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На основу чл. 10. и 38. Закона о планском систему Републике Србије („Службени 
гласник РС”, број 30/2018), Законa о младима ("Службени гласник РС", бр. 50/2011 и 
116/2022-др. закон), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 72. 
став 1. тачка 29. Статута Општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, 
број 2/2019), Општинско веће општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 13. марта 
2023. године,  донело је  

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА 

БАШТА ЗА ПЕРИОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

               Општина Бајина Башта започиње активности на изради Локалног акционог плана 
за младе општине Бајина Башта (у даљем тексту ЛАП за младе) за период 2023. до 2030. 
године. Израдом овог документа обезбеђује се плански општински документ који 
дефинише приоритетне области за младе и активности које одговарају на специфичне 
потребе младих. 

Члан 2. 
Циљ ЛАП-а за младе општине Бајина Башта за период 2023.  до 2030. године је да 

дефинише локалну омладинску политику као сет стратешких мера које повезују низ 
области живота младих, а усмерене су на унапређење квалитета живота младих, њиховог 
физичког и психичког благостања и свеукупне добробити, као и обезбеђивање могућности 
за развој знања, вештина и ставова неопходних за бољу и лакшу интеграцију младих у 
друштво и преузимање активног учешћа у друштвеном животу. 

 
Члан 3. 

              Полазну основу за формулисање ЛАП-а за младе представљају дефинисани правци 
развоја Републике Србије и општине Бајина Башта, на основу усвојених локалних 
стратегија и националних стратешких докумената у циљу утврђивања приоритета у овој 
области, као и стварање услова који ће младим људима олакшати остваривање права да 
буду активни и преузму одговорност у креирању сопствене будућности. 

Члан 4. 

              Овлашћује се Председница општине Бајина Башта да именује Радну групу за 
израду ЛАП-а за младе општине Бајина Башта за период 2023. до 2030. године, који ће 
дефинисати: 

          - пресек стања односно тренутни положај младих на локалу 
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         - приоритетне проблеме, чијем решавању треба приступити 

         - циљеве које желимо постићи 

         - активности које треба реализовати 

         - носиоце активности 

         - потребна средства за реализацију активности. 

Члан 5. 

    Кључне области које ће бити обрађене ЛАП-ом за младе су: 

             - здравље младих 

            - образовање младих 

            - запошљавање младих 

            - информисање младих 

            - екологија и одрживи развој 

            - култура, спорт и слободно време младих 

            - мере задржавања младих у локалној заједници 

            - социјална политика према младима и 

            - активно укључивање младих у друштво и волонтеризам. 

        Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове Општинске 
управе општине Бајина Башта пружа подршку Радној групи, кроз техничку помоћ током 
израде ЛАП-а за младе, достављањем свих званичних релевантних података и друго.  
         Током израде ЛАП-а за младе, у циљу партиципације свих заинтересованих страна, 
биће организована јавна расправа о нацрту документа. 

Члан 6. 

            Рок за израду ЛАП-а за младе општине Бајина Башта за период 2023. до 2030. 
године је 12 месеци од дана доношења ове Одлуке. 

Члан 7. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Бајина Башта. 

01 Број: 06-6/2023 
Бајина Башта, дана: 13. марта 2023. године  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
                                                                                                   Весна Ђурић, с.р. 
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                 На основу члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта 

(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/019) и члана 7. Одлуке о буџету општине 

Бајина Башта за 2023.годину („Службени лист општине Бајина Башта“, број 20/2022), 

Општинско веће општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 13. марта 2023. године, 

донело је 

 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2023.ГОДИНУ 

         I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 2023. годину (у даљем тексту: 

Програм), уређује се одржавање комуналне инфраструктуре, обим послова и 

финансијска средства потребна за реализацију Програма. 

2. Програм је израђен у складу са Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 2023. 

годину. 

3. Реализација овог Програма вршиће се на основу Плана јавних набавки Општинске 

управе Бајина Башта за 2023. годину, Одлуке о комуналним делатностима на територији 

општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 11/012, 5/013, 

1/015, 12/016, 8/017, 9/017, 1/2019 и 15/2021), Програма пословања ЈКП“ 12. Септембар“ 

за 2023. годину на које је  Скупштина општине Бајина Башта дала сагласност решењем 

01 број 06-56/2022 од  23.12.2022. године ( „Службени лист општине Бајина Башта“ број 

20/2022), при чему ће Општина извршавати своје обавезе сагласно ликвидним 

могућностима буџета Општине. 

Надзор над реализацијом  Програма, врши Општинска управа општине Бајина Башта 

преко надзорних органа одређен решењем Општинске управе Бајина Башта. 

Уколико у току 2023. године дође до  измена планираних средстава у буџету општине 

Бајина Башта или других прописа у оквиру комуналне области, а ради усаглашавања са  

одобреним апропријацијама са ЈКП и другим предузећима, којима су послови поверени 

у складу са овим Програмом, биће донете измене и допуне овог Програма. 

Плаћање за реализоване послове вршиће се по испостављеним ситуацијама односно 

рачунима, овереним од стране надзорног органа и овлашћеног лица, начелника или 

председника општине уз рачунску контролу службеника за јавне набавке. 

Радови се изводе у складу са Програмом и Одлуком о комуналним  делатностима на 

територији општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 

11/012, 5/013, 1/015, 12/016, 8/017, 9/017, 1/2019 и 15/2021) односно уговорима о јавној 

набавци. 
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Радови се изводе по налогу Председника општине, начелника Општинске управе или 

Општинског већа, а по захтевима институција, јавних предузећа, установа, Месних 

заједница, инспектора за саобраћај и путеве, у оквиру реализације уговора о поверењу 

комуналних послова односно уговора о јавним набавкама. 

4. Средства за реализацију овог Програма, опредељена су чланом 7. Одлуке о буџету 

општине Бајина Башта за 2023. годину („Службени лист општине Бајина Башта“, број 

20/2022) на следећи начин: 

-  Раздео 4 Општинска управа  Бајина Башта, Програм 2- Комунална делатност, 

Програмска активност 0001 Управљање / одржавање јавним осветљењем, Функција 

640- Улична расвета, економска класификација 421- Стални трошкови, у износу од 

22.000.000,00 динара 

- Раздео  4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 2 – Комунална делатност, 

Програмска активност 0001 Управљање / одржавање јавним осветљењем, Функција 

640- Улична расвета, економска класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, у износу од 4.500.000,00 динара 

- Раздео  4 Општинска  управа  Бајина Башта, Програм 2- Комунална делатност, 

Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина, Функција 540 – 

Заштита биљног и животињског света и крајолика, економска класификација 424 – 

Специјализоване услуге – комунално одржавање јавних зелених површина и 

уређења парковског мобилијара у износу од 14.750.000,00 динара; 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 2 – Комунална делатност, 

Програмска активност 0003, Одржавање чистоће на површинама јавне намене, 

Функција 510 – Управљање отпадом, економска класификација 421 – Стални 

трошкови – ручно и машинско чишћење и прања улица и тротоара у граду, 

пражњење и одржавање контејнера на свим прилазним саобраћајницама, у износу 

од 98.900.000,00 динара 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 2 – Комунална делатност, 

Програмска активност 0003, Одржавање чистоће на  површинама  јавне намене, 

Функција 510 – Управљање отпадом, економска класификација 421 – Стални 

трошкови – Чишћење снега и леда у износу од  2.000.000,00 динара 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 2 – Комунална делатност, 

Програмска активност 0004 Зоохигијена, Функција 540 – Заштита биљног и 

животињског света и крајолика, економска класификација 421 – Стални трошкови 

– спровођење мера дезинсекције и дератизације објеката и на површинама јавне 

намене у износу од 800.000,00 динара; 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 2 – Комунална делатност, 

Програмска активност 0004 Зоохигијена, Функција 540 – Заштита биљног и 
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животињског света и крајолика, економска класификација 424 Специјализоване 

услуге – хумано хватање и уклањање паса луталица са подручја опшштине у 

износу од 1.750.000,00 динара; 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 2 – Комунална делатност, 

Програмска активност 0006 Одржавање гробља и погребне услуге, Функција 510 – 

Управљање отпадом, економска класификација 424 Специјализоване услуге, 

Одржавање гробља и погребне услуге у износу од 2.200.000,00 динара; 

 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 6 – Заштита животне средине, 

Програмска активност 0005 Управљање комуналним отпадом, Функција 510 – 

Управљање отпадом, економска класификација 421 – Стални трошкови – одвоз 

отпада по Уговору о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и 

безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада у износу од  15.000.000,00 

динара; 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 6 – Заштита животне средине, 

Програмска  активност 0005 Управљање комуналним отпадом, Функција 510 – 

Управљање отпадом, економска класификација 426 – Материјал – набавка и 

куповина полиетиленских кеса за прихват селектованог сувог отпада у износу од 

1.200.000.00 динара; 

 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 – Друмски саобраћај, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, привремена сигнализацију у износу од 

3.000.000,00 динара; 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 – Друмски саобраћај, економска 

класификација 424 -  Специјализоване услуге –геодетске услуге у износу од  

2.880.000,00 динара; 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 –Друмски саобраћај,економска 

класификација 425 –Текуће поправке и одржавање у износу од 175,600.000,00 

динара; 

- Раздео 4  Општинска управа Бајина Башта, Програм 7 – Организација саобраћаја и  
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саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 – Друмски саобраћај, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, Летње одржавање 

некатегорисаних макадамских путева у износу од 65.000.000,00 динара; 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 7 –Организација саобраћаја и 

саобрацајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 – Друмски саобраћај, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, Хоризонтална сигнализација у 

износу од 3.500.000,00 динара; 

- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0004 Јавни градски и 

приградски превоз путника, Функција 451 – Друмски саобраћај, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 52.000.000,00 динара, 

 

Укупан износ средстава за реализацију Програма износи 391.580.000,00 динара. 

 

5. Средства из тачке 4. Овог Програма укључују ПДВ-е за одређене послове сагласно 

Закону о порезу на додату вредност и распоређују се за послове одржавања 

комуналне инфраструктуре, а према опису и обиму послова утврђеног овим 

Програмом и по Ценовнику услуга одржавања комуналне инфраструктуре и 

пружање комуналних услуга, који доноси Општинско веће. 

6.  Опис, обим и рокови за извршење радова по овом Програму, сагласно планираним 

средствима, по појединим пословима дати су у поглављу II овог Програма. 

II ОПИС И ОБИМ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Овим Програмом утвруђују се извори и намена средстава за одржавање комуналне 

инфраструктуре. 

У смислу овог Програма, појам одржавање комуналне инфраструктуре обухвата : 

1. јавно осветљење – утрошак и одржавање 

2. одржавање зелених површина, одржавање чистоће јавних површина, контролу и 

смањење популације напуштених паса и мачака у оквиру комуналне делатности 

зоохигијене, одржавање градских гробаља 

3. Заштита животне средине 

4. Одржавање градских улица и општинских путева. 
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1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ – УТРОШАК 

 

Средства за ове намене одобрена су у оквиру Програмске активности 0001 Управљање / 

одржавањем јавним осветљењем (стални трошкови). 

Планирана средства намењена су за спровођење поступака јавне набавке добара 

електричне енергије за јавно осветљење на територији општине Бајина Башта (градско и 

сеоско подручје). 

 

1.1. Потрошња електричне енергије 

 

Потрошња електричне енергије за јавно осветљење планира се на нивоу потрошње из 

ранијих година. 

Укупна вредност : 22.000.000,00 динара  

Извршење : током године 

Послови поверени : јавном набавком 

 

1.2. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ – ОДРЖАВАЊЕ 

 

Средства за ове намене  одобрена су у укупном износу од 4.500.000,00 динара у оквиру 

Програмске активности 0001 Управљање / одржавање јавним осветљењем. Под 

одржавањем јавне расвете подразумева се замена или отклањање недостатка на уређајима 

јавне расвете, ради одржавања у стању функционалне исправности. Број уређаја јавне 

расвете, због нове изградње, сваке године се повећава, што уз замену квалитетним 

расветним елементима, утиче на раст трошкова. 

Овим Програмом се планирају средства  за одржавање јавног осветљења на сеоском и 

градском подручју, као обавезе по Уговору за одржавање  јавне расвете за 2022/2023 

годину које се  извршавају на терет одобрене  апропријације у 2023. години. 

У оквиру ове ставке реализоваће се редовно одржавање на градском и сеоском подручју 

према расположивим средствима у буџету Општине и то : 

-замена прегорелих сијалица 

-замена дотрајалих светиљки 

-замена делова оштећених светиљки и 

-додатни радови на одржавању јавног осветљења 

Укупна вредност : 4.500.000,00 динара 

Извршење : по програму, уговору и налогу 

Послови поверени :  јавном набавком 
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2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Одржавање јавних зелених површина на подручју општине Бајина Башта спроводи се у 

оквиру програмске активности 0002 Одржавање јавних зелених површина. У буџету 

општине Бајина Башта, за одржавање јавних зелених површина у 2023. години планирана 

су средства у укупном износу 14.750.000,00 динара. 

2.1. Одржавање јавних зелених површина и одржавање и уређење парковског 

мобилијара 

Програмом је утврђен обим одржавања зелених површина на територији Општине, 

изражен у одговарајућим јединицама мере и то: одржавање и нега живица укупне 

површине 969м2, одржавање и нега шибља укупне  површине 258м2, одржавање и нега 

дрвећа укупно 133 комада, одржавање и нега жардињера укупно 408м2, кошење травњака 

115.219,5м2, грабуљање травњака 213.987м2, утовар и одвоз отпада 214.056м2,одржавање 

и уређење парковског  мобилијара. Такође одржавање јавних зелених површина обухвата 

и негу травњака, садњу сезонског цвећа, одржавање сезонског цвећа, одржавање и нега 

перена и одржавање и нега ружа. 

 

2.1.1.. Ванредно ангажовање људства и механизације 

Планирана средства се издвајају за ангажовање људства и механизације које је неопходно 

приликом изненадних елементарних непогода, спортских, културних и туристичких 

манифестација, шпицевима у туристичкој сезони и друго. Осим тога, планирана средства 

се користе и за ванредне интервенције на дрворедима, вађење постојећих пањева, 

чишћење решетки и сливника од  опалог лишћа, уклањање кишних наноса код  

неуређених уличних раскршћа и улица, учествовања у акцијама са грађанима у чишћењу 

дворишта, стамбених и подрумских просторија, а по налогу Општинске управе Бајина 

Башта 

Укупна вредност :  14.750.000,00 динара 

Извршење : по програму,  уговору и налогу 

Послови поверени : ЈКП „12. Септембар „ Бајина Башта 

2.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

Планирана средства односе се на ручно и машинско прање улица и тротоара у граду, и 

пражњење и одржавање контејнера на свим прилазним саобраћајницама 
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2.2.1. Ручно чишћење улица и тротоара 

 

Ручно чишћење улица и тротоара у граду врши се сваког дана у седмици и свих дванаест 

месеци у току године. У зимским условима када се предметне површине не метлају, 

уклањање снега и леда са јавних површина врши се према приоритетима датим у 

општинској одлуци. Локације на којим се врши ручно чишћење сваког дана у седмици и 

свих дванаест месеци у току године су : Трг „ Душана Јерковића „ 2.824,85м2, Ул. Кнеза  

Милана Обреновића – на потезу  Трг- Дом –здравља 8.353.35м2, Ул. Душана Вишића – на 

потезу Трг – Општина 1.920,00м2, Ул. Светосавска – на потезу Ул. Миленка Топаловића –

ОШ „Свети Сава“, 5.966,00м2, Ул. Рајка Тадића –цела 3.470,70м2, Ул. Војводе Мишића –

цела 2.393,10м2, Ул. Војводе Путника –цела 1.447,90м2, Ул. Миленка Топаловић –на 

потезу НП „Тара“ – Светосавска 1.687,35м2, Ул. Вука Караџића –цела 3.679,70м2, Ул. 

Браће Нинчића –цела 2.589,00м2, Ул. Хаџи Мелентија –цела 634,00м2, Паркинзи блокова 

стамбених зграда и Спортске хале 5.500,00м2, Ул. Слободана  Пенезића Крцуна –цела  

816,00м2, Ужичка – цела 629м2 и парк Ћирилице 550м2. 

 

 

 

 

2.2.2. Машинско чишћење и прање улица у граду 

 

Машинско чишћење улица у граду се врши у две градске зоне. У првој градској зони 

улице се чисте девет месеци годишње, сваки радни дан у седмици, три пута седмично, 

једном седмично. У другој градској зони се налазе улице које се чисте девет месеци 

годишње, а једном седмично.  Све улице у граду машински се чисте најмање девет месеци 

у једној календарској години.  Локације на којим се врши машинско у првој градској зони 

су : Трг „Душана Јерковића“ 532,00м2-261 чишћење, Ул.Кнеза Милана Обреновића- на 

потезу Трг- Дом здравља 3.708м2-261 чишћење, Ул.Кнеза Милана Обреновића- на потезу 

Трг- Дом здравља – Царина 3.060,00м2-36 чишћења, Ул. Душана Вишића- на потезу Суд-

општина 640,00м2-261 чишћење, Ул. Миленка Топаловића- на потезу НП „Тара“-

Вишесавска 8.864,00м2-108 чишћења, ул. Вука Караџића-цела 2.454,00-261 чишћење, Ул. 

Браће Нинчића-цела 1.732,00м2-108 чишћења, Ул. Хаџи Мелентија –цела 712,00м2-261 

чишћења, Ул. Душана Вишића- на потезу Суд –ИБМ 4.920,00м2-36-чишћења, Ул. 

Светосавска-на потезу Ул. Миленка Топаловића –ОШ „ Свети Сава“ 4.548,00м2-108 

чишћења, Ул. Светосавска –на потезу ОШ „ Свети Сава“ – Шарампов 3.204,00м2-36 

чишћење, Ул. Рајка Тадића 2.896,00м2-261 чишћење, Ул. „ 12 Септембар“ –цела 
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 2.476,00м2-108 чишћење, Ул. Војводе Мишића – цела 3.072,00м2-108 чишћење, Ул. 

Ужичка- изграђени део 572,00м2-108 чишћења, Ул. Војводе Путника- цела 1.556,00м2-108 

чишћења, Ул. Слободана Пенезића  Крцуна-цела 1.088,00м2-108 чишћења. 

Локације на којима се врши машинско чишћење у другој градској зони су: 

К.А. Карађорђевића-део 752,00м2-36 чишћења, Ул. А. Шантића-део 540,00м2-36 чишћења, 

Ул. Рачанских бораца-цела 4.128,00м2-36 чишћења, Ул. Б. Чучковића-цела 1.740,00м2-36 

чишћење, Ул. Драгољуба Бешлића „Шабана“-цела 3.400,00м2-36 чишћење, Ул. М.Т. „ 

Бимбе“-цела 4.140,00м2-36 чишћења, Ул. Н.Тесле-цела 1.216,00м2-36 чишћење, Ул. 

М.Пупина –цела 1.156,00м2-36 ччишћење, Ул. И.Л.Рибара-цела 1.080,00м2-36 чишћења, 

Ул. Иве Андрића-цела 1.096,00м2-36 чишћења, Ул. Будимира Јелисавчића-цела 

1.848,00м2-36 чишћења, Ул. ЈНА-цела 720,00м2-36 чишћења, Ул. Браће Југовића-цела 

444,00м2-36 чишћења, Ул. Хајдук Вељка-цела 512,00м2-36 чишћења, Ул. Хајдучка –цела 

1.000,00м2-36 чишћења, Ул. Војислава јелисавчића –цела -36 чишћења 

Машинско прање улица у граду једном седмично, девет месесци годишње, а по потреби и 

више пута ако тако налаже ситуација на терену. Локације на којима се врши прање улица 

у граду :  Трг „ Душана Јерковића“ 5.498,00м2-36 чишћења, Ул. Кнеза Милана 

Обреновића – на потезу Трг- Дом здравља 14.842,50м2-36 чишћења, Ул. Кнеза Милана 

Обреновића-на потезу Трг- Дом здравља- Зелена Дрина 14.723,00м2-9 чишћења, Ул. 

Душана Вишића- на потезу Трг- Општина 3.040,00м2-36 чишћења, Ул. Душана Вишића –

на  потезу Општина  два пута месечно-ИБМ 13.560,30м2-9 чишћења, Ул. Светосавска- на 

потезу  Ул. Миленка Топаловића-ОШ „ Свети Сава“ 14.510,00м2-36 чишћења. Ул. 

Светосавска –на потезу ОШ „Свети Сава“- Шарампов 8.602,00м2-9 чишћења, Ул. 

Миленка Топаловића-на потезу НП „ Тара“- Ужичке 2.246,00м2-36 чишћења, Улице 

Миленка Топаловића, Ужичка, С.П. Крцуна (зграда суда) један пут месечно 22.379,00м2-9 

чишћења, Ул. Вука Караџића-цела 7.610,00-36 чишћење, Ул. Браће Нинчића-цела 

3.172,80м2-36 чишћења, Ул. Хаџи Мелентија-цела 3.712,80м2-36 чишћења, Ул. Рајка 

Тадића-цела 8.195,70м2-36 чишћења, Ул. „12 . Септембар“-цела 4.852,00м2-36 чишћења, 

Ул. Војводе Мишића-цела 7.022,00м2-36 чишћења, Ул. Војводе Путника-цела 3.781,9м2-

36 чишћења, Ул. „ 12. Јул“-цела 1.717,00м2-36 чишћења, Ул. Драгољуба Бешлића Шабана 

–цела 7.190,76-36 чишћења, Ул. Хајдук вељкова –цела 4.107,70м2-36 чишћења, Ул. 

Рачанских бораца-цела 1.172,80м2-36 чишћења, Ул. Браће Чучковића, Рачанских бораца 

до М. Топаловића једанпут месечно 8.639,10м2-9 чишћења, Паркинг простор Спортске 

хале 3.500,00м2-36 чишћења, Ул. М. Тришића Бимбе-цела 8.690,00м2-36 чишћења, Сви 

паркинзи блокова зграда једанпут месечно 2.000,00м2-9 чишћења, Перућац два пута 

годишње 18.000,00м2, Рогачица једанпут годишње,16.000,00м2, Костојевићи једанпут 

годишње 16.000,00м2. 
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2.2.3.  Пражњење и одржавање контејнера на прилазним саобраћајницама 

Планирана средства предвиђена су за пражњење и одржавање контејнера на прилазним 

саобраћајницама због боље контроле и уклањање смећа са свих путних праваца који воде 

ка граду. Посебна пажња се посвећује на туристичким и транзитним саобраћајницама. 

Локације, број контејнера и број пражњења месечно су следећи : Пилица од предузећа „ 

Тим“ до Заглавка број контејнера 29-1 пражњења, Подручје насељеног места Костојевићи 

број контејнера 29-1 пражњења, Подручје  насељеног места Рогачица број контејнера 10-1 

пражњења, Рогачица- Бачевци број контејнера 32-1 пражњења, Рогачица- Бајина Башта 

број контејнера 38-2 пражњења, Бајина Башта- Перућац број контејнера 33-2 пражњења, 

Подручје насељеног места Перућац број контејнера  37-1 пражњења, Потез „Шукића 

поток“ број контејнера 7-1 пражњења, Подручје  Обајгоре број контејнера 15-1 пражњења, 

Рогачица- Дебело брдо и ванредне туре број контејнера 17-1 пражњења, Рача број 

контејнера 8-1 пражњења, Солотуша број контејнера 8-1 пражњења, Тара број контејнера 

50-4 пражњења. 

Укупна вредност :  98.900.000,00 динара 

Извршење : по програму, уговору и налогу 

Послови поверени : ЈКП“ 12. Септембар“ Бајина Башта 

2.3. Зимска служба 

Програмом зимског одржавања улица и путева општине Бајина Башта на који је дало 

сагласност Општинско веће 01 број 06-54/2022 од 06.12.2022. године одређене су 

саобраћајнице које се редовно одржавају у зимским условима по приоритетима, чија 

реализација у целости зависи од временских услова, чиме се омогућава одржавање 

саобраћајница у возном стању у граду. 

Укупна вредност : 2.000.000,00 динара 

Извршење : у периоду рада Зимске службе, према Програму зимског одржавања улица и 

путева општине Бајина Башта 

Послови поверени : ЈКП „ 12. Септембар“ Бајина Башта 

2.4. Зоохигијена 

2.4.1. Дератизација и дезинсекција 

Планирана средства односе се на спровођење мера дезинсекције и дератизације објекта 

јавне намене (болнице, школе и слично) и на површинама јавне намене према процени 

надлежног органа (канализациони водови, шахте и друго). 
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Укупна вредност : 800.000,00 динара 

Извршење : у току године 

Послови поверени : јавном набавком 

2.4.2. Контрола и смањење популације напуштених животиња 

Планирана средства односе се на спровођење мера хуманог хватања и уклањања паса 

луталица са подручја општине. 

Укупна вредност : 1.750.000,00 динара 

Извршење : у току године 

Послови поверени : ЈКП „12. Септембар“ Бајина Башта 

2.5. Одржавање гробаља и погребне услуге 

 Планирана средства односе се на спровођење уређивања градског гробља у смислу текуће 

функционалности, опште хигијене и уређености. 

Укупна вредност : 2.200.000,00 динара 

Извршење : у току године 

Послови поверени : ЈКП „12. Септембар“ Бајина Башта 

3.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

3.1. Управљање отпадом 

Планирана средства намењена су за накнаду по Уговору о одлагању и начину наплате 

услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада у 

општини Бајина Башта за 2023. годину 

Укупна вредност :  15.000.000,00 динара 

Извршење : у току године 

Послови поверени : ЈКП „ Дубоко“ Ужице 

3.2. Материјал 

Планирана средства се користе по Програму коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Бајина Башта за 2023.годину за подстицај примарној 

селекцији отпада кроз набавку полиетиленских кеса за селектовани отпад. 

Укупна вредност : 1.200.000,00 динара 
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Извршење : у току године 

Послови поверени : јавном набавком 

4.ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

За Програм 7, програмску активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре која обухвата редовно одржавање градских улица и путева, вертикалну, 

хоризонталну и саобраћајну сигнализацију, санацију тротора и сл. планирана су средства у 

буџету општине Бајина Башта за текућу годину, на основу годишњих оперативних 

планова и програма носиоца ове делатности, као и за неизмирене обавезе из 2022. године 

које се извршавају на терет планиране апропријације у 2023. години и др. у износу од 

160.600.000,00 динара. 

Програм одржавања општинских улица израђује се према постојећој категоризацији 

улица. 

4.1.Специјализоване геодетске услуге 

 

Планирана средства предвиђена су за геодетске услуге сходно Одлуци о комуналним 

делатностима на територији општине Бајина Башта, омеђивање, утврђивање заузећа, 

озакоњења објеката у јавној својини, подлога за ктп планове и друге геодетске услуге 

искључиво за потребе општине Бајина Башта. 

Планирана средства : 2.880.000,00 динара 

Извршење : током године 

Послови поверени : ЈКП „ 12. Септембар“ Бајина Башта 

 

 

4.2.Одржавање градских улица и општинских путева 

 

-Редовно одржавање обухвата санирање ударних рупа на коловозима и тротоарима, 

општинским путевима, поправку улегнућа, ивичњака и других оштећења која су настала 

од дотрајалости, као и довођење раскопаних јавних површина (асфалтираних улица и 

тротоара) у технички исправно стање, након раскопавања због планских радова или 

хитних интервенција на комуналној инфраструктури. 

Редовно одржавање градских улица и општинских путева на подручју Општинске 

обухвата следеће радове : 

-крпљење ударних рупа и поправке мањих површина на коловозу 

-поправке тротоара, 

-поправке оштећења улица, 
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-поправка тргова, 

-поправке оштећених паркинга, 

-поправке општинских, односно локалних и других путева ( некатегорисаних), по налогу. 

Изузетно, по налогу Председника општине, Начелника општинске управе или 

Општинског већа, изводе се радови на одржавању улица, општинских  односно локалних 

и других путева на којима је због дотрајалости и оштећења асфалтног и осталог застора 

угрожена безбедност саобраћаја, као и на линијама градског и приградског превоза, ради 

санације оштећења (ударних рупа, напрслина и сл.), превозника, месних заједница и 

налога инспектора за саобраћај и путеве. 

Планирана средства : 90.000.000,00 динара 

Извршење : током године 

Пословни поверени :  јавном набавком 

 

4.3  Опремање градских улица и сигнализација 

4.3.1. Опремање градских улица привременом сигнализацијом 

 

Опремање градских улица за постављање привремене сигнализације по решењима 

Општинске управе, за пререгулације саобраћаја и слично спроводиће се до нивоа 

планираних средстава са урачунатим ПДВ-ом : 

Планирана средства : 500.000,00 динара 

Извршење : током године 

Послови поверени : јавном набавком 

 

- Саобраћајна сигнализација 

Програмом су планирани послови обнове хоризонталне, вертикалне сигнализације. 

 

4.3.2. Хоризонтална сигнализација 

 

Планирана средства обухватају радове везане за обнову постојеће хоризонталне 

сигнализације. Приоритет у обнови хоризонталне сигнализације се одређује према 

захтевима сигурности и безбедности саобраћаја на улицама. 

Укупна вредност : 3.500.000,00 динара 

Извршење : током године 

Послови поверени : ЈКП“ 12. Септембар“ Бајина Башта 
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4.3.3. Вертикална сигнализација 

 

За одржавање постојеће вертикалне сигнализације на градском подручју и локалним 

путевима на подручју општине Бајина Башта планирају се средства за замену постојећих 

оштећених и дотрајалих саобраћајних знакова 

Укупна вредност : 800.000.00 динара 

Извршење : током године 

Поверени послови : јавном набавком 

 

4.4. Летње одржавање некатегорисаних путева 

 

Планирана средства су намењена за санирање, одржавање, обнову некатегорисаних 

макадамских путева на подручју општине Бајина Башта. Послови се врше по налогу 

Председника општине и у складу са Програмом пословања јавног комуналног предузећа 

коме су ови послови поверени : 

Укупна Вредност : 65.000.000,00 динара 

Извршење : током године 

Послови поверени : ЈКП „ 12. Септембар“ 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај Програм се доноси за 2023. годину, а објавиће се у „ Службеном листу општине 

Бајина Башта.“ 

 

01 Број : 06-6/2023 

Бајина Башта, дана 13. марта 2023. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                       ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ  

                                                                        Весна Ђурић, с.р. 
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               На основу члана 37. и члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 

51/09, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон), Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса 

која реализују удружења (Сл.гласник РС бр. 16/2018), Уредбе о критеријумима, мерилима 

и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 

Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. 

гласник РС“бр. 105/2016 и 112/2017),  члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 – 

др.закон) и члана 72. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, 

бр. 2/2019), Општинско веће општине Бајина Башта на  седници одржаној дана 13. марта 

године донело је 

 

П  Р  А  В  И Л  Н  И  К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, 

НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

Члан 1. 

              У Правилнику о начину финансирања програма и пројеката организација 

цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана 

средствима буџета општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 20/2022)-

у даљем тексту: Правилник,  члану 5 мења се и гласи: 

 

„Једна организација може учествовати са једним предлогом пројекта на једном конкурсу. 

Вредност тражених средстава из буџета општине Бајина Башта не сме бити већа од 

300.000,00 динара – за програме и пројекте из области социјалне и дечије заштите и 

вредност тражених средстава не сме бити већа од 2.000.000,00 динара – за програме и 

пројекте из области развоја омладине и спорта. 

              Пријављени трошкови који ће бити финансирани јавним конкурсом из буџета 

општине Бајина Башта укључују: 

1. Трошкове набавке услуга, уколико одговарају тржишним ценама, 

2. Трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта, 

3. Остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање, 

оглашавање, штампање, трошкове организације обука и тд., укључујући трошкове 

финансијских услуга (банкарских провизија) који се односе на пројекат, 

4. Трошкови ПДВ-а. 

5. Трошкови књиговодствених услуга који не могу бити већи од 30% од тражених средстава. 
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6. Промотивне активности пројекта. 

            Неприхватљиви тошкови – трошкови који се неће покривати јавним конкурсом из 

буџета општине Бајина Башта: 

1. Дугови и покривање губитака или дуговања, 

2. Трошкови настали пре почетка реализације пројекта (пре потписивања уговора о 

реализацији пројекта), 

3. Пристигле пасивне камате, 

4. Куповина земље или зграда или реновирање просторија, закуп, комуналне услуге и др. 

„режијски трошкови“ (телефон, струја, вода, интернет..). 

 

Члан 2. 

У члану 8, тачка 9. мења се и гласи: 

 

„9.  Потребно је доставити један штампани примерак оригинала конкурсне документације 

који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена) и један у 

електронској форми (USB или CD).“ 

Члан 3. 

 У члану 10. део Б тачка 2.1 мења се и гласи: 

 

„2.1. Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса,колико 

доприноси побољшању социјалне и дечије заштите, односно побољшању развоја 

омладине и спорта?  

Максимално 10 бодова. 

НАЧИН БОДОВАЊА: Да, доприноси у потпуности – од 5 до 10 бодова 

                                       Да доприноси, али не у потпуности – од 1 до 5 бодова 

                                       Не, не доприноси – од 0 до 1 бода.“ 

 

Члан 4. 

У члану 10. део Б тачка 2.2 мења се и гласи: 

 „2.2. Колики је број директних корисника? 

Максимално 20 бодова. 

ДОКАЗ: Потписан и печатиран списак чланова удружења, односно број корисника који су 

директно укључени у пројекат.“ 

НАЧИН БОДОВАЊА: До 10 корисника – од 0 до 3 бода 

                                       10- 20 дирекних корисника – од 3 до 5 бодова 

                                       20 - 50 директних корисника – од 5 до 10 бодова 

         Преко 50 директних корисника – од 10 до 20 бодова.“ 
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Члан 5. 

У члану 10. део Б тачка 2.3 мења се и гласи: 

„2.3. Да ли је јасно дефинисан проблем, односно бенефит за локалну заједницу који се 

реализацијом пројекта жели остварити? 

Максимално 20 бодова. 

НАЧИН БОДОВАЊА: Да, проблем је јасно дефинисан – од 10 до 20 бодова 

                                        Да, проблем је дефинисан, али не у потпуности – од 5 до 10 бодова 

                                        Не, проблем није јасно дефинисан – од 0 до 5 бодова“ 

 

Члан 6. 

У члану 10. део Б тачка 3 мења се и гласи: 

 „Да ли су планирани резултати реални? 

Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности? 

Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и 

очекиваним резултатима 

Максимално 20 бодова. 

НАЧИН БОДОВАЊА: Да – од 10 до 20 бодова 

                                       Делимично – од 5 до 10 бодова 

                                       Не – од 0 до 5 бодова.“ 

 

Члан 7. 

У члану 10. део Б тачка 4. мења се и гласи: 

 „Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? На који начин? 

Максимално 10 бодова. 

НАЧИН БОДОВАЊА: Да, одрживи су у потпуности – од 5 до 10 бодова 

                                       Да одрживи су, али не у потпуности – од 3 до 5 бодова 

                                       Не, нису одрживи – од 0 до 3 бода“ 

 

Члан 8. 

У члану 10. део Б тачка 5. мења се и гласи: 

„Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери, други донатори или сопственим 

учешћем? 

Максимално 10 бодова. 

ДОКАЗ: Потписан уговор или писмо о намерама (изјава) неког донатора о суфинансирању 

и изјава о сопственом учешћу. 
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НАЧИН БОДОВАЊА: Проценат ( од тражених средстава локалне самоуправе) средства 

који обезбеђују други донатори, партнери или сопственим учешћем. 

До 10% - од 0 до 2 бода 

До 20% - од 2 до 4 бода 

До 30% - од 4 до 6 бодова 

До 40% - од 6 до 8 бодова 

Преко 40% - од 8 до 10 бодова 

Максимални укупни резултат 100 бодова.“ 

 

Члан 9. 

У члану 11. Став 2 мења се и гласи: 

 „Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређени број бодова, на основу чега ће 

бити сачињена бодовна ранг листа. 

         Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно прегледа све пристигле предлоге 

пројекта. 

         У случају да је већи број пројеката освоји једнак број бодова, предност ће бити дата 

пројектима који су освојили већи број бодова под следећим критеријумима: 

1. Пројекат организације регистроване на територији општине Бајина Башта; 

2. Ставка 5. Буџет; 

3. Ставка 2.3. Да ли је јасно дефинисан проблем који реализацијом пројекта желите решити?; 

4. Ако по свим горе набројаним критеријумима имају исти број бодова, предност ће се дати 

пројету који је први предат на присарницу Општинске управе. 

 

Члан 10. 

После члана 16. додаје се нови члан 16а, који гласи: 

 „Корисници средстава из овог Правилника дужни су да у свим активностима 

које спроводе по одобреном програму и пројекту користите ћириличко писмо. Уколико се 

користи друго писмо величина натписа на њему мора бити мања или иста у односу на 

исти текст писан ћириличким писмом. Поред тога што све активности у програму и 

пројекту морају бити писане на ћирилици уколико је реч о манифестацији лого исте мора 

бити исписан ћириличким писмом.“ 

 

Члан 11. 

               Ове Измене и допуне Правилника о начину финансирања програма и пројеката 

организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења 

грађана средствима буџета општине Бајина Башта ступају на снагу даном објављивања у 

„Сл. листу општине Бајина Башта“. 
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01 Број: 06-6/2023 

Бајина Башта, дана 13. марта 2023. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

   

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

                                                                          Весна Ђурић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач:Скупштина општине Бајина Башта.Одговорни уредник -секретар Скупштине 

општине  Бајина Башта Радина Рајаковић. Штампа:Општинска управа општине Бајина 

Башта. 
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