 

одређен од стране општине Бајина Башта, односно Општинске управе општине Бајина 

Башта. 

Члан 7. 

 Плаћање послова који су предмет ове одлуке се врши на основу финансијске 

документације дефинисане Уговором из члана 4. став 1. ове одлуке. 

  

Члан 8.  

 Јавно комунално предузеће „12. септембар“ је дужно да уредно води сву 

грађевинску и финансијску документацију везану за послове који су предмет ове Одлуке и 

да након завршетка све објекте преда општини Бајина Башта.  

 

Члан 9.  

 За сваки појединачан посао из члана 1. ове одлуке након његовог завршетка 

обавезно је сачињавање записника о примопредаји радова који потписују овлашћени 

представници Јавног комуналног предузеће „12. септембар“, општине Бајина Башта и 

стручни надзор. 

Члан 10.  

 Средства за извођење радова на изградњи и реконструкцији објеката јавног 

водовода обезбедиће се из буџета општине Бајина Башта и других извора у складу са 

законом.  
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Члан 11.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Бајина Башта“.  

01 Број: 06-56/2022 

Бајина Башта, дана 27. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Младен Лукић, с.р.  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  

 Закључен дана _______ 2023. године између:  

 

          1. Општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, ПИБ 101960656, матични бр. 

07355866, коју заступа председница општине Бајина Башта, Весна Ђурић (у даљем тексту: 

Инвеститор) и 

          2. Јавног комуналног предузећа „12 септембар“, ул. Светосавска бр.6, ПИБ 

1042006897, матични број 20104376 које заступа директор Дејан Филиповић (у даљем 

тексту: Извођач радова)  

 

Уговорне стране констатују:  

 

• Планом инвестиција општине Бајина Башта за 2023. годину који је усвојило Општинско 

веће, закључак 01 број 06-54/2022 од 06. децембра 2022.године,  предвиђене су активности 

на изградњи водовода и то базена „Глишино брдо“ и насељу Баре-Јевтића поток. 

 

• Скупштина општине Бајина Башта је донела Одлуку о поверавању послова на изградњи 

и реконструкцији објеката јавног водовода и јавне канализације у 2023. години, којом је 

предвиђено да се изградња објеката водоснабдевања у 2023. години, на територији 

општине Бајина Башта реализује према Плану инвестиција за 2023. годину, а да се 

послови на изградњи и реконструкцији објеката јавног водовода и јавне канализације 

поверавају Јавном комуналном предузећу „12. септембар“, Бајина Башта“.  

Члан 1.  

Предмет овог уговора је извођење радова на  

____________________________________________________________  

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске и 

грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 

извршење радова који су предмет овог уговора.  

Члан 2. 

Инвеститор уступа, а Извођач радова прихвата и обавезује се да за рачун Инвеститора 

изведе радове на ___________________________________________________________,  

по пројектној документацији израђеном од стране _____________ и понуди Извођача 

радова број _____ од ________ 2023. године, а која је састављена према Ценовнику радова 

који је донео Надзорни одбор Извођача радова под бројем од ________ 2023. године, а на 

који је Општинско веће општине Бајина Башта дала сагласност закључак број 

__________________.  
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Количина, врста и квалитет радова, које ће Извођач радова извести одређене су понудом 

из става 1. овог члана и иста је саставни део овог уговора.  

Члан 3. 

 

 Извођач радова се обавезује да:  

 

• све радове из члана 1. овог уговора изведе у складу са прописима (законом, стандардима, 

техничким нормативима), према техничкој документацији и понуди наведеним у члану 2. 

овог Уговора;  

 

• уграђује материјал и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији, 

техничким условима и стандардима;  

 

• у току извођења радова благовремено предузима мере за обезбеђење сигурности објекта 

као и све прописане мере заштите на раду;  

 

• пријави извођење радова;  

 

• на градилишту води све потребне књиге и документе о грађењу, грађевинску књигу, 

грађевински дневник, инспекцијску књигу и сл;  

 

• именује одговорног извођача радова; 

  

• поступи по оправданим примедбама надзорног органа и о свом трошку отклони 

недостатке;  

 

• поверене радове изведе стручно и квалитетно у свему према прихваћеној понуди и 

правилима струке важећим за ту врсту радова;  

 

• испостави Инвеститору окончану ситуацију за изведене радове;  

 

• користи и одржава изграђену водоводну и канализациону мрежу;  

 

• да надокнади евентуалне штете изазване извођењем радова.  

 

Члан 4.  

 

 Инвеститор се обавезује:  

 

- обезбеди стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова; 

 

- да обезбеди лице за координацију које ће у свему представљати Ивеститора а биће 

именовано решењем Начелника Општинске управе општине Бајина Башта; 
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- плати Извођачу радова уговорену цену за изведене радове. 

Члан 5. 

Уговорне стране констатују да вредност радова и опреме по понуди која је саставни део 

овог Уговора износи __________________________________________ динара.  

Укупна вредност радова и опреме из става 1.овог члана са трошковима ПДВ-а износи 

_________ динара.  

Средства за извршавање послова из члана 1 овог уговора, обезбеђена су Одлуком о буџету 

општина Бајина Башта за 2023. годину („Службени лист општине Бајина Башта“, број 

____/2022), на позицији Програм 2- Комуналне делатности – Пројекат-__________- 

функција _________  - економска класификација - _____________.  

Члан 6.  

Исплата уговорене цене ће се вршити у року од 45 дана од дана достављања рачуна, 

оверених привремених ситуација, односно окончане ситуације, сачињених на основу 

оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаних 

од стране стручног надзора.  

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља 

стручном надзору и координатору који ту документацију чува до примопредаје и коначног 

обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без 

права приговора.  

Члан 7. 

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

_______ радних дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао. У случају обуставе 

радова који се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава 

за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у радне дане 

који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова су:  

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време);  

2. мере предвиђене актима надлежних органа;  

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом;  
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4. немогућност прилаза градилишту.  

Даном увођења у посао сматра се дан када је Инвеститор обезбедио извођачу несметан 

прилаз градилишту. Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.  

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за стављање у употребу, а 

што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.  

Члан 8. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:  

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача,  

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,  

- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим радова по 

измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова 

који су предмет овог уговора,  

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

извођач.  

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 

форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач радова подноси Инвеститору у року од 

два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за 

завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе 

постигну писмени споразум.  

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 

више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.  

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње.  

Члан 9. 

Извођач радова се обавезује:  
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- да пре почетка радова Инвеститору достави решење о именовању одговорног извођача 

радова;  

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 

врсту посла и у уговореном року;  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;  

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права 

на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 

динамику;  

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности 

према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, 

и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова 

наручиоцу;  

- да се строго придржава мера заштите на раду;  

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;  

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, 

који регулишу ову област;  

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 

изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је 

запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;  

- да по завршеним радовима одмах обавести Инвеститора да је завршио радове и да је 

спреман за њихов пријем;  

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 

неправилности и недостаци;  

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у 

року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.  
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Члан 10. 

Стручни надзор над извођењем радова који су предмет уговора, биће одређен посебним 

решењем као и координатор активности на извођењу радова.  

Стручни надзор и координатор активност пуноправно заступају инвеститора и у његово 

име и за његов рачун могу да предузимају све радње у вези са предметом овог уговора, у 

складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.  

Члан 11.  

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана 

примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 

произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору.  

Извођач радова је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 

уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене материјале, као 

и упутства за руковање.  

Члан 12. 

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив инвеститора о 

свом трошку отклони све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 

оштећења проузрокована овим недостацима.  

Уколико Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року 

од 5 дана по пријему писменог позива од стране Инвеститора, Инвеститор је овлашћен да 

за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача 

радова за отклањање недостатака у гарантном року.  

Члан 13. 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има сертификате 

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 

складу са пројектном документацијом.  

Уколико Инвеститор утврди да уграђени материјал и опрема не одговарају стандардима и 

техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.  

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету и који 

није у складу са ставом 1. овог члана.  
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У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

Инвеститор има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом 

трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 

Члан 14. 

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за 

извођењем вишкова радова, преко уговорене вредности радова, накнадних и 

непредвиђених радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и 

писмено обавести стручни надзор и инвеститора.  

За извођење вишкова радова, преко уговорене вредности радова, потребна је писмена 

сагласност Инвеститора. Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача 

радова за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а 

извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка 

радова. Вишкове радова, за које је добијено писмено мишљење стручног надзора и који су 

усвојени од стране Инвеститора, Извођач радова ће извести на основу допунске понуде и 

анекса овог уговора.  

Члан 15. 

У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису били укључени у 

првобитни пројекат, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за 

извршење радова који су предмет овог уговора, Инвеститор може закључити уговор са 

Извођачем али да укупна вредност свих додатних радова није већа од 25% од укупне 

вредности овог уговора.  

Члан 16. 

Извођач може и без претходне сагласности Инвеститора, а уз сагласност стручног надзора 

извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност 

објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим 

ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде 

пројектне документације.  

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог 

члана, о томе обавесте Инвеститора.  

Инвеститор може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 

знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.  

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.  
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Члан 17. 

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Инвеститора 

и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка 

радова.  

Комисију за примопредају радова чине по један представник Инвеститора, стручног 

надзора и Извођача радова. Комисија сачињава записник о примопредаји радова.  

Грешке, односно недостатке које утврди Инвеститор у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од 

стране инвеститора и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Инвеститор ће 

радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова. Евентуално уступање 

отклањања недостатака другом извођачу Инвеститор ће учинити по тржишним ценама и 

са пажњом доброг привредника.  

Члан 18. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених 

јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.  

Члан 19. 

Инвеститор има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:  

- уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и 

ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом 

или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 

квалитету наведеном у понуди извођача, а Извођач радова није поступио по примедбама 

стручног надзора;  

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.  

Члан 20. 

У случају једностраног раскида уговора Инвеститор има право да за радове који су  
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предмет овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан 

да надокнади инвеститору штету, која представља разлику између цене предметних 

радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.  

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 

отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 

раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, 

да Инвеститору преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно 

изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је 

одговорна за раскид уговора.  

Члан 21. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно.  

Уколико спорови између Инвеститора и Извођача радова не буду решени споразумно, 

надлежан је Привредни суд у Ужицу.  

Члан 22.  

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.  

Члан 23. 

На све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.  

Члан 24. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе 

уговорне стране.  

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.  

      Извођач         Инвеститор 

ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта                                                     Општина Бајина Башта 

               Директор                                                                                   Председница општине 

       Дејан Филиповић                                                                                   Весна Ђурић 
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           На основу члана 29. став 1. тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/20218) и члана 40. 

став 1. тачка 6. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 

2/019), Скупштина општине Бајина Башта дана 27. децембра 2022. године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 

БАЈИНА БАШТА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врше се измене Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територије општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, број 

8/011 и 9/016). 

Члан 2. 

 Члан 11. мења се и гласи: 

 „У складу са чланом 31. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама, а за потребе заштите и спасавања грађана и 

материјалних добара од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и 

опасности на територији општине Бајина Башта, одређују се оспособљена привредна 

друштва и друга правна лица. 

 Општинско веће општине Бајина Башта ће посебном Одлуком одредити субјекте из 

става 1. овог члана.“ 

Члан 3. 

 Члан 12. мења се и гласи: 

 „Јединице цивилне заштите образује Општинско веће општине Бајина Башта 

посебном одлуком.“  

Члан 4. 

 

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

општине Бајина Башта. 

01 Број: 56/2022 

Бајина Башта, дана 27. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                     Младен Лукић, с.р. 
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                     На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци  породици са 

децом („Службени гласник РС“, број 113/2017, 50/2018, 51/2021-одлука УС, 53/2021-

одлука УС, 66/2021 и 130/2021) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Бајина Башта 

(„Службени  лист општине Бајина Башта“, број 2/019), Скупштина  општине Бајина 

Башта, на седници одржаној  дана 27. децембра 2022. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ 

НАКНАДИ ЗА  НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ  И  НОВЧАНОЈ НАКНАДИ ЗА 

НЕЗАПОСЛЕНУ МАЈКУ – ПОРОДИЉУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БАЈИНА БАШТА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о једнократној новчаној накнади за 

новорођену децу и новчаној накнади за незапослену мајку-породиљу на подручју општине 

Бајина Башта („Службени  лист општине Бајина Башта'',  број 1/2012, 12/2012, 1/2013, 

8/2014, 5/017 и 17/2020). 

Члан. 2. 

   После члана 3. додаје се члан 3а.  који гласи:    

 „Поклон честитака за прво дете рођено у новој календарској години са територије 

општине Бајина Башта, исплаћује се једнократно, у висини новчане накнаде у износу од 

30.000,00 динара. 

 Уколико мајка на порођају роди двоје или више деце, исплата ће се извршити за 

свако рођено дете у том порођају. 

 Право на поклон честитку остварује се под условима прописаним чланом 2. ове 

Одлуке, решењем Председника општине, на основу извештаја надлежне здравствене 

установе.“ 

Члан 3. 

 Ова Одлука о изменама и допунама Одлуке о једнократној новчаној накнади за 

новорођену децу и новчаној накнади за незапослену маку – породиљу на подручју 

општине Бајина Башта, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном 

листу општине Бајина Башта“, а почиње да се примењује почев од 2023.године. 

 

01 Број:06-56/2022 

Бајина Башта, дана 27. децембра 2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                        Младен Лукић, с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

01 Број 06-56/2022 

27. децембар 2022.године  

БАЈИНА БАШТА 

 

 Скупштина општине Бајина Башта, на основу члана 27. став 10., члана 34. став  2. 

Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др 

закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 6. члана 10. став 1. тачка 1. члан 12. 

став 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  

давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018), члана 34. члана 44. став 1. тачка 1. члан 

72. став 7. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 

општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 6/019), Одлуке о 

покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бајина Башта 

непосредном погодбом 01 број 06-40/2022 од 20.10.2022.године и члана 40. став 1. тачка 

35. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), 

на седници одржаној дана              27. децембра 2022.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

        I ДАЈЕ СЕ  у закуп пословни простор у јавној својини општине Бајина Башта 

непосредном погодбом  на одређено време, на период од 5 (пет) година, рачунајући од 

дана закључења уговора о давању у закуп пословног простора, „Удружењу деце са 

сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта“ из Бајине Баште, ул. Војводе 

Мишића, ПИБ 104706116, мат.бр.17664964 и то пословни простор који се налази у згради 

постојећој на кат. парцели 791/1, означена као објекат број 2, површине 113м
2
, уписан у 

лист непокретности број 2327 КО Бајина Башта, уз плаћање месечног износа закупнине у 

износу од 5.132,40 динара. 

 

         II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  „Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља 

Бајина Башт“ из Бајине Баште да као закупац са општином Бајина Башта закључи уговор о 

закупу у року од 30 дана од дана коначности ове Одлуке. 

 

        III Ако се у року из става 2. ове одлуке не закључи уговор о закупу, сматраће се да је 

закупац одустао од закључења уговора. 
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            IV Овлашћује се Председница општине Бајина Башта да у року од 30 дана од дана 

коначности ове Одлуке закључи уговор о закупу пословног простора са закупцем из става 

1. ове одлуке за прихваћени месечни износ закупнине.  

 

 V О извршењу ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Бајина Башта. 

 

 VI Ова Одлука је коначна у управном поступку.  

 

                                                  О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 27. став 10., чланом 34. став 2. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, 

број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018 и 

153/2020) прописано је да о располагању непокретностима у јавној својини одлучује 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, одређен њеним актима и да се ствари у 

јавној својини  могу дати у закуп непосредном погодбом, ако је то у конкретном случају 

једино могуће решење. Чланом 6., чланом 10. став 1. тачка 1. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 

права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„Сл.гласник 

РС“, број 16/2018) прописано је да о располагању стварима у јавној својини јединице 

локалне самоуправе одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са 

законом и статутом јединице локалне самоуправе; да се непокретности у јавној својини 

отуђују у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно 

непосредном погодбом, под условима утврђеним законом и Уредбом. Даље, је истом 

Уредбом прописано да се непокретности  у јавној својини могу изузетно од члана 6. 

Уредбе, дати у закуп и ван поступка јавног надметања, односно  прикупљања писмених 

понуда, у случајевима када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији као 

и трговинска и војна представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним 

представништвима у Републици Србији, међународне организације за помоћ и сарадњу са 

земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења 

услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, 

парламентарне политичке странке, организације и удружења грађана из области здравства, 

културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, 

под условом да тај простор не користе за остваривање прихода, агенције дирекције и 

друге службе и организације чији је оснивач носилац права јавне својине, а за које 

оснивачким актом није утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни простор за 

рад. Чланом 12. став 1. Уредбе је прописан износ закупнине, односно да се хуманитарним 

организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом,  



 
 
 

 
 

Број: 20– 28. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта  
 

удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и 

дечије заштите, заштите животне средине, парламентарним политичким странкама, који 

пословни простор не користе за стицање прихода, добровољним организацијама које 

учествују у спасилачким акцијама, лицима  која обављају делатност старих заната, 

уметничких заната и послова домаће радиности одређених Правилником о одређивању 

послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће 

радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих 

сертификата („Службени гласник РС“, број 56/12) као и удружењима која остварују 

сарадњу са министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја  за 

одбрану или која негују традиције ослободилачких ратова Србије, може дати у закуп 

пословни простор, уз обавезу плаћања закупнине у висини од 20% од процењене тржишне 

вредности закупнине коју је проценио порески или други надлежни орган.  

Скупштина општине Бајина Башта је Одлуком о покретању поступка давања у закуп 

непокретности у јавној својини општине Бајина Башта непосредном погодбом 01 број 06-

40/2022 од 20.10.2022.године покренула сам поступак, а решењем 01 број 06-40/2022 од 

20.10.2022.године именовала  Комисију за спровођење поступка давања у закуп 

непосредном погодбом. Комисија именована од стране Скупштине општине Бајина Башта 

је спровела поступак давања у закуп непосредном погодбом непокретности у јавној 

својини и то пословног простора који се налази у згради постојећој на кат.парцели број 

791/1 КО Бајина Башта, означена као објекат број 2, уписана у листу непокретности број 

2327 КО Бајина Башта. 

Комисија је од Одсека за наплату и контролу јавних прихода прибавила акт 05 број 

сл/2022 од 23.11.2022.године у ком је исказана процена почетног износа закупнине за 1м
2
 

пословног простора који се налази у  згради постојећој на кат.парцели број 791/1 КО 

Бајина Башта, означена као објекат број 2, бруто  површине од 113м
2
, за другу зону, на 

кат. парцели 791/1 КО Бајина Башта и износи  273,00 динара, што за нето корисну 

површину пословног простора од 94м
2
 износи 25.662,00 динара. Поступак давања у закуп 

непосредном погодбом  је спроведен о чему је дана 02.12.2022.године сачињен записник. 

Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта из Бајине Баште 

је на записник дана 02.12.2022.године прихватило почетну цену закупнине у месечном 

износу од 5.132,40 динара,  однoсно 20%  од процењене тржишне висине закупнине  у 

износу  од  25.662,00 динара. На записник није било примедби и то како на сам записник, 

тако и на рад Комисије и на спроведен поступак давања у закуп пословног простора 

непосредном погодбом.  

         Имајући у виду утврђено чињенично стање, испунили су се услови да Удружење 

деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта из Бајина Башта закључи са 

општином одговарајући уговор, па је сходно члану 34. став 1. и став 2. члан 44.став 1. 

Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине 

Бајина Башта (''Службени лист РС''општине Бајина Башта број 6/019), и донета одлука  као 

што гласи у диспозитиву. 
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   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Ова одлука  је коначна и против ње се може 

покренути управни спор тужбом Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 

достављања Одлуке.    

 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Младен Лукић, с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

01 Број 463-3/2022 

27. децембар 2022.године  

БАЈИНА БАШТА 

 

Скупштина општине Бајина Башта, на основу члана 27. став 10., члана 28. став  2. и 

члана 29. става 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-др закон, 108/2016 ,113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 2. члана 20. и 

члана 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом и  давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018), 31. став 4. и члану 

32. Одлуке о грађевинском земљишту(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 

1/015, 12/016 и 3/021), Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о приступању јавном 

надметању ради отуђења непокретности из јавне својине општине Бајина Башта 01 Број: 

463-3/2022 од 20.10.2022.године и члана 40. став 1. тачка 35. Статута општине Бајина 

Башта (''Сл.лист општине Бајина Башта'', број 2/2019), на седници одржаној дана 27. 

децембра 2022. године, донела је 

 

                                             Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Бајина Башта понуђачу Ђокић Милени из 

Бајине Баште ЈМБГ 27039951796016, бр.л.к.0092785600 ПС Бајина Башта, као једином 

понуђачу на одржаном јавном надметању дана 16.11.2022.године и то следећа 

непокретност: 

-кат. парцела број 1444/21 КО Бајина Башта, по култури њива 4.класе, у површини од 

0.01,24ха, уписана у листу непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна својина 

општине Бајина Башта, са уделом од 1/1, по укупној купопродајној цени  у износу од 

620,82евра. 

 

 II Овлашћује се Председница општине да у року од 30 дана од дана коначности 

овог решења са купцем из става 1. овог решења закључи уговор о отуђењу и преносу јавне 

својине на непокретности за прихваћену укупну купопродајну цену умањену за уплаћени 

износ депозита. 

   

III Ако се у року из става 2 овог решења не закључи уговор о отуђењу и преносу јавне 

својине, сматраће се да је купац из става 1. овог решења одустао од закључења уговора и  
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губи право на повраћај депозита, па ће иста непокретност бити предмет новог јавног 

надметања на коме, сходно члану 31. став 4. и члану 32. Одлуке о грађевинском земљишту 

исти купац неће имати право учешћа. 

 

 IV Исплата купопродајне цене за отуђење непокретности из става 1.  овог решења 

извршиће се у динарској противредности, по званичном средњем курсу евра Народне 

банке Србије, на дан уплате, у року од 10 дана од дана закључења уговора о отуђењу. 

 

 V Уговор о отуђењу из јавне својине општине Бајина Башта оверава се пред 

надлежним органом, а трошкови овере падају на терет купца. 

 

 VI О извршењу овог решења стараће се Општинска управа општине Бајина Башта. 

 VII Ово Решење је коначно у управном поступку.  

 

                                                  О б р а з л о ж е њ е  

 

Чланом 27. став 10., члан 28. став 2., члана 29. става 1. Закона о јавној својини 

(„Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др закон, 108/2016, 113/2017, 

95/2018 и 153/2020) као и чланом 2. и чланом 21. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 

својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„Сл.гласник РС“,број 

16/2018) прописано је да о располагању стварима у јавној својини јединице локалне 

самоуправе одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и 

статутом јединице локалне самоуправе; да се непокретности у јавној својини отуђују у 

поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном 

погодбом, под условима утврђеним законом и уредбом; да се почетна, односно најнижа 

цена непокретности која се отуђује из јавне својине утврђује у висини тржишне вредности 

истих непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у потивдинарској 

вредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, те да се 

купопродајна цена непокретности утврђује на основу акта надлежног пореског органа и да 

о току поступка из члана 21. ове Уредбе да комисија води записник и по окончаном 

поступку јавног надметања, односно отварања писмених понуда, утврђује предлог да се 

непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио најповољније услове; да 

одлуку да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио најповољније 

услове, након спроведеног поступка јавног надметања  или прикупљања писмених понуда, 

доноси надлежни орган. 

 У складу са чланом 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања  и  



 
 
 

 
 

Број: 20– 28. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта  
 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018) Комисија именована од 

стране Скупштине општине Бајина Башта по решењу 01 број 06-40/2022 од 

20.10.2022.године је расписала и огласила јавно надметање дана 31.10.2022.године, а ради 

отуђења непокретности из јавне својине општине Бајина Башта и то кат. парцеле број 

1444/21 КО Бајина Башта, по култури њива 4. класе,  у површини од 0.01,24ха, све до сада 

уписана у лист непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна својина општине 

Бајина Башта,са уделом од 1/1, јер наведену непокретност општина Бајина Башта не 

користи у функцији својих надлежности. Јавно надметање је спроведено дана 

16.11.2022.године о чему је сачињен записник на који није било примедби и то како на сам 

записник тако и на рад Комисије и на спроведен поступак јавног надметања. На основу 

тако спроведеног јавног надметања, Ђокић Милени из Бајине Баште као једином 

најповољнијем понуђачу додељена је кат. парцела број 1444/21 КО Бајина Башта, по 

култури њива 4. класе, у површини од 0.01,24ха, уписана у лист непокретности број 2327 

КО Бајина Башта, као јавна својина општине Бајина Башта са уделом од 1/1. 

          Имајући у виду утврђено чињенично стање, испунили су се услови да изабрани 

учесник јавног надметања закључи са општином одговарајући  уговор,па је сходно члану 

21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018), члану 31. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Службени лист општине Бајина Башта“, број 1/015, 12/2016 и 3/2021), и 

донетa oдлука  као што гласи у диспозитиву. 

 

           ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Ово решење је коначно  у управном поступку, 

а учесник јавног надметања који сматра да му је у поступку јавног надметања повређено 

право може против истог покренути управни спор тужбом Управном суду у Београду у 

року од 30 дана од дана достављања Одлуке.    

 

 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                Младен Лукић, с.р.   
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               На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон, 47/018 и 111/2021-др.закон), члана 40. тачка 

13. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта*“ бр. 2/019) и члана 

12. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Установе Спортско-туристичкицентар 

*Бајина Башта* Бајина Башта са Законом о туризму и са Уредбом о класификацији 

делатности и промени назива установе (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 9/018 и 

9/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 27. децембра 2022. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању директора Туристичке организације „Тара-Дрина“  

Бајина Башта 

 

I 

               ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Ђурић, дипломирани економиста из Бајине Баште, за 

директора Туристичке организације „Тара-Дрина“ Бајина Башта, на мандатни  период од 4 

године, на коју дужност ће ступити дана 01. јануара 2023. године, обзиром да му, 

закључно са 31. децембром 2022. године, истиче претходни мандат вршиоца дужности 

директора Туристичке организације „Тара-Дрина“, Бајина Башта, на коју дужност је 

именован Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 број 06-46/2021 од 

23.12.2021.године. 

II 

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

Башта“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Управни одбор Туристичке организације „Тара-Дрина“ Бајина Башта, на основу 

овлашћења из чланова  19. и 30. Статута те Установе, расписао је дана 18. новембра 2022. 

године конкурс за именовање директора Туристичке организације „Тара-Дрина“ Бајина 

Башта, на мандатни период од 4 године, а обзиром да досадашњем вршиоцу дужности 

директора Милану Ђурићу истиче мандат дана 31. децембра 2022. године. Конкурс је 

расписан сходно условима из члана 29. Статута те Установе и члана 42. Закона о туризму 

(„Сл.гласник РС“, бр. 17/019), којима је прописано да директор туристичке организације 

мора да поседује стечено високо образовање 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;  радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим 

пословима и активно знање најмање једног страног језика. 
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          Конкурс је објављен у листу „Послови“ дана 30. новембра 2022. године. На конкурс 

се благовремено пријавио само један кандидат, Милан Ђурић, дипломирани економиста 

из Бајине Баште.  

           Управни одбор је на седници од 12. децембра 2022. године размотрио пријаву на 

конкурс и констатовао да је иста потпуна и исправна и предлогом број 1119/22 од 12. 

децембра 2022. године Скупштини општине предложио да на функцију  директора 

Туристичке организације „Тара-Дрина“Бајина Башта именује кандидата Милана Ђурића, 

дипломираног економисту из Бајине Баште, наводећи да он у потпуности испуњава услове 

конкурса. Милан Ђурић је почев од 01.01.2022. године до сада обављао функцију вршиоца 

дужности директора ове Установе. 

              Ценећи достављени предлог, Скупштина општине је исти прихватила, па је донела 

решење као у диспозитиву. 

              Решење је донето применом одредби члана 32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (*Сл.гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон, 47/018 и 

111/2021-др.закон) и члана 40. тачка 13. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист 

општине Бајина Башта“, бр. 2/019), у којима је прописано да Скупштина општине именује 

и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе 

чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом. Скупштина 

општине Бајина Башта је Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању Установе Спортско-

туристичкицентар *Бајина Башта* Бајина Башта са Законом о туризму и са Уредбом о 

класификацији делатности и промени назива установе (*Сл.лист општине Бајина Башта*, 

бр. 9/018 и 9/019) основала ту Установу. На доношење овог Решења примењен је и члан 

12. те Одлуке, којим  је прописано да директора именује и разрешава Скупштина општине 

Бајина Башта, на основу јавног конкурса, који спроводи Управни одбор Установе. 

             Диспозитивом овог Решења утврђено је да ће именовани ступити на дужност дана 

01. јануара 2023. године, обзиром да му, закључно са 31. децембром 2022. године истиче 

претходни једногодишњи мандат  вршиоца дужности директора Туристичке организације 

„Тара-Дрина“ Бајина Башта. 

 

               ПРАВНА ПОУКА: Ово решења је коначно и против истог се може поднети тужба 

Вишем суду Ужице у року од 60 дана од дана пријема.  

 

01 Број:06-56/2022 

Бајина Башта, дана 27. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                          Младен Лукић, с.р. 
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              На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/017, 27/018-др. закон, 10/019, 27/018-др. закон, 6/2020 и 129/2021), 

члана 3. став 4. Правилника о општинском савету родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/018) 

и члана 40. став 1. тачка 67. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина 

Башта“, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 27. 

децембра 2022. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Општинског савета родитеља 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Општински савет родитеља општине Бајина Башта за школску 

2022/2023. годину, који чине представници савета родитеља свих установа образовања и 

васпитања на територији општине Бајина Башта, у саставу: 

 

1. Представници Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта: 

     -Бојана Јездић, члан, 

     -Нада Лукић, заменик члана, 

2. Представници Основне школе „Свети Сава“ Бајина Башта: 

     -Ивана Цвијић, члан, 

     -Слободан Ивановић, заменик члана, 

3. Представници Основне школе „Стеван Јоксимовић“ Рогачица: 

     - Рада Танасијевић, члан, 

     - Милена Крстић, заменик члана, 

4. Представници Основне школе „Душан Јерковић“ Костојевићи: 

     - Биљана Секулић, члан, 

     - Сања Мартић, заменик члана, 

5. Представници Гимназије „Јосиф Панчић“ Бајина Башта: 

     -Милан Живановић, члан, 

     -Соња Милосављевић, заменик члана, 

6. Представници Техничке школе  Бајина Башта: 

    -Александар Ђокић, члан, 

    -Драган Живановић, заменик члана. 

7.Представници Предшколске установе „Невен“ Бајина Башта: 

    - Дејан Нешковић, члан, 

    - Магдалена Васић, заменик члана. 

 

 II Општински савет родитеља има председника и заменика председника, које 

бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Општинског савета. 
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 III Општински савет родитеља: 

                       -даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права 

детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у 

општини; 

                       -учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја 

за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 

                      -прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, 

доступности и могућности  образовања и васпитања за децу, односно ученике, спречавања 

социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на 

територији општине; 

                     -пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези 

са питањима  из њихове надлежности; 

                     -заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за 

унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији 

општине; 

                     -сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, 

заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и 

људских права; 

                      -обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији 

општине. 

 

 IV Председник, заменик председника и чланови Општинског савета родитеља 

послове из своје надлежности обављају без накнаде. 

 

 V Општински савет родитеља саставља полугодишњи извештај о свом раду и 

доставља га установама за које је Општински савет родитеља именован и Скупштини 

општине Бајина Башта. 

     

 VI Служба Општинске управе општине Бајина Башта задужена за скупштинске 

послове обавља административно-техничке  послове потребне за рад Општинског савета 

родитеља. 

 

 VII Средства потребна за обављање послова Општинског савета родитеља 

(канцеларијски материјал и сл.) обезбеђују се у буџету општине Бајина Башта, у складу са 

законом. 

  

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

општине Бајина Башта*. 
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             IX Решење доставити: члановима Општинског савета родитеља, установама 

образовања и васпитања и архиви Скупштине. 

 

01 Број:06-56/2022 

Бајина Башта, дана  27. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                   Младен Лукић, с.р. 
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На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, број 87/2018), члана  7. Уредбе о саставу, 

начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, број 

27/2020), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. 

став 1. тачка 41. Статута Општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, 

број 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  27. децембра 

2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ  

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

                       I.РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Бајина Башта:                          

                   1.Предраг Анђић-ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта,  

                   2.Снежана Радосављевић-Електродистрибуција Србије д.о.о., Огранак 

Електродистрибуција Ужице, Погон Бајина Башта,     

                   3.Стојанка Ђурић-Општинско веће општине Бајина Башта, и 

                   4.Потпуковник Дејан Вељовић-Гарнизон Краљево. 

 

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

Бајина Башта“. 
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Бајина Башта, дана 27. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Младен Лукић, с. Р. 
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На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, број 87/2018), члана  7. Уредбе о саставу, 

начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, број 

27/2020), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. 

став 1. тачка 41. Статута Општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, 

број 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана  27. децембра 

2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ  

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

                       I.ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Општинског штаба за ванредне ситуације општине 

Бајина Башта:                                                    

                   1.Велимир Радовановић, директор ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта, 

                   2.Срђан Обрадовић, руководилац погона у Електродистрибуција Србије д.о.о., 

Огранак Електродистрибуција Ужице, Погон Бајина Башта и 

                   3.Дејан Тимотијевић, члан Општинског већа општине Бајина Башта. 

 

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

Бајина Башта“. 
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Бајина Башта, дана 27. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Младен Лукић, с.р. 
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                На основу чланова 72. и 73. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 

14/2022), члана 31. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/017, 83/014-

др. закон, 101/016-др.закон, 47/018 и 111/021-др. закон) и члана 34. став 2. Статута 

општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр.2/019), Скупштина општине 

Бајина Башта, на Предлог Административно-мандатно-имунитетског одбора, на седници 

одржаној дана 23. децембра 2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

            I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборнику Марку Јањићу, са изборне листе Урош 

Ђокић-уједињени за победу Бајине Баште, изабраном на изборима одржаним 03. априла 

2022. године. 

           II. Мандат одборнику Марку Јањићу почиње да тече од дана када је потврђен и 

траје до истека времена на које је изабрана одборница Љубица Ђурић, којој је престао 

мандат пре истека времена на које је изабрана, а уместо које му  је Општинска изборна 

комисија општине Бајина Башта доделила одборнички мандат. 

           III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл. листу општине 

Бајина Башта*.  

О б р а з л о ж е њ е  

     

                 Одлуком Скупштине општине Бајина Башта   01 Број: 06-40/2022 од 20. октобра 

2022. године („Сл. лист општине Бајина Башта“,  бр.16/2022) констатован је престанак 

мандата одборници Љубици Ђурић, са изборне листе Урош Ђокић-уједињени за победу 

Бајине Баште, пре истека времена на које је изабрана на изборима од 03. априла 2022. 

године, због подношења писане оставке на функцију одборника Скупштине општине 

Бајина Башта. 

                На основу одредби члана 72. и 73. Закона о локалним изборима („Сл. гласник 

РС“, бр. 14/2022) Општинска изборна комисија општине Бајина Башта доделила је нови 

одборнички мандат, уместо одборнице Љубице Ђурић, кандидату Марку Јањићу, са 

изборне листе Урош Ђокић-уједињени за победу Бајине Баште Решењем 01 Број:013-

52/2022 од 24. октобра 2022. године и издала му Уверење 01 Број: 013-55/2022-01  од 24. 

октобра 2022. године о избору за одборника Скупштине општине Бајина Башта.  

                Сходно својој надлежности утврђеној чланом 5. став 1. алинеја 4. Одлуке о 

сталним радним телима Скупштине („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/05) и чланом 

78. Пословника Скупштине општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, број  
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4/2019), Административно-мандатно-имунитетски одбор Скупштине утврдио је и 

Скупштини доставио Предлог  01 Број: 06-44/2022 од 02. новембра 2022. године за 

потврђивање мандата одборнику Марку Јањићу. Разматрајући тај Предлог, Скупштина 

општине је исти прихватила и потврдила му одборнички мандат. Административно-

мандатно-имунитетски одбор утврдио је да су  подаци из издатог Уверења одборнику 

Марку Јањићу  01 Број:013-52/2022-01 од 24. октобра 2022. године истоветни са подацима 

из Одлуке Општинске изборне комисије о утврђивању збирне изборне листе за избор 

одборника Скупштине општине Бајина Башта на изборима 03. априла 2022. године, 

објављене дана 18. марта 2022. године на веб-презентацији Републичке изборне комисије 

и из Извештаја Општинске изборне комисије општине Бајина Башта о спроведеним 

изборима за одборнике Скупштине општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина 

Башта“, бр.8/2022), као и да је уверење издато од Општинске изборне комисије општине 

Бајина Башта, као за то овлашћеног органа.  

                  Мандат је додељен и потврђен следећем кандидату са исте изборне листе, Урош 

Ђокић-уједињени за победу Бајине Баште, на којој листи се налазила  и одборница 

Љубица Ђурић, чији мандат је престао пре времена на које је изабрана, а уместо које му је 

Општинска изборна комисија доделила одборнички мандат. Марку Јањићу ће мандат 

трајати до истека времена на које је изабрана одборница Љубица Ђурић, којој је престао 

мандат пре истека времена на које је изабрана.  

Одлука је донета применом одредби чланова 72. и 73. Закона о локалним изборима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 14/2022).                                            

            На доношење ове Одлуке примењен је и члан 34. став 2. Статута општине Бајина 

Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), у коме је прописано да одборнику 

почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 

          ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке подносилац проглашене изборне листе која је 

освојила мандате, одборник и кандидат за одборника на изборној листи са које је изабран 

нови одборник могу поднети жалбу Вишем суду Ужице у року од 7 дана од дана 

доношења ове Одлуке. Жалба се подноси преко Скупштине општине Бајина Башта. 

 

01 Број:06-56/2022 

Бајина Башта, дана 23. децембра  2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                          Младен Лукић, с.р. 

 



 
 
 

 
 

Број: 20– 28. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта   
 

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

129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон, 47/018 и 111/021-др. закон), члана 67. став 1. 

тачка 9, члана 68. став 4. и члана 69. Закона о локалним изборима (*Сл.гласник РС* бр. 

14/2022) и члана 40. став 1. тачка 67. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине 

Бајина Башта* бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 

27. децембра 2022. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

            I. КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата одборника у Скупштини општине Бајина 

Башта, Маријани Николић, са изборне листе Александар Вучић-Заједно можемо све, 

подношењем усмене оставке, на седници Скупштине општине Бајина Башта, одржаној 

дана 27. децембра 2022. године. 

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

Бајина Башта* и на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Маријани Николић из Бајине Баште, са изборне листе Александар Вучић-Заједно 

можемо све, изабраној за одборника на изборима одржаним 03. априла 2022. године, 

почео је тећи одборнички мандат у Скупштини општине Бајина Башта почев од 24. јуна 

2022. године, када јој је Одлуком Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-21/2022 

од 24. јуна 2022. године потврђен одборнички мандат. 

           На седници Скупштине општине Бајина Башта, одржаној дана 27. децембра  2022. 

године, именована је усмено поднела оставку на функцију одборника у Скупштини 

општине Бајина Башта. 

            Након подношења усмене оставке, Скупштина општине је, на истој седници, 

констатовала да је Маријани Николић престао мандат одборника у Скупштини општине 

Бајина Башта, на основу одредби члана 67. став 1. тачка 9, члана 68. став 4. и члана 69. 

Закона о локалним изборима (*Сл.гласник РС* бр. 14/2022). 

                      ПРАВНА ПОУКА: Против ове  Одлуке одборник којем је констатован 

престанак мандата може поднети жалбу Вишем суду Ужице у року од 7 дана од дана 

доношења Одлуке.  

01 Број: 06-56/2022 

Бајина Башта, дана 27. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                            Младен Лукић, с.р. 



 
 
 

 
 

Број: 20– 28. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта   

 

   

            Завод за заштиту споменика културе Краљево, у име Републичкохг завода за 

заштиту споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о културним добрима 

(„Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон), објављује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

 

       Обавештавају се сопственици и корисници катастарских парцела и објеката на 

њима, као и заинтересовани органи и установе, да је покренут поступак утврђивања куће 

Милана Јокића у Бајиној Башти за споменик културе. Кућа Милана Јокића са околином (у 

даљем тексту споменик културе), налази се на територији општине Бајина Башта, на 

катастарској парцели број 1502 К. О. Бајина Башта, у државној својини. 

 Заштићену околину споменика културе чини катастарска парцела број 1502 К.О. 

Бајина Башта, у државној својини, број 1501 К.О. Бајина Башта, у мешовитој својини и 

број 1503 К.О. Бајина Башта, у јавној својини. 

 На основу члана 48. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 

52/2011 – др. закон, 99/2011- др. закон) сопственици, као и заинтересовани органи и 

установе имају право да о томе дају своје мишљење. Мишљење се у писаној форми 

доставља Заводу за заштиту споменика културе Краљево, на адресу: Краљево, Цара 

Лазара бр. 24, са назнаком: кућа Милана Јокића у Бајиној Башти, јавни оглас. 

 

 Рок за давање мишљења је 30 дана од објављивања огласа. 

 

 Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење сопственика наведених 

непокретности дато, а поступак њиховог утврђивања за културно добро, односно за 

заштићену околину културног добра, биће настављен. За сва обавештења обратити се на 

телефон: 036/331 – 866.  

 

 

 

                                                                                                  Директор Завода 

                               мр Катарина Грујовић Брковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач:Скупштина општине Бајина Башта.Одговорни уредник -секретар Скупштине 

општине  Бајина Башта Радина Рајаковић. Штампа:Општинска управа општине Бајина 

Башта. 
 


