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На основу члана 5. став 3. Одлуке о сталним манифестацијама и фестивалима у
области културе и туризма од значаја за општину Бајина Башта („Службени лист општине
Бајина Башта“, бр. 11/2018), члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и
члана 63. Статута општине Бајина Башта (''Службени лист општине Бајина Башта'', број
6/08 и 7/011), Општинско веће општине Бајина Башта, дана 12. фебруара 2019. године,
донело је

ПРАВИЛА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„СРЕТЕЊСКИ СУСРЕТИ СЕЛА“
Члан 1.
„Сретењски сусрети села“ је манифестација изворног народног стваралаштва, која
се одржава 15. фебруара, сваке године, у Дому културе у Рогачици.
Члан 2.
Манифестација је такмичарског карактера, на којој право учешћа имају искључиво
представници пријављени од стране месних заједница са територије општине Бајина
Башта. Сваки представник који учествује на манифестацији, мора имати пребивалиште на
територији општине Бајина Башта.
Члан 3.
Манифестација се одржава у циљу очувања народног стваралаштва, обичаја и
фолклора нашег краја.
Члан 4.
Манифестација може имати и ревијални програм који се утврђује програмом
манифестације.
Члан 5.
У такмичарском делу манифестације, оцењују се следеће категорије:
- Мушка певачка група
- Женска певачка група
- Соло певање – мушка
- Соло певање – женска
- Мушки дует
- Женски дует
- Соло народни иструменти
- Дувачки народни иструменти
- Фолклорне групе (изворна народна кола)
- Гуслари
- Оркестри
- Здравичари и беседници
Организатор може у такмичарски програм укључити и неки ненаведени вид изворног
народног стваралаштва, уколико се за тим укаже потреба.

Члан 6.
За сваку такмичарску дисциплину биће додељене дипломе и награде за прво, друго
и треће место.
Поред награда из става 1. овог члана, биће додељене и дипломе и награде за
сценски наступ и изворност приказаних народних обичаја, као и дипломе и награде
свеукупном победнику манифестације.
Члан 7.
Програм сваке екипе траје најдуже 25 минута.
Вођа екипе пријављује екипу, групе и појединце за такмичење, најкасније 1 сат пре
почетка такмичења.
У такмичењу може наступити по једна група или појединац за сваку категорију
такмичења.
Члан 8.
Наступ такмичара оцењује посебан жири који именује организациони одбор
манифестације.
Члан 9.
Манифестација има свој организациони одбор састављен од три члана.
Чланове организационог одбора чине: представник организатора манифестације,
представник месне заједнице Рогачица и представник грађана из области културне
делатности.
Члан 10.
Организациони одбор контролише обављање поверених послова као и остале
послове наведене у Одлуци о сталним манифестацијама и фестивалима у области културе
и туризма од значаја за општину Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“
11/2018).
Члан 11.
Манифестацију представља директор Установе „Култура“ Бајина Башта.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од обjављивања у Службеном листу
општине Бајина Башта.
01 број 06-8/2019
Дана 12. фебруара 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радомир Филиповић, с.р.

На основу члана 8. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину
(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 11/2018) и члана 63. Статута општине
Бајина Башта, (''Службени лист општине Бајина Башта'', број 6/08 и 7/11), Општинско веће,
дана 31. јануара 2019. године, донело је
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 2019. 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 2019. годину
3. Реализација овог Програма вршиће се на основу Плана јавних набавки Општинске
управе Бајина Башта за 2019. 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 и 9/017), Програма пословања ЈКП „12. Септембар“ за 2019. годину на које је
Скупштина општине Бајина Башта дала сагласност решењем 01 број 06-41/2018 од
31.12.2018. године („Службени лист општине Бајина Башта“ број 11/2018), при чему ће
Општина извршавати своје обавезе сагласно ликвидним могућностима буџета Општине.
Надзор над реализацијом Програма, врши Општинска управа општине Бајина Башта преко
Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности и Одељења за инвестиције и
грађевинске послове.
Уколико у току 2019. 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, руководиоца
надлежног Одељења Општинске управе и 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 и 9/017) односно уговорима о јавној набавци.
Изузетно, 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 поверавању
комуналних послова односно уговора о јавним набавкама.

4. Средства за реализацију овог Програма, опредељена су чланом 8. Одлуке о буџету
општине Бајина Башта за 2019. годину ("Службени лист општине Бајина Башта", број
11/2018) на следећи начин:
- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 2 - Комунална делатност, Програмска
активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, Функција 640 - Улична
расвета, економска класификација 421 - Стални трошкови, у износу од 40.000.000,00
динара
- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 2 - Комунална делатност, Програмска
активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, Функција 640 - Улична
расвета, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од
2.400.000,00 динара
- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 2 - Комунална делатност, Програмска
активност 0002 Одржавање јавних зелених површина, Функција 540 – Заштита биљног
света и крајолика, економска класификација 424 - Специјализоване услуге - комунално
одржавање јавних зелених површина и уређења парковског мобилијара у износу од
12.650.000,00 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 - услуге чишћења –
ручно и машинско чишћење и прања улица и тротоара у граду, одржавање и санација
градског сметлишта, пражњење и одржавање контејнера на свим прилазним
саобраћајницама у износу од 39.740.000,00 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 - услуге чишћења –
Зимско чишћење и одржавање улица у граду у износу од 4.000.000,00 динара
- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 2 - Комунална делатност, Програмска
активност 0004 Зоохигијена, Функција 540 - Заштита биљног 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 света и крајолика, економска
класификација 424 Специјализоване услуге – хумано хватање и уклањање паса луталица
са подручја општине у износу од 1.800.000,00 динара;
- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 2 - Комунална делатност, Програмска
активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге, Функција 510 – Управљање
отпадом, економска класификација 424 Специјализоване услуге - Одржавање и уређење
градског гробља у износу од 1.650.000,00 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 у износу од 3.050.000,00
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 у износу од 11.320.000,00
динара;
- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 6 – Заштита животне средине,
Програмска активност 0005 Управљање комуналним отпадом, Функција 510 – Управљање
отпадом, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 8.000.000,00
динара;
- Раздео 4 Општинска управа Бајина Башта, Програм 6 – Заштита животне средине,
Програмска активност 0005 Управљање комуналним отпадом, Функција 510 – Управљање
отпадом, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 1.000.000,00
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 у износу од 930.000,00 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 800.000,00 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 2.000.000,00 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
425 –Текуће поправке и одржавање, Одржавање вертикалне сигнализације, хитне
интервенције и летње одржавање путева и улица у износу од 101.435.600,00 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, Летње одржавање некатегорисаних макадамсих
путева у износу од 30.000.000,00 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
425 – Текуће поправке и одржавање, Хоризонтална сигнализација у износу од 2.600.000,00
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 54.400.000,00 динара;
Укупан износ средстава за реализацију Програма износи 313.575.600,00 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 утврђују 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,
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 поступка 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: 17.200.000,00 динара
Извршење: током године
Послови поверени: јавном набавком
1.2. Обавезе
Одобрена средства обухватају измирење преузетих обавеза у укупном износу од
22.800.000,00 динара и то:
- измирење преузетих обавеза по основу Одлуке о престанку рада, постојања и брисања
ЈП Дирекција за изградњу „Бајина Башта“ и преузимању права, обавеза и послова ЈП
Дирекција за изградњу „Бајина Башта“ на општину Бајина Башта, које ће се вршити након
потписивања Споразума са Електродистрибуцијом у износу од 21.000.000,00 динара
-измирење обавеза по рачуну за децембар 2018. године у износу од 1.800.000,00 динара
Извршење: током године
1.3. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ОДРЖАВАЊЕ
Средства за ове намене одобрена су у укупном износу од 2.400.000,00 динара у оквиру
Програмске активности 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем. Под одржавањем
јавне расвете подразумева се замена или отклањање недостатака 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 и обавезе по Уговору за одржавање јавне расвете за 2018/2019
годину које се извршавају на терет одобрене апропријације у 2019. 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:
2.000.000,00 динара
Извршење: по програму, уговору и налогу
Послови поверени: јавном набавком
1.3.1. Обавезе
Планирана средства су намењена за измирење обавеза по основу Уговора за одржавање
јавне расвете за 2018/2019 , које се извршавају на терет одобрене апропријације у 2019.
години, у укупном износу од 400.000,00 динара.
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 2019. години као и за
неизмирене обавезе из 2018. године у износу од 1.805.000,00 динара које се извршавају на
терет планиране апропријације у 2019. години и др. планирана су средства у
укупномизносу 12.615.000,00 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, одржавње и нега шибља укупне површине 258м2, одржавање и нега
дрвећа укупно 133 комада, одржавање и нега жардињера укупно 1224м2, кошење травњака
115.218,5м2, грабуљање травњака 214.055,5 м2, утовар и одвоз отпада 214.055,5 м2,
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.
Укупна вредност:
10.810.000,00динара
Извршење: по програму, уговору и налогу
Послови поверени: ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта
2.1.1.Обавезе
Планирана средства су намењена за измирење обавеза по основу неизмирене обавезе из
2018. године у износу од 1.805.000,00 динара.
2.2.Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Планирана средства односе се на ручно и машинско прање улица и тротоара у граду,
одржавање и санација градског сметлишта и пражњење и одржавање контејнера на свим
прилазним саобраћајницама

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“ 2.850,04м2, 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 Топаловића-на потезу НП
„Тара“-Светосавска 1.687,35м2, Ул. Вука Караџића –цела 3. 679,70м2, Ул. Браће Нинчићацела 2.589,00м2, Ул. Хаџи Мелентија-цела 634,00м2, Паркинзи блокова стамбеих зграда и
Спортске хале 5.500,00м2, Ул. Слободана Пенезића Крцуна-цела 816,00м2 и Ужичка-цела
629м2 .
Укупна вредност:
10.235.771,00 динара
Извршење: по програму, уговору и налогу
Послови поверени: ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта
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 ради 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 ТргДом здравља-Царина 3.060,00м2-36 чишћења, Ул. Душана Вишића-на потезу СудОпштина 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
чушћње, 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 чушћење, Ул. „12. Септембар“-цела 2.476,00м2108 чишћење, ул. Војводе Мишића-цела 3.072,00м2-108 чишћење,ул. Ужичка –изграђенид
ео 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: ул 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 чишћења, ул. И.Л.Рибара-цела 1.080,00м2-36 чишћења,
ул.Иве Андрића-цела 1.096,00м2-36 чишћења, ул. Будимира Јелисавчића-цела 1.848,00м236 чишћење, 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 месеци 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 1.717,00м236 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 чишћење,
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 Бимбецела 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.
Укупна вредност:

7.651.844,00 динара на име машинског чишћења улица у граду
6.774.495,00 динара на име машинског прања улица у граду
Извршење: по програму пословања и налогу
Послови поверени: ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта
2.2.3. Одржавање и санација градског сметлишта
Планирана средства користе се за одржавање и санацију градског сметлишта које се
користи само за одлагање грађевинског материјала, земље, кабастог и зеленог отпада који
се одлажу у назначене локације и врши се разастирање по површини градског сметлишта
чиме се врши рекултивација простора а наменске саобраћајнице које се користе у те сврхе
издижу се насипањем шљунка. За те потребе ангажује се одговарајућа механизацијабулдожер са укупним фондом сати од 435сати
Укупна вредност:
2.188.424,00динара
Извршење: по програму, уговору и налогу
Послови поверени: ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта

2.2.4. Ванредно ангажовање људства и механизације
Планирана середства 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:
1.000.000,00динара
Извршење: по програму, уговору и налогу
Послови поверени: ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта
2.2.5. 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 24-4 пражњења, Подручје насељеног места број
контејнера 13-4 пражњења, Подручје насељеног места Рогачица број контејнера 10-4
пражњења, Рогачица-Бачевци број контејнера 21-4 пражњења, Рогачица-Бајина Башта број
контејнера 23-4 пражњења, Бајина Башта-Перућац број контејнера 30-4 пражњења,
Подручје насељеног места Перућац број контејнера 11-4 пражњења, Потез „Шукића
поток“ број контејнера 7-4 пражњења, Подручје Обајгоре број контејнера 8-4 пражњења,
Рогачица-Дебело брдо и ванредне број контејнера 10-4 пражњења, Рача број контејнера 104 пражњења, Солотуша број контејнера 6-4 пражњења
Укупна вредност:
11.889.466,00динара
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 06-32/018 од 07.11.2018. 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: 4.000.000,00 дин.
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
објеката јавне намене( болнице, школе и слично) и на површинама јавне намене према
процени надлежног органа( канализациони водови, шахте и друго).
Укупна вредност: 350.000,00 дин.
Извршење: у току године
Послови поверени: јавном набавком
Планирана средства односе се на закуп простора за азил за псе.
Укупна вредност: 450.000,00 дин.
Извршење: у току године
Послови поверени: уговором о закупу
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: 1.800.000,00 дин.
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: 1.650.000,00 дин.
Извршење: у току године
Послови поверени: ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта
3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
За Програм 6, програмску активност 0005 Управљање комуналним отпадом обухвата
сталне трошкове на име одлагања комуналног отпада, сакупљања и транспорт и
депоновање комуналног отпада са планине Таре, са обала и корита река, као и подстицај
примарној селекцији као и неизмирене обавезе из ранијих година које се извршавају на
терет планиране апропријације у 2019. години и др. у износу од 24.300.000,00 динара
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 Башђта за 2019. годину
Укупна вредност: 3.050.000,00 дин.
Извршење: у току године
Послови поверени: ЈКП „Дубоко“ Ужице
3.1.1. Обавезе
Планирана средства за неизмирене обавезе из ранијих година које се извршавају на терет
планиране апропријације у 2019 по Програму коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине по основу обавеза за депоновање комуналног и комерцијалног
отп отпада у општини Бајина Башта из ранијих година
Укупна вредност: 11.320.000,00 дин.
Извршење: у току године
Послови поверени: ЈКП „Дубоко“ Ужице
3.2. Специјализоване услуге управљања комунлним отпадом
Планирана средства за управљање отпадом у складу са Програмом коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бајина Башта за 2019. годину за
подстицајни, превентивни и санациони програм сакупљање и транспорт комуналног
отпада са подручја Таре.
Укупна вредност: 8.000.000,00 дин.
Извршење: у току године
Послови поверени: ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта
3.2.1. Специјализоване услуге управљања комуналним отпадом
Планирана средства за управљање отпадом у складу са Програмом коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бајина Башта за 2019. годину за
подстицајни, превентивни и санациони програм сакупљање, транспорт и депоновање
комуналног отпада са обала и корита река.
Укупна вредност: 1.000.000,00 дин.
Извршење: у току године
Послови поверени: ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта
3.3. Материјал
Планирана средства се користе по Програму коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Бајина Башта за 2019. годину за подстицај примарној
селекцији отпада кроз набавку полиетиленских кеса за селектовани отпад.
Укупна вредност: 930.000,00 дин.

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, општинских путева,
зимску службу, опремање општинских улица и путева, вертикалну, хоризонталну и
саобраћајну сигнализацију, санацију тротоара 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 2018године које се
извршавају на терет планиране апропријације у 2019. години и др. у износу од
122.300.000,00 динара.
Програм одржавања општинских
улица.

улица израђује се према постојећој категоризацији

4.1. Специјализоване геодетске услуге
Планирана средства предвиђена су за геодетске услуге сходно Одлуци о комуналним
делатностима на територији општине Бајина Башта, омеђавање, утврђивање заузећа,
озакоњења објеката у јавној својини, подлога за ктп планове и друге геодетске услуге
искључиво за потребе општине Бајина Башта.
Планирана средства: 2.000.000,00 дин.
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 Општине обухвата
следеће радове:

- крпљење ударних рупа и поправке мањих површина на коловозу
- поправке тротоара,
- поправке оштећења улица,
- поправка тргова,
- поправке оштећених паркинга,
- поправке општинских, односно локалних и других путева (некатегорисаних), по налогу.

Изузетно, по налогу Председника општине, Начелника
општинеске 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: 70.000.000,00 дин.
Извршење: током године
Послови поверени: јавном набавком
4.2.1. Обавезе
Планирана средства су намењена за измирење обавеза по основу закљученох Оквирног
споразума за извођење хитних интервенција и летње одржавање путева и улиц из 2018.
године са пројектованом реализацијом 2018/2019 које се извршавају на терет одобрене
апропријације у 2019. години, у укупном износу од 15.700.000,00 динара.
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: 800.000,00 дин.
Извршење: током године
Послови поверени: јавном набавком
Обавезе из претходне године: 600.000,00 динара
- 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: 2.600.000,00 динара
Извршење: током године
Послови поверени: ЈКП „12. септембар“ Бајина Башта
4.3.3. Вертикална сигнализација
За одржавање постојеће вертикалне сигнализације на градском подручју и локалним

путевима на подручју општине Бајиан Башта планирају се средства за замену постојећих
оштећених и дотрајалих саобраћајних знакова
Укупна вредност: 600.000.00 дин.
Извршење: током године
Поверени послови: јавном набавком
3.4. 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: 30.000.000,00 динара
Извршење: током године
Послови поверени: ЈКП „12. септембар“

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм се доноси за 2019. годину, а објавиће се у "Службеном листу општине
Бајина Башта"
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
01 Број: 06-7/019
31. јануар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радомир Филиповић,с.р.

IZDAVA^: Op{tinska uprava Bajina Ba{ta - glavni i odgovorni urednik sekretar Skup{tine Radina Rajakovi}, broj telefona: 865-070, broj uplatnog
ra~una: 840-742351843-94 - prihodi op{tinskih orana uprave, model 97,
poziv na broj 77-007. Godi{wa pretplata za “Sl. list op{tine Bajina Ba{ta”
za 2019. godinu je 7.000,00 dinara.

