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На основу чланова 48. и 56. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник
РС*, бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) и члана 32. Статута општине Бајина
Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине
Бајина Башта, на Предлог Административно-мандатно-имунитетског одбора, на
седници одржаној дана 30. новембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине општине Бајина Башта
Светлани Бабић из Костојевића, Бајина Башта, са изборне листе Коалиција:
Александар Вучић-Србија побеђује, изабраној на изборима одржаним 24. априла
2016. године.
II. Светлани Бабић мандат почиње да тече даном потврђивања мандата и
траје до истека времена на које би трајао мандат одборнице Јелене Радовановић,
престао пре истека времена на које је изабрана, а уместо које јој је Изборна
комисија општине Бајина Башта доделила одборнички мандат.
III. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл. листу
општине Бајина Башта*.
Образложење
Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-32/017 од 22.
септембра 2017. године (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 6/2017) утврђен је
престанак мандата одборници Јелени Радовановић, са изборне листе Коалиција:
Александар Вучић-Србија побеђује, пре истека времена на које је изабрана на
изборима од 24. априла 2016. године, избором на функцију члана Општинског већа
општине Бајина Башта, која функција је неспојива са функцијом одборника.
На основу одредби члана 48. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник
РС*, бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) Изборна комисија општине Бајина
Башта доделила је нови одборнички мандат, уместо одборнице Јелене Радовановић,
кандидату Светлани Бабић, са изборне листе Коалиција: Александар Вучић-Србија
побеђује и издала јој Уверење 01 Број: 013-3/16 од 13. октобра 2017. 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),
Административно-мандатно-имунитетски одбор Скупштине утврдио је и
Скупштини доставио Предлог 01 Број: 06-40/017 од 01. новембра 2017. године за
потврђивање мандата одборници Светлани Бабић. Разматрајући тај Предлог,
Скупштина општине је исти прихватила и потврдила мандат одборници Светлани
Бабић. Административно-мандатно-имунитетски одбор утврдио је да су подаци из
издатог Уверења одборници Светлани Бабић 01 Број:013-3/16 од 13. октобра 2017.
године истоветни са подацима из Збирне изборне листе (*Сл.лист општине Бајина
Башта*, бр. 4/016) и из Извештаја Изборне комисије општине Бајина Башта о
спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Бајина Башта 24. априла
2016. године (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 5/016), те да је Уверење издато
од Изборне комисије општине Бајина Башта, као за то овлашћеног органа. Од
кандидата Светлане Бабић је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат.
Мандат је додељен и потврђен следећем кандидату који је прихватио мандат, са
исте изборне листе, Коалиција: Александар Вучић-Србија побеђује, на којој листи
се налазила и одборница Јелена Радовановић, чији мандат је престао пре времена
на које је изабрана, а уместо које јој је Изборна комисија доделила одборнички
мандат. Светлани Бабић ће мандат трајати до истека времена до када би трајао
мандат одборнице Јелене Радовановић, да није престао пре истека времена на које
је изабрана.
Решење је донето применом одредби чланова 48. и 56. Закона о локалним
изборима (*Сл. гласник РС*, бр. 129/0, 34/010-одлука УС и 54/011).
На доношење овог решења примењен је и члан 32. Статута општине Бајина
Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), у коме је прописано да
одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен
законом.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Управном
суду Београд у року од 48 часова од дана доношења овог решења.
01 Број: 06-44/017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Ђурић Весна, с.р.

На основу чланова 48. и 56. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник
РС*, бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) и члана 32. Статута општине Бајина
Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине
Бајина Башта, на Предлог Административно-мандатно-имунитетског одбора, на
седници одржаној дана 30. новембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине општине Бајина Башта
Љубинку Јосиповићу из Бајине Баште, са изборне листе Коалиција: Александар
Вучић-Србија побеђује, изабраном на изборима одржаним 24. априла 2016. године.
II. Љубинку Јосиповићу мандат почиње да тече даном потврђивања мандата
и траје до истека времена на које би трајао мандат одборнице Наташе Александрић,
престао пре истека времена на које је изабрана, а уместо које му је Изборна
комисија општине Бајина Башта доделила одборнички мандат.
III. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл. листу
општине Бајина Башта*.
Образложење
Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-32/017 од 22.
септембра 2017. године (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 6/2017) утврђен је
престанак мандата одборници Наташи Александрић, са изборне листе Коалиција:
Александар Вучић-Србија побеђује, пре истека времена на које је изабрана на
изборима од 24. априла 2016. године, избором на функцију члана Општинског већа
општине Бајина Башта, која функција је неспојива са функцијом одборника.
На основу одредби члана 48. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник
РС*, бр. 129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) Изборна комисија општине Бајина
Башта доделила је нови одборнички мандат, уместо одборнице Наташе
Александрић, кандидату Љубинку Јосиповићу, са изборне листе Коалиција:
Александар Вучић-Србија побеђује и издала му Уверење 01 Број: 013-3/16 од 13.
октобра 2017. 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),

Административно-мандатно-имунитетски одбор Скупштине утврдио је и
Скупштини доставио Предлог 01 Број: 06-40/017 од 01. новембра 2017. године за
потврђивање мандата одборнику Љубинку Јосиповићу. Разматрајући тај Предлог,
Скупштина општине је исти прихватила и потврдила мандат одборнику Љубинку
Јосиповићу. Административно-мандатно-имунитетски одбор утврдио је да су
подаци из издатог Уверења одборнику Љубинку Јосиповићу 01 Број:013-3/16 од 13.
октобра 2017. године истоветни са подацима из Збирне изборне листе (*Сл.лист
општине Бајина Башта*, бр. 4/016) и из Извештаја Изборне комисије општине
Бајина Башта о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Бајина
Башта 24. априла 2016. године (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 5/016), те да
је Уверење издато од Изборне комисије општине Бајина Башта, као за то
овлашћеног органа. Од кандидата Љубинка Јосиповића је прибављена писмена
сагласност да прихвата мандат. Мандат је додељен и потврђен следећем кандидату
који је прихватио мандат, са исте изборне листе, Коалиција: Александар ВучићСрбија побеђује, на којој листи се налазила и одборница Наташа Александрић, чији
мандат је престао пре времена на које је изабрана, а уместо које му је Изборна
комисија доделила одборнички мандат. Љубинку Јосиповићу ће мандат трајати до
истека времена до када би трајао мандат одборнице Наташе Александрић, да није
престао пре истека времена на које је изабрана.
Решење је донето применом одредби чланова 48. и 56. Закона о локалним
изборима (*Сл. гласник РС*, бр. 129/0, 34/010-одлука УС и 54/011).
На доношење овог решења примењен је и члан 32. Статута општине Бајина
Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), у коме је прописано да
одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен
законом.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Управном
суду Београд у року од 48 часова од дана доношења овог решења.
01 Број: 06-44/017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Ђурић Весна, с.р.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (« Службени гласник РС» број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016др.закон) и члана 39.Статута општине Бајина Башта («Службени лист општине
Бајина Башта» број 6/2008 и 7/2011), на предлог Општинског већа Скупштина
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30.новембра 2017.године, донела
је:
ОДЛУКУ
О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА
2017.ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Бајина Башта за 2017. годину („Службени лист
општине Бајина Башта“ бр.12/2016, 5/2017) и на основу Решења о отварању нових
и увећању постојећих апропријација, врше се следеће измене и допуне:
У члану 1. Општи део - Рачун прихода и примања, расхода и издатака у
делу 1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, износ
од „1,144,499,301.00“ динара замењује се износом од „1,083,381,301.00“ динара.
1.1.Текући приходи износ од „1,138,773,301.00“ динара замењује се
износом од „1,077,655,301.00“ динара и износ од „1,087,567,301.00“ динара
замењује се износом од „1,026,449,301.00“ динара.
У члану 1. Општи део - Рачун прихода и примања, расхода и издатака у
делу 2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, износ од
„1,443,478,301.00“ динара замењује се износом од „1,382,360,301.00“ динара.
2.1.Текући расходи износ од „1,079,503,997.00“ динара замењује се износом
од „1,129,424,997.00“ динара и Текући буџетски расходи износ од
„1,047,372,997.00“ динара замењује се износом од „1,097,293,997.00“ динара.
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине износ од „363,974,304.00“
динара замењује се износом од „252,935,304.00“ динара и Текући буџетски издаци
износ од „339,564,304.00“ динара замењује се износом од „228,525,304.00“ динара.
Члан 2.
Члан 2. став 1. мења се и гласи:
„Буџет општине Бајина Башта састоји се од укупних прихода и примања који
се заједно са осталим изворима новчаних средстава утврђују у износу од
1,409,060,301.00 динара, а састоји се из:

- Уступљених и изворних прихода и примања буџета општине Бајина Башта у
износу од 802,673,000.00динара;
- Ненаменских и наменских трансфера из буџета Републике Србије у износу од
211,231,301.00 динара;
- Донација и добровољних трансфера физичких и правних лица у износу од
12,936,000.00 динара;
- Прихода и примања, из осталих извора финансирања индиректних корисника
буџетских средстава у износу од 56,541,000.00динара;
- Пренетих средстава у износу од 76,759,000.00 динара;
- Примања од задуживања у износу од 250,000,000.00 динара;
Укупних расхода и издатака из свих извора финасирања у износу од
1,409,060,301.00 динара.“
Члан 3.
Члан 4. став 1. мења се и гласи :
„Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од „6,957,000.00“
динара. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси
Општинско веће у складу са чланом 69.Закона о буџетском систему.“
Члан 4.
У члану 6. Приходи и примања буџета општине Бајина Башта по врстама
односно економским класификацијама, врше се следеће измене и допуне :
На економској класификацији 711000 – Порез на доходак, добит и
капиталне добитке, износ од „230,700,000.00“ динара замењује се износом од
„234,700,000.00“ динара и укупно износ од „230,700,000.00“ динара замењује се
износом од „234,700,000.00“ динара;
На економској класификацији 711122 – Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу
Пореске управе, износ од „9,000,000.00“ динара замењује се износом од
„10,500,000.00“ динара и укупно износ од „9,000,000.00“ динара замењује се
износом од „10,500,000.00“ динара;
На економској класификацији 711123 – Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем, износ од „18,500,000.00“ динара замењује се износом од
„21,000,000.00“ динара и укупно износ од „18,500,000.00“ динара замењује се
износом од „21,000,000.00“ динара;
На економској класификацији 733000 – Трансфери од других нивоа
власти, износ од „276,605,301.00“ динара замењује се износом од „211,231,301.00“
динара и укупно износ од „ 320,005,301.00“ динара замењује се износом од
„254,631,301.00“ динара;

На економској класификацији 733154 - Текући наменски трансфери у
ужем смислу, износ од „93,315,900.00“ динара замењује се износом од
„27,811,900.00“ динара и укупно износ од „ 93,315,900.00“ динара замењује се
износом од „27,811,900.00“ динара;
На економској класификацији 733157 - Текући наменски трансфери од
градова у корист нивоа општина, додаје се износ од „130,000.00“ динара и
укупно износи „130,000.00“ динара“.
На економској класификацији 742152 – Приходи од давања у закуп,
односно на коришћење непокретности у државној својини које користе
општине и индиректни корисници њиховог буџета, износ од „2,500,000.00“
динара замењује се износом од „32,500,000.00“ динара и укупно износ од
„2,900,000.00“ динара замењује се износом од „32,900,000.00“ динара;
На економској класификацији 742155 – Приходи од давања у закуп,
односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе
општине и индиректни корисници њиховог буџета, износ од „33,000,000.00“
динара замењује се износом од „3,000,000.00“ динара и укупно износ од
„33,000,000.00“ динара замењује се износом од „3,000,000.00“ динара;
На економској класификацији 744000 – Добровољни трансфери од
физичких и правних лица, износ од „4,680,000.00“ динара замењује се износом од
„4,936,000.00“ динара и укупно износ од „4,680,000.00“ динара замењује се
износом од „4,936,000.00“ динара;
На економској класификацији 744150 – Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист нивоа општина, износ од „180,000.00“
динара замењује се износом од „436,000.00“ динара и укупно износ од „180,000.00“
динара замењује се износом од „436,000.00“ динара;
Члан 5.
У члану 7. Расходи и издаци по основним наменама, врше се следеће измене
и допуне:
На економској класификацији 420 – Коришћење услуга и роба, износ од
„351,067,660.00“ динара замењује се износом од „358,927,660.00“ динара и укупно
износ од „373,226,660.00“ динара замењује се износом од „381,086,660.00“ динара;
На економској класификацији 421 – Стални трошкови, износ од
„90,394,000.00“ динара замењује се износом од „94,024,000.00“ динара и укупно
износ од „90,854,000.00“ динара замењује се износом од „94,484,000.00“ динара;
На економској класификацији 423 – Услуге по уговору, износ од
„91,004,760.00“ динара замењује се износом од „94,134,760.00“ динара и укупно
износ од „93,553,760.00“ динара замењује се износом од „96,683,760.00“ динара;
На економској класификацији 424 – Специјализоване услуге, износ од
„45,172,900.00“ динара замењује се износом од „46,822,900.00“ динара и укупно
износ од „45,772,900.00“ динара замењује се износом од „47,422,900.00“ динара;

На економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање, износ
од „90,681,000.00“ динара замењује се износом од „90,131,000.00“ динара и укупно
износ од „108,546,000.00“ динара замењује се износом од „107,996,000.00“ динара;
На економској класификацији 440 - Отплата камата, износ од
„8,560,000.00“ динара, замењује се износом од „6,560,000.00“ динара и укупно
износ од „8,560,000.00“ динара, замењује се износом од „6,560,000.00“ динара;
На економској класификацији 441 - Отплата домаћих камата, износ од
„7,760,000.00“ динара, замењује се износом од „5,760,000.00“ динара и укупно
износ од „7,760,000.00“ динара, замењује се износом од „5,760,000.00“ динара;
На економској класификацији 460 - Донације и трансфери, износ од
„107,528,000.00“ динара, замењује се износом од „108,078,000.00“ динара и укупно
износ од „107,718,000.00“ динара, замењује се износом од „108,268,000.00“ динара;
На економској класификацији 465 - Остале донације, дотације и
трансфери, износ од „12,046,000.00“ динара, замењује се износом од
„12,596,000.00“ динара и укупно износ од „12,236,000.00“ динара, замењује се
износом од „12,786,000.00“ динара;
На економској класификацији 470 – Социјална заштита, износ од
„20,730,000.00“ динара замењује се износом од „22,230,000.00“ динара и укупно
износ од „20,730,000.00“ динара замењује се износом од „22,230,000.00“ динара;
На економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, износ од „20,730,000.00“ динара замењује се износом од „22,230,000.00“
динара и укупно износ од „20,730,000.00“ динара замењује се износом од
„22,230,000.00“ динара;
На економској класификацији 480 – Остали расходи, износ од
„149,017,337.00“ динара замењује се износом од „191,028,337.00“ динара и укупно
износ од „149,032,337.00“ динара замењује се износом од „191,043,337.00“ динара;
На економској класификацији 482 – Порези, обавезне таксе, казне и
пенали, износ од „2,006,337.00“ динара замењује се износом од „2,067,337.00“
динара и укупно износ од „2,016,337.00“ динара замењује се износом од
„2,077,337.00“ динара;
На економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу
судова, износ од „15,171,000.00“ динара замењује се износом од „16,171,000.00“
динара и укупно износ од „15,176,000.00“ динара замењује се износом од
„16,176,000.00“ динара;
На економској класификацији 484 – Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, износ од
„102,150,000.00“ динара замењује се износом од „142,950,000.00“ динара и укупно
износ од „102,150,000.00“ динара замењује се износом од „142,950,000.00“ динара;
На економској класификацији 485 – Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа, износ од „4,450,000.00“ динара замењује се
износом од „4,600,000.00“ динара и укупно износ од „4,450,000.00“ динара
замењује се износом од „4,600,000.00“ динара;

На економској класификацији 510 – Основна средства, износ од
„319,564,304.00“ динара замењује се износом од „208,525,304.00“ динара и укупно
износ од „340,874,304.00“ динара замењује се износом од „229,835,304.00“ динара;
На економској класификацији 511 - Зграде и грађевински објекти, износ
од „312,348,304.00“ динара замењује се износом од „201,129,304.00“ динара и
укупно износ од „332,348,304.00“ динара замењује се износом од „221,129,304.00“
динара;
На економској класификацији 513 - Остале некретнине и опрема, износ од
„100,000.00“ динара замењује се износом од „280,000.00“ динара и укупно износ од
„100,000.00“ динара замењује се износом од „280,000.00“ динара;
Члан 6.
У члану 7. Функционална класификација расхода, врше се следеће измене
и допуне:
На функционалној класификацији 040 - Породица и деца, износ од
„17,690,000.00“ динара замењује се износом од „18,990,000.00“ динара и укупно
износ од „17,690,000.00“ динара замењује се износом „18,990,000.00“ динара;
На функционалној класификацији 070 - Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на другом месту, износ од „13,660,000.00“
динара замењује се износом од „13,860,000.00“ динара и укупно износ од
„13,660,000.00“ динара замењује се износом „13,860,000.00“ динара;
На функционалној класификацији 110 - Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни послови, износ од „23,017,000.00“
динара замењује се износом од „22,017,000.00“ динара и укупно износ од
„23,017,000.00“ динара замењује се износом „22,017,000.00“ динара;
На функционалној класификацији 130 - Опште јавне услуге, износ од
„106,999,337.00“ динара замењује се износом од „107,395,337.00“ динара и укупно
износ од „106,999,337.00“ динара замењује се износом „107,395,337.00“ динара;
На функционалној класификацији 170 - Трансакције јавног дуга, износ од
„31,500,000.00“ динара замењује се износом од „29,500,000.00“ динара и укупно
износ од „31,500,000.00“ динара замењује се износом „29,500,000.00“ динара;
На функционалној класификацији 220 - Цивилна одбрана, износ од
„101,840,000.00“ динара замењује се износом од „142,470,000.00“ динара и укупно
износ од „101,840,000.00“ динара замењује се износом „142,470,000.00“ динара;
На функционалној класификацији 330 - Судови, износ од „11,721,000.00“
динара замењује се износом од „12,836,000.00“ динара и укупно износ од
„11,721,000.00“ динара замењује се износом „12,836,000.00“ динара;
На функционалној класификацији 451 - Друмски саобраћај, износ од
„278,343,000.00“ динара замењује се износом од 197,304,000.00“ динара и укупно
износ од „278,343,000.00“ динара замењује се износом „197,304,000.00“ динара;
На функционалној класификацији 560 - Заштита животне средине
некласификована на другом месту, износ од „76,000,000.00“ динара замењује се

износом од „81,280,000.00“ динара и укупно износ од „76,000,000.00“ динара
замењује се износом „ 81,280,000.00“ динара;
На функционалној класификацији 640 - Улична расвета, износ од
„46,915,000.00“ динара замењује се износом од „20,915,000.00“ динара и укупно
износ од „46,915,000.00“ динара замењује се износом „20,915,000.00“ динара;
Члан 7.
У члану 7. Расходи и издаци буџета по програмима, програмским
активностима и пројектима, врше се следеће измене и допуне:
На Програму 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
износ од
„417,958,064.00“ динара замењује се износом од „397,238,064.00“ динара и укупно
износ од „417,958,064.00“ динара замењује се износом „397,238,064.00“ динара;
На програмској активности 1102-0001 Управљање/одржавање јавним
осветљењем, износ од „21,915,000.00“ динара замењује се износом од
„20,915,000.00“ динара и укупно износ од „21,915,000.00“ динара замењује се
износом „20,915,000.00“ динара;
На програмској активности 1102-0002 Одржавање јавних зелених
површина, износ од „10,810,000.00“ динара замењује се износом од
„12,460,000.00“ динара и укупно износ од „10,810,000.00“ динара замењује се
износом „12,460,000.00“ динара;
На програмској активности 1102-0003 Одржавање чистоће на
површинама јавне намене, износ од „39,740,000.00“ динара замењује се износом
од „43,370,000.00“ динара и укупно износ од „39,740,000.00“ динара замењује се
износом „43,370,000.00“ динара;
На Пројекту 1102-ПР-1 „Реконструкција јавне расвете-лед расвета“
износ од „25,000,000.00“ динара замењује се износом од „0.00“ динара и укупно
износ од „25,000,000.00“ динара замењује се износом „0.00“ динара;
На Програму 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА, износ од „285,843,000.00“ динара замењује се износом од
„204,804,000.00“ динара и укупно износ од „285,843,000.00“ динара замењује се
износом „204,804,000.00“ динара;
На програмској активности 0701-0001 Управљање саобраћајем износ од
„80,864,000.00“ динара замењује се износом од „19,894,000.00“ динара и укупно
износ од „80,864,000.00“ динара замењује се износом „19,894,000.00“ динара;
На програмској активности 0701-0002 Одржавање саобраћајне
инфраструктуре износ од „75,300,000.00“ динара замењује се износом од
„75,480,000.00“ динара и укупно износ од „75,300,000.00“ динара замењује се
износом „75,480,000.00“динара;
На програмској активности 0701-0004 Јавни градски и приградски
превоз путника износ од „42,000,000.00“ динара замењује се износом од
„46,000,000.00“ динара и укупно износ од „42,000,000.00“ динара замењује се
износом „46,000,000.00“ динара;

На Пројекту 0701-ПР-3 „Израда техничке документације за тунел испод
планине Кадињача за деоницу Дуб-Дубци“ износ од „39,730,000.00“ динара
замењује се износом од „15,481,000.00“ динара и укупно износ од „39,730,000.00“
динара замењује се износом „15,481,000.00“ динара;
На Програму 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА, износ од
„55,176,000.00“ динара замењује се износом од „56,676,000.00“ динара и укупно
износ од „55,176,000.00“ динара замењује се износом „56,676,000.00“ динара;
На програмској активности 0901-0001 Социјалне помоћи износ од
„13,660,000.00“ динара замењује се износом од „13,860,000.00“ динара и укупно
износ од „13,660,000.00“ динара замењује се износом „13,860,000.00“ динара;
На програмској активности 0901-0006 Подршка деци и породицама са
децом износ од „17,690,000.00“ динара замењује се износом од „18,990,000.00“
динара и укупно износ од „17,690,000.00“ динара замењује се износом
„18,990,000.00“ динара;
На Програму 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, износ
од „261,644,337.00“ динара замењује се износом од „301,785,337.00“ динара и
укупно
износ
од
„261,644,337.00“
динара
замењује
се
износом
„301,785,337.00“динара;
На програмској активности 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина износ од „106,999,337.00“ динара замењује се
износом од „107,395,337.00“ динара и укупно износ од „106,999,337.00“ динара
замењује се износом „107,395,337.00“ динара;
На програмској активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга износ од
„31,500,000.00“ динара замењује се износом од „29,500,000.00“ динара и укупно
износ од „31,500,000.00“ динара замењује се износом „29,500,000.00“ динара;
На
програмској
активности
0602-0004
Општинско/градско
правобранилаштво износ од „11,721,000.00“ динара замењује се износом од
„12,836,000.00“ динара и укупно износ од „11,721,000.00“ динара замењује се
износом „12,836,000.00“ динара;
На програмској активности 0602-0014 Управљање у ванредним
ситуацијама износ од „101,840,000.00“ динара замењује се износом од
„142,340,000.00“ динара и укупно износ од „101,840,000.00“ динара замењује се
износом „142,340,000.00“ динара и
Додаје се нови Пројекат 0602-ПР-1 „Систем одбране од поплава на
прекограничној територији Србија и Босна и Херцеговина“ за износ од
„130,000.00“ динара и укупно износи „130,000.00“ динара.
На Програму 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
износ од „16,610,000.00“ динара замењује се износом од „15,610,000.00“ динара и
укупно износ од „16,610,000.00“ динара замењује се износом „15,610,000.00“
динара;
На програмској активности 2101-0002 Функционисање извршних органа
износ од „10,240,000.00“ динара замењује се износом од „9,240,000.00“ динара и

укупно износ од „10,240,000.00“ динара замењује се износом „9,240,000.00“
динара.

Члан 8.
У члану 8. Посебан део, врше се следеће измене и допуне расхода и
издатака буџета:
У разделу 2. Председник општине, глава 2.01. Председник општине, на
функцији 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови, у оквиру Програма 16. Политички систем локалне
самоуправе, на програмској активности 2101-0002 Функционисање извршних
органа,
- апропријација 16. економске класификације 423 - Услуге по уговору, износ од
„5,425,000.00“ динара, замењује се износом од „4,425,000.00“ динара и укупно
износ од „5,425,000.00“ динара замењује се износом од „4,425,000.00“ динара;
У разделу 4. Општинска управа, глава 4.01. Општинска управа Бајина
Башта, на функцији 640 – Улична расвета, у оквиру Програм 2. Комуналне
делатности врше се измене и допуне расхода и издатака на апропријацијама:
-апропријација 29. економске класификације 511 - Зграде и грађевински
објекти износ од „3,800,000.00“ динара замењује се износом од „2,800,000.00“
динара и укупно износ од „3,800,000.00“ динара замењује се износом од
„2,800,000.00“
динара
у
оквиру
програмске
активности
1102-0001
Управљање/одржавање јавним осветљењем;
- апропријација 30. економске класификације 511 - Зграде и грађевински
објекти износ од „25,000,000.00“ динара замењује се износом од „0.00“ динара и
укупно износ од „25,000,000.00“ динара замењује се износом од „0.00“ динара на
Пројекту 1102-ПР-1 „Реконструкција јавне расвете –лед расвета“.
У разделу 4.Општинска управа, глава 4.01. Општинска управа Бајина
Башта, на функцији 560 – Заштита животне средине некласификована на
другом месту, у оквиру Програм 2. Комуналне делатности, врше се измене и
допуне расхода и издатака на следећим апропријацијама:
- апропријација 31. економске класификације 424 – Специјализоване услуге
износ од „10,810,000.00“ динара замењује се износом од „12,460,000.00“ динара и
укупно износ од „10,810,000.00“ динара замењује се износом од „12,460,000.00“
динара у оквиру програмске активности 1102-0002 Одржавање јавних зелених
површина;
- апропријација 32. економске класификације 421 – Стални трошкови износ од
„39,740,000.00“ динара замењује се износом од „43,370,000.00“ динара и укупно
износ од „39,740,000.00“ динара замењује се износом од „43,370,000.00“ динара у

оквиру програмске активности 1102-0003 Одржавање чистоће на површинам јавне
намене;
У разделу 4. Општинска управа, глава 4.01. Општинска управа Бајина
Башта, на функцији 451 – Друмски саобраћај, у оквиру Програма 7.
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, врше се измене и
допуне расхода и издатака на следећим апропријацијама:
- апропријација 59. економске класификације 511 - Зграде и грађевински
објекти из извора 01-приходи из буџета износ од „31,609,000.00“ динара замењује
се износом од „11,894,000.00“ динара и укупно износ од „31,609,000.00“ динара
замењује се износом од „11,894,000.00“ динара из извора 01-приходи из буџета, а
из извора 07-трансфери од других нивоа власти износ од „41,255,000.00“ динара
замењује се износом од „0.00“ динара и укупно износ од „41,255,000.00“ динара
замењује се износом од „0.00“ динара из извора 07- трансфери од других нивоа
власти у оквиру програмске активности 0701-0001 Управљање саобраћајем;
- апропријација 62. економске класификације 513 – Остале некретнине и
опрема износ од „100,000.00“ динара замењује се износом од „280,000.00“ динара
и укупно износ од „100,000.00“ динара замењује се износом од „280,000.00“ динара
у оквиру
програмске активности 0701-0002 Одржавање саобраћајне
инфраструктуре;
- апропријација 63. економске класификације 423 – Услуге по уговору износ од
„42,000,000.00“ динара замењује се износом од „46,000,000.00“ динара и укупно
износ од „42,000,000.00“ динара замењује се износом од „46,000,000.00“ динара у
оквиру програмске активности 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз
путника;
- апропријација 65/1 економске класификације 511 –Зграде и грађевински
објекти износ од „39,730,000.00“ динара из извора 07-трансфери од других нивоа
власти замењује се износом од „15,481,000.00“ динара из извора 07-трансфери од
других нивоа власти и укупно износ од „39,730,000.00“ динара замењује се износом
од „15,481,000.00“ динара из извора 07-трансфери од других нивоа власти на
Пројекту 0701-ПР-3 „Израда техничке документације за тунел испод планине
Кадињача за деоницу Дуб-Дубци“.
У разделу 4. Општинска управа, глава 4.01. Општинска управа Бајина
Башта, на функцији 070 –
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту, у оквиру Програма 11.Социјална и дечја
заштита, врше се измене и допуне расхода и издатака на следећим
апропријацијама:
- апропријација 72. економске класификације 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета износ од „400,000.00“ динара, замењује се износом од
„600,000.00“ динара и укупно износ од 400,000.00 динара замењује се износом од
600,000.00 динара у оквиру програмске активности 0901-0001 Социјалне помоћи;
- апропријација 77. економске класификације 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета износ од „6,500,000.00“ динара, замењује се износом од
„7,400,000.00“ динара и укупно износ од „ 6,500,000.00“ динара замењује се

износом од 7,400,000.00 динара у оквиру програмске активности 0901-0006
Подршка деци и породицама са децом;
- апропријација 81. економске класификације 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета износ од „3,400,000.00“ динара, замењује се износом од
„3,800,000.00“ динара и укупно износ од „3,400,000.00“ динара замењује се
износом од „3,800,000.00“ динара у оквиру програмске активности 0901-0006
Подршка деци и породицама са децом;
У разделу 4. Општинска управа, глава 4.01. Општинска управа Бајина
Башта, на функцији 130 – Опште услуге, у оквиру Програма 15. Опште услуге
локалне самоуправе, врше се измене и допуне расхода и издатака на следећим
апропријацијама у оквиру програмске активности 0602-0001 Функционисање
локалне самоуправе и градских општина :
- апропријација 104. економске класификације 411 - Плате, додаци и накнаде
запослених,
износ од
„46,990,000.00“ динара, замењује се износом од
„46,900,000.00“ динара и укупно износ од „46,990,000.00“ динара замењује се
износом од „46,900,000.00“ динара;
- апропријација 105. економске класификације 412 - Социјални доприноси на
терет послодавца износ од „8,415,000.00“ динара замењује се износом од
„8,400,000.00 “ динара и укупно износ од „8,415,000.00“ динара замењује се
износом од „8,400,000.00“ динара;
- апропријација 118. економске класификације 465 - Остале текуће дотације и
трансфери, износ од „5,820,000.00“ динара, замењује се износом од „5,810,000.00“
динара и укупно износ од „5,820,000.00“динара замењује се износом од
„5,810,000.00“ динара;
- апропријација 120. економске класификације 482 - Порези, обевезне таксе,
казне и пенали износ од „616,337.00“ динара замењује се износом од „677,337.00“
динара и укупно износ од
„616,337.00“ динара замењује се износом од
„677,337.00“ динара;
- апропријација 122. економске класификације 484 – Накнаде штете за повреде
или штету насталу услед елементарних непогода или других природних
узрока- накнаде штете од дивљачи износ од „2,100,000.00“ динара замењује се
износом од „2,400,000.00“ динара и укупно износ од „2,100,000.00“ динара
замењује се износом од „2,400,000.00“ динара;
- апропријација 123. економске класификације 485 – Накнаде штете за повреде
или штету нанету од стране државних органа износ од „850,000.00“ динара
замењује се износом од „1,000,000.00“ динара и укупно износ од „850,000.00“
динара замењује се износом од „1,000,000.00“ динара;
У разделу 4. Општинска управа, глава 4.01. Општинска управа Бајина
Башта, на функцији 170-Управљање јавниим дугом у оквиру Програма 15. Опште
услуге локалне самоуправе, врше се измене и допуне расхода и издатака на
следећој апропријацији у оквиру програмске активности 0602-0003 Сервисирање
јавног дуга:
- апропријација 126. економске класификације 441 - Отплата камата
пословним банкама износ од „4,000,000.00“ динара, замењује се износом од

„2,000,000.00“ динара и укупно износ од „4,000,000.00“динара замењује се износом
од „2,000,000.00“ динара;
У разделу 4. Општинска управа, глава 4.01. Општинска управа Бајина
Башта, на функцији 220 – Цивилна одбрана у оквиру Програма 15. Опште услуге
локалне самоуправе, врше се измене и допуне расхода и издатака на следећој
апропријацији у оквиру програмске активности 0602-0014 Управљање у ванредним
ситуацијама:
- апропријација 133. економске класификације 484 – Накнаде штете за повреде
или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока
износ од „100,000,000.00“ динара, замењује се износом од „140,500,000.00“ динара
и укупно износ од „100,000,000.00“ динара замењује се износом од
„140,500,000.00“ динара;
У разделу 4. Општинска управа, глава 4.01. Општинска управа Бајина
Башта, на функцији 220 – Цивилна одбрана у оквиру Програма 15. Опште услуге
локалне самоуправе, врше се измене и допуне расхода и издатака и то додавањем
апропријације у оквиру Пројекта 0602-ПР-1 „Систем одбране од поплава на
прекограничној територији Србија и Босна и Херцеговина:
- апропријација 135/1 економске класификације 423 – Услуге по уговору и
износи „130,000.00“ динара.
У разделу 4. Општинска управа, глава 4.02. Предшколска установа
„Невен“ Бајина Башта, на функцији 911 – Предшколско образовање, у оквиру
Програма 8. Предшколско образовање и васпитање врше се измене и допуне
расхода и издатака на следећим апропријацијама у оквиру програмске активности
2001-0001 Функционисање предшколских установа:
- апропријација 145. економске класификације 425 – Текуће поправке и
одржавање износ од „3,400,000.00“ динара замењује се износом од „2,850,000.00“
динара и укупно износ од „3,400,000.00“ динара замењује се износом од
„2,850,000.00“ динара и
- апропријација 147. економске класификације 465 – Остале текуће дотације и
трансфери износ од „3,790,000.00“ динара замењује се износом од „4,340,000.00“
динара и укупно износ од „3,790,000.00“ динара замењује се износом од
„4,340,000.00 “ динара.
У разделу 5. Општинско јавно правобранилаштво, глава 5.01. Општинско
јавно правобранилаштво Бајина Башта, функција 330 – Судови, у оквиру Програма
15. Опште услуге локалне самоуправе, врше се измене и допуне расхода и
издатака на апропријацијама у оквиру
програмске активности 0602-0004
Општинско/градско правобранилаштво:
- апропријацији 223. економске класификације 411 - Плате, додаци и накнаде
запослених,
износ од
„1,040,000.00“ динара, замењује се износом од
„1,130,000.00“ динара и укупно износ од „1,040,000.00“динара замењује се износом
од „1,130,000.00“ динара;

- апропријација 224. економске класификације 412 - Социјални доприноси на
терет послодавца износ од „190,000.00“ динара замењује се износом од
„205,000.00 “ динара и укупно износ од „190,000.00“ динара замењује се износом
од „205,000.00“ динара;
- апропријација 229. економске класификације 465 - Остале текуће дотације и
трансфери, износ од „141,000.00“ динара, замењује се износом од „151,000.00“
динара и укупно износ од „141,000.00“динара замењује се износом од „151,000.00“
динара и
- апропријација 230. економске класификације 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова износ од „10,205,000.00“ динара замењује се износом од
„11,205,000.00“ динара и укупно износ од „10,205,000.00“ динара замењује се
износом од „11,205,000.00“ динара;
Члан 9.
Предвиђеним изменама утврђеним у члану 4, 5, 6, 7 и 8 ове Одлуке,
извршиће се одговарајуће измене збирова у приходима и примањима, расходима и
издацима буџета по наменама, функцијама, програмима и програмским
активностима, главама и разделима буџета.
Члан 10.
Члан 9. мења се и гласи:
„У складу са Законом о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору ( „Службени гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016одлука УС), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број
запослених на неодређено време у општини Бајина Башта за 2017. годину, тако
да сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на
неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за зараде и чији број је
утврђен Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у општини
Бајина Башта за 2017. годину .
Максималан број запослених на неодређено време, за организационе облике
у систему локалне самоуправе за општину Бајина Башта је:
1. Општинска управа општине Бајина Башта---------------------------- 69
2. Општинско правобранилаштво ---------------------------------------1
3. Јавно комунално предузеће „12 септембар“ Бајина Башта--------- 101
4. Јавно предузеће „ББ Терм“ Бајина Башта----------------------------- 22
5. Установа Спортско-туристички центар „Бајина Башта“------------ 15
6. Установа „Култура“ Бајина Башта-------------------------------------5
7. Народна библиотека „Милош Требињац“ Бајина Башта ----------- 8
8. Предшколска установа „Невен“----------------------------------------- 59
Члан 11.

Одлуку о другом ребалансу буџета општине Бајина Башта за 2017.годину
доставити Министарству финансија Републике Србије и објавити у „Службеном
листу општине Бајина Башта“.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Бајина Башта“.
01 Број: 06 - 44 /2017године
Бајина Башта, дана 30.новембра 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНE ОПШТИНЕ
Весна Ђурић,с.р.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БАЈИНА БАШТА ЗА 2017. ГОДИНУ
Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџета општине Бајина
Башта за 2017. годину садржан је у одредбама члана 47. и 63. Закона о буџетском
систему ( «Службени 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 и 99/2016 ).
Одредбама члана 47. Закона о буџетском систему дефинисано је да ако у току
фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет
се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових
прихода. Уравнотежење буџета, а које није последица доношења новог закона, се
врши путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета.
Одредбама члана 63. Закона о буџетском систему дефинисано је да се ребалансом
буџета, на предлог надлежног извршног органа локалне власти, који усваја
скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања, расхода и
издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу. Овом Одлуком усклађивање
прихода и примања, расхода и издатака буџета општине Бајина Башта за 2017.
годину из свих извора финансирања врши се на нижем нивоу за износ од
61,118,000.00 динара.
Одлука о буџету општине Бајина Башта за 2017. годину је усвојена на
седници Скупштине општине Бајина Башта одржаној 30. децембра 2016. године
(«Службени лист
општине Бајина Башта» број 12/2016) са приходима и

примањима и расходима и издацима из буџета у износу од 911,050,000.00 динара,
донација од међународних организација у износу од 14,480,000.00 динара,
трансфера од других нивоа власти у износу од 121,270,000.00 динара, примања од
домаћих задуживања у износу од 250,000,000.00 и приходима из додатних
активности директних и индиректних корисника буџета у износу од 54,285,000.00
динара и то сопствених прихода буџетских корисника у износу од 11,555,000.00
динра и трансфера од других нивоа власти ка буџетским корисницима у износу од
42,730,000.00 динара, што укупно износи 1,351,085,000.00 динара.
До доношења измена и допуна Одлуке о буџету општине Бајина Башта за
2017. годину дошло је до повећања обима буџета по члану 5. Закона о буџетском
систему у укупном износу од 89,360,000.00 динара, јер је прописано да у случају да
један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска
трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду
штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, орган управе
надлежан за финансије на основу акта или по приливу средстава отвара
одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу. Чланом 31.
Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2017. годину дефинисано је да у случају
да виши ниво власти определи актом наменска трансферна средства чији износи
нису били познати у поступку доношења Одлуке о буџету, орган управе надлежан
за финансије на основу тог акта или по приливу средстава поступа у складу са
чланом 5. Закона о буџетском систему.
Прво решење о повећању обима буџета је на износ од 20,520,000.00 динара,
jeр je Канцеларија у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне
намене у сектору образовања, здравства и социјалне заштите ( Закључак Владе
Републике Србије, бр.351-3817/2016) предвидела објекат Дом здравља „Евелина
Хаверфилд“ Бајина Башта. Имајући у виду да је потписан Уговор о правима и
обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Бајина Башта у
реализацији пројекта „Извођење радова на инвестиционом одржавању стационара
са гинекологијом у оквиру Дома здравља у Бајиној Башти“ извршене су измене на
одговарајућим апропријацијама, што је детаљније описно приликом доношења
одлуке о првом ребалансу буџета.
Друго решење о повећању обима буџета је на износ 39,730,000.00 динара,
јер је у складу са Уредбом о утврђивању Програма подстицања регионалног и
локалног развоја у 2017. години, Министарство привреде донело Одлуку о
распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе
за израду пројектно-техничке документације, на основу које је
одобрен
прелиминарни износ средстава за реализацију пројекта „Израда техничке
документације за тунел испод планине Кадињача за деоницу Дуб-Дубци“.
Треће решење о повећању обима буџета је на износ од 24,760,000.00
динара, јер је Канцеларија за управљање јавним улагањима у складу са Програмом
обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору образовања, здравства и
социјалне заштите предвидела објекат Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина
Башта. Имајући у виду да је потписан Уговор о правима и обавезама Канцеларије
за управљање јавним улагањима и општине Бајина Башта у реализацији пројекта

„Извођење радова на санацији и адаптацији ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта,
извршене су измене на одговарајућим апропријацијама.
На основу члана 8. Уредбе о наменским трансферима у социјалној
заштити („Службени гласник РС“ бр. 18/2016), утврђена је висина наменског
трансфера за финансирање услуга социјалне заштите. Уговором о наменским
трансферима у социјалној заштити који је потписан између Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и општине Бајина Башта одобрен је
наменски трансфер за финансирање услуга социјалне заштите у висини од
4,350,000.00 динара утврђен у складу са Уредбом. Имајући у виду да је потписан
Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити као и прилив средстава,
поступили смо у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Поред измена на апропријацијама у складу са чланом 5. Закона о
буџетском систему, могућност за измену апропријација без промене Одлуке о
буџету предвиђена је и по члану 61. Закона о буџетском систему преусмеравањем
апропријација, затим одредбама члана 69. и члана 70. Закона о буџетском систему
где се врши распоред средстава текуће и сталне буџетске резерве, јер су у току
године донета решења о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве.
На основу донетих решења о распореду средстава умањивао се план текуће и
сталне буџетске резерве, а повећавале су се одговарајуће апропријације за одобрена
средства, што значи да је првобитно планирана буџетска резерва умањена за
донета решења, а првобитно планиране апропријације увећане за одобрена
средства. Из тих разлога је дошло до измена у односу на првобитно планиране
апропријације у Одлуци о буџету општине Бајина Башта.
Одлука о првом ребалансу буџета општине Бајина Башта за 2017. годину је
усвојена на седници Скупштине општине Бајина Башта одржаној 4. јула 2017.
године («Службени лист општине Бајина Башта» број 12/2016 и 5/2017) са
приходима и примањима и расходима и издацима из буџета у износу од
940,146,000.00 динара, донација од међународних организација у износу од
8,000,000.00 динара, трансфера од других нивоа власти у износу од 137,275,000.00
динара, примања од домаћих задуживања у износу од 250,000,000.00 динара,
неутрошених наменских средстава из претходне године у износу од 75,679,000.00
динара, приходима, примањима и донацијама из додатних активности директних и
индиректних корисника буџета у износу од 56,541,000.00 динара, што укупно
износи 1,467,641,000.00 динара.
До доношења других измена и допуна Одлуке о буџету општине Бајина
Башта за 2017. годину дошло је до повећања обима буџета по члану 5. Закона о
буџетском систему у укупном износу од 2,537,301.00 динара.
Решење на износ од 1,036,401.00 динара је урађено јер је чланом 16.
Уговора о извођењу грађевинских радова на изградњи објеката за водоснабдевање
насеља Бачевци дефинисано да Извођач радова има право на надокнаду трошкова
услед непредвиђених радова до 5% на које Канцеларија за управљање јавним
улагањима даје сагласност. Анексом II Уговора о извођењу грађевинских радова на
изградњи објеката за водоснабдевање насеља Бачевци вршила се допуна члана 3.
основног уговора додавањем става 2. где је утврђена цена непредвиђених радова.
Канцеларија за управљање јавним улагањима пренела је општини Бајина Башта
средства за непредвиђене радове у складу са Анексом II Уговора, а у случаји када

један ниво власти определи другом нивоу власти наменска трансферна средства
или по приливу средстава, поступили смо у складу са чланом 5. Закона о буџетском
систему.
На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину
(«Службени гласник РС», број 99/2016), Уредбе о утврђивању Програма извођења
радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017.
годину («Службени гласник РС», број 39/2017) и Одлуке о одобравању средстава
за Студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, закључен је Уговор између
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за
пољопривредно земљиште и Општине Бајина Башта о коришћењу средстава за
извођење студијско-истраживачког пројекта од значаја за јединице локалне
самоуправе чији је предмет уговора „Препоруке мера поправке оштећених
земљишта на подручју општине Бајина Башта за гајење различитих врста воћака“.
Обзиром да је Министарство у складу са условима и критеријумима из Уредбе о
утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта за 2017. годину и Конкурса за доделу средстава на
територији Републике Србије, одобрило средства општини Бајина Башта за
реализацију студијско-истраживачког пројекта у износу од 1,320,900.00 динара,
поступили смо по члану 5. Закона о буџетском систему.
Следеће решење по члану 5. Закона о буџетском систему је урађено сходно
Уговору о донацији између ЈП Национални парк „Тара“ Бајина Башта и Месне
заједнице Рогачица за санацију водовода у наведеној месној заједници у износу од
180,000.00 динара.
Основни разлог за доношење Одлуке о другом ребалансу буџета општине
Бајина Башта за 2017. годину је одустајање од реализације одређених пројеката
чије је финансирање планирано на економској класификацији 733154 – Текући
наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина (извор
07) за износ од 65,504,000.00 динара. Првобитно планиран износ од 93,315,900.00
динара се односио на следеће намене: износ од 39,730,000.00 динара за израду
техничке документације за тунел испод планине Кадињача, износ од 4,350,000.00
динара за финансирање услуга социјалне заштите, затим 2,660,000.00 динара од
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије за доделу средстава
намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на
њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне
помоћи у грађевинском и другом материјалу или опреми, износ од 4,000,000.00
динара од Министарства трговине, туризма и телекомуникација на име
суфинансирања пројекта „Дринска регата 2017 – Најбоље из Србије“, затим износ
од 1,320,900.00 динара од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
за студијско-истраживачке пројекта од значаја за јединице локалне самоуправе чији
је предмет уговора „Препоруке мера поправке оштећених земљишта на подручју
општине Бајина Башта за гајење различитих врста воћака“. Планиран наменски
трансфер у износу од 31,255,000.00 динара се односио на „Извођење радова на
уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији општине Бајина Башта“ и
износ од 10,000,000.00 динара за „Извођење радова на изградњи улице Краља
Драгутина и Гвоздачке улице у Бајиној Башти“.

На основу Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању програма
извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за
2017.годину и расписаног конкурса Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, општина Бајина Башта је поднела пријаву на конкурс за доделу
средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији
Републике Србије. Укупна предрачунска вредност радова била је 44,650,000.00
динара са ПДВ-ом. Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бајина Башта
пројектован је износ од 31,255,000.00 динара из буџета Републике Србије на
економској класификацији 733154 – Текући наменски трансфери у ужем смислу од
Републике у корист нивоа општина и износ од 13,395,000.00 динара као учешће
општине из извора 01- приходи из буџета. Обзиром да је дошло до промене Уредбе
на основу које се расписује конкурс, а који мења сразмеру учешћа општине, било је
неопходно обезбедити додатна средства, односно веће процентуално учешће
општине Бајина Башта у односу на планирано, што нисмо били у могућности да
обезбедимо и довољан разлог да општина Бајина Башта одустане од реализације
наведеног пројекта. То значи да смо изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Бајина Башта предложили умањење пројектованог износа текућих
наменских трансфера за „Извођење радова на уређењу (ревитализацији) пољских
путева на територији општине Бајина Башта“ за износ од 31,255,000.00 динара из
извора 07-трансфери од других нивоа власти.
За реализацију пројекта „Извођење радова на изградњи улице Краља
Драгутина и Гвоздачке улице у Бајиној Башти“, пројектован је износ од
10,000,000.00 динра из извора 07- трансфери од других нивоа власти и износ од
14,000,000.00 динара као учешће општине из извора 01- приходи из буџета. Након
одређених инжењерско-геолошких истраживања терена за потребе израде пута у
наведеним улицама, дошло је до повећања предмера и предрачуна радова за
одређена новчана средства што мења висину планираних средстава које општина
Бајина Башта није могла да обезбеди у овом тренутку и предложено је умањење
пројектованог износ од 10,000,000.00 динра из извора 07- трансфери од других
нивоа власти.
Дакле, поред претходно наведеног умањења текућих наменских трансфера
у износу од 41,255,000.00 динара, предложено је и умањење у износу од
24,249,000.00 динара од стране Министарства привреде након спроведеног
поступка јавне набавке, што доводи до предложеног укупног умањења у износу од
65,504,000.00 динара. У складу са Уредбом о утврђивању Програма подстицања
регионалног и локалног развоја у 2017. години, Министарство привреде је донело
Одлуку о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне
самоуправе за израду пројектно-техничке документације, на основу које је одобрен
прелиминарни износ средстава за реализацију пројекта „Израда техничке
документације за тунел испод планине Кадињача за деоницу Дуб-Дубци“ од
39,730,000.00 динара из извора 07- трансфери од других нивоа власти.
Након спроведеног поступка јавне набавке потписан је Уговор о јавној
набавци за израду Идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод
превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци, где укупна уговорена
цена износи 25,740,000.00 динара са порезом на додату вредност за израду идејног
пројекта, плана детаљне регулације и 3Д визуелизације. Уговором о

суфинансирању јединице локалне самоуправе за израду пројектно техничке
документације утврђена је цена за израду идејног пројекта у износу од
23,280,000.00 динара са порезом на додату вредност и да општина Бајина Башта у
структури цене идејног пројекта учествује са 95% што износи 22,116,000.00 динара
са порезом на додату вредност, а град Ужице са 5%. Обзиром да је према степену
развијености општина Бајина Башта разврстана у трећу групу, а град Ужице у прву
групу, одобрено суфинансирање од стране Министарства привреде за општину
Бајина Башта је 70% од предвиђеног учешћа општине Бајина Башта и износи
15,481,000.00 са ПДВ-ом.
Поред измена на страни прихода предложено је умањење апропријација на
страни расхода када су у питању средства из извора 01- приходи из буџета и
средства из извора 07-трансфери од других нивоа власти. На апропријацији 59.
економске класификације 511- Зграде и грађевински објекти из извора 01- приходи
из буџета предложено је умањење за износ 19,715,000.00 динара. Приликом
конкурса за „Извођење радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева на
територији општине Бајина Башта“ било је обезбеђено учешће општине Бајина
Башта у износу од 13,395,000.00 динара. Међутим у претходном периоду је вршено
преусмеравање ове апропријације у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему за износ од 7,680,000.00 динара, тако да се по овом
пројекту врши умањење за преостали износ од 5,715,000.00 динара и умањење
планираних средстава из извора 01- приходи из буџета у износу од 14,000,000.00
динара што је пројектовано као сопствено учешће код пројекта „Извођење радова
на изградњи улице Краља Драгутина и Гвоздачке улице у Бајиној Башти“.
Предложено умањење на овој апропријацији из извора 07- трансфери од других
нивоа власти износи 41,255,000.00 динара по основу претходно наведених
пројеката.
Такође на страни расхода у посебном делу Одлуке о буџету на апропријацији
65/1 економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти предложено је
умањење за износ од 24,249,000.00 динара из извора 07- трансфери од других нивоа
власти по пројекту „Израда техничке документације за тунел испод планине
Кадињача за деоницу Дуб-Дубци“.
У оквиру позива Програма прекограничне сарадње Србија - Босна и
Херцеговина , граду Ужицу додељена су новчана средства за реализацију пројекта
ради успостављања система одбране од поплава у прекограничном региону Србија
– Босна и Херцеговина, где је према планираним активностима и трошковима
Општина Бајина Башта укључена као пројкетни партнер. Град Ужице се обавезује
да месечно врши трансфер општини Бајина Башта у складу са буџетом пројекта и
то на име бруто зараде, накнада и трошкова за ангажовање „Кординатора пројекта“
и „Асистента за промоцију“ у реализацији пројкета у укупном износу од 530 еура
месечно. С тим у вези су планиране економске класификације и на страни прихода
као 733157 - Текући трансфери од градова у корист нивоа општина и на страни
расхода укључивањем наведеног Пројекта „Систем одбране од поплава у
прекограничној територији Србија – Босна и Хрецеговина“ за износ од 130,000.00
динара.
Приликом анализе прихода у претходном периоду на појединим економским
класификацијама је присутан већи проценат остварења и предложено је повећање

првобитно планираних економских класификација. Првенствено се то односи на
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе и предложено је повећање за износ
од 1,500,000.00 динара и Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном приходу - самоопорезивањем и предложено је
повећање за износ од 2,500,000.00 динара. На појединим економским
класификацијама је вршена само прерасподела са једне на другу економску
класификацију и то се односи на Приходе од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни
корисници њиховог буџета и Прихода од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни
корисници њиховог буџета.
На појединим економским класификацијама недостају средства због
пренетих обавеза из претходне године услед смањеног обима прихода и
предлажено је увећање првобитно планираних апропријација. Повећање се односи
на одржавање јавних зелених површина за износ од 1,650,00.000 динара, затим
одржавање чистоће на површинама јавне намене за износ 3,630,00.00 динара, јавни
градски и приградски превоз путника за износ од 4,000,000.00 динара, исплате
накнада из буџета на име трошкова превоза за износ од 400,000.00 динара, затим
повећање за 900,000.00 динара на име исплате накнаде по измењеној Одлуци о
једнократној новчаној накнади за новорођену децу и новчаној накнади за
незапослену мајку –породиљу на подручју општине Бајина Башта. За Пројекат «
Реконструкција јавне расвете – лед расвета » првобитно је планирано учешће
општине Бајина Башта из извора 01- приходи из буџета на износ од 25,000,000.00
динара, али изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бајина Башта
предложено је умањење планиране апропријације у целости, јер је општина ушла у
реализацију више инфраструктурних пројеката чије финансирање одуговлачи
почетак реализације наведеног пројекта и биће одложено за 2018. годину, а
тренутно је приоритет решавање насталих дугова угашеног Јавног предузећа
Дирекција за изградњу « Бајина Башта» и с тога слободна средства планирана као
учешће општине у реализацији пројеката преусмеравамо за претходно наведену
намену.
Oпштинском Одлуком о одређивању мера санитарне заштите изворишта и
објеката за снабдевање водом за пиће, стављена су под санитарну заштиту сва
површинска и подземна изворишта сливног подручја реке Пилице за снабдевање
водом за пиће као и резервоари и главни цевоводи. Истом Одлуком прописана је и
забрана коришћења ђубрива, пестицида и хербицида у зонама санитарне заштите.
Обзиром да власник катастарских парцела које се налазе уз непосредну зону
заштите, односно уз парцелу на којој се налазе бунари из којих се град снабдева
водом за пиће, сходно мишљењу судског вештака пољопривредне струке, власник
истих парцела онемогућен је да употребљава ђубрива како органска тако и
минерална, као и да употребљава пестициде, због чега трпи штету кроз умањени
принос култура које се налазе на истим парцелама. Због напред наведеног
планирано је повећање средстава из којих би се извршила исплата накнаде штете
коју трпи власник катастарских парцела.

Програмом утрошка средстава за унапређење безбедности саобраћаја за
2017. годину предвиђена су новчана средства за Унапређење саобраћајне
инфраструктуре на апропријацији 56/1 економске класификације 511- Зграде и
грађевински објекти у износу од 2,410,000.00 динара. Програмом је извршена
промена намене првобитно планираних новчаних средстава. Прерасподела
предвиђених новчаних средстава у износу од 600,000.00 динара је извршена за:
Набавку и уградњу светлосне сигнаизације –дирекциони семафор, а набавка и
уградња дисплеја за мерење брзине првобитно планирана у износу од 520,000.00
динара се брише и опремање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом трасе
државних путева се умањује за износ од 80,000.00 динара.
Општинском правобраниоцу општине Бајина Башта
је решењем
Административно-мандатно-имунитетског одбора утврђен увећан коефицијент по
основу сложености и одговорности послова првобитно за 10%, а затим за 20%
уместо за 10% , за колико је био увећан по постојећем решењу, јер се обим посла
знатно повећао од момента престанка са радом ЈП Дирекција за изградњу Бајина
Башта, када је од њих преузела све спорове пред судовима и предмете пред дугим
државним органима, настављајући да преузима и све нове предмете и да обавља и
друге послове који проистичу из преузетих делатности ЈП Дирекције за изградњу
Бајина Башта на општину Бајина Башта. С тим у вези неопходно је било извршити
прерасподелу економских класификације које се односе на Плате, додатке и
накнаде запослених (зараде), Социјалне доприносе на терет послодавца и Остале
текуће дотације и трансфере, јер тако утврђен увећан коефицијент подразумева
повећање наведених економских класификација.
Предложена је Одлука о другом ребалансу буџета општине Бајина Башта са
приходима и примањима и расходима и издацима из буџета у износу од
944,582,000.00 динара, трансфера између корисника на истом нивоу у износу од
130,000.00 динара, донација од међународних организација у износу од
8,000,000.00 динара, трансфера од других нивоа власти у износу од 74,128,301.00
динара, примања од домаћих задуживања у износу од 250,000,000.00 динара,
пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 75,679,000.00
динара и приходима из додатних активности директних и индиректних корисника
буџета у укупном износу од 56,541,000.00 динара и то сопствених прихода
буџетских корисника у износу од 11,646,000.00 динара, донација од међународних
организација у износу од 965,000.00 динара и трансфера од других нивоа власти у
износу од 43,930,000.00 динара, што укупно износи 1,409,060,301.00 динара.
Предложеном Одлуком је извршена корекција, односно повећање за износ од
4,256,000.00 динара из извора 01-приходи из буџета, увећање за износ од
130,000.00 динара из извора 02-трансфери између корисника на истом нивоу и
умањење за износ од 65,504,000.00 динара из извора 07-трансфери од других нивоа
власти, односно усклађивање прихода и примања, расхода и издатака буџета
општине Бајина Башта за 2017. годину из свих извора финансирања на нижем
нивоу за износ од 61,118,000.00 динара.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

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, 42/13одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 2. став 2.
и 23. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/014др. закон и 101/016- др. закон) и члана 39. став 1. тачка 5. Статута општине Бајина
Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 6/08 и 7/011), на предлог
Општинског већа општине Бајина Башта, Скупштина општине Бајина Башта, на
седници одржаној дана 30. новембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЈИНЕ БАШТЕ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се трећа измена и допуна Плана генералне регулације
Бајине Баште, (у даљем тексту: Трећа измена и допуна Плана), израђена од стране
Југословенског института за урбанизам и становање ДОО „ЈУГИНУС“, Ул.
Андрићев венац бр. 2. Београд.
Члан 2.
Предмет Треће измене и допуне Плана је промена намене на кат. парцелама
3/1, 3/2, 3/5, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, део 2643 у К.О. Вишесава, ради
успостављања потенцијалне локације за изградњу визиторског центра на уласку у
град, преиспитивање могућности изградње бициклистичке стазе обалом реке Дрине
и тротоара на делу кат. парцела бр. 1091/1, 1092/2 КО Луг и 1973 КО Рача,
дефинисање јавног земљишта на ушћу реке Раче у Дрину, израда графичког
прилога јавног и осталог земљишта, преиспитивање паркинг простора у обухвату
Плана, преиспитивање, трасе ул. Војислава Илића, као и планираних намена на
осталим кат. парцелама из члана 2. Одлуке о приступању изради треће измене и
допуне Плана генералне регулације Бајине Баште („Службени лист општине Бајина
Башта“, бр.11/016).
Члан 3.
Средства за израду Треће измене и допуне Плана обезбедила је општина
Бајина Башта.
Члан 4.

Трећа измена и допуна Плана урађена је 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 5.
Саставни део Треће измене и допуне Плана је и аналитичко-документациона
основа, која се не објављује и налази се у архиви Општинске управе општине
Бајина Башта.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Бајина Башта”.
01 бр.06-44/2017
Дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон), члана 2., 4. и 9.
Закона о комуналним делатностима („Сл гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016 ) и
члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине
Бајина Башта“, број 6/08 и 7/11), Скупштина општине Бајина Башта, на седници
одржаној дана 30. новембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о комуналним
делатностима на територији општине Бајина Башта („Службени лист општине
Бајина Башта“, бр. 11/12, 5/13, 1/15 и 12/16).
Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка 3. мења се и гласи:
„производња, дистрибиција и снабдевање енергијом“
У члану 3. став 1. у тачка 6. речи „погребне услуге“, замењују се речима
„сахрањивање“.
У члану 3. став 1. после тачке 6. додаје се тачка 6а), која гласи:
„6а) погребна делатност“.
У члану 3. став 1. после тачке 13. додаје се тачка 13а), која гласи:
„13а) димничарске услуге“
Члан 3.
У члану 4. став 2. тачка 5) мења се и гласи:
„5) градски и приградски превоз путника је превоз путника унутар
насељених места или између насељених места која се налазе на територији
јединице локалне самоуправе, који обухвата јавни линијски превоз аутобусом,
тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, путничким бродом, скелом и чамцем за
привредне сврхе, као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника
(станица, стајалишта и плутајућих објеката за пристајање пловила која врше превоз

путника у домаћој линијској пловидби и сл. као саобраћајних објеката који се
користе у тим видовима превоза);“
У члану 4. став 2. тачка 6) мења се и гласи:
„6) управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање
гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места;
обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и
ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника;
одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела,
розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља и споменобележја“.
У члану 4. став 2. после тачке 6 додаје се тачка 6а), која гласи:
„6а) погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од
места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена
установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите
и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске
медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног
предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника),
организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за
организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном
уређају и припремање покојника за сахрањивање“
У члану 4. став 2. тачка 7) мења се и гласи:
„7) управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних
паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и
отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга
уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање
паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом,
постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење
возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком
скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања
комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате
ових услуга“
У члану 4. став 2. тачка 9) мења се и гласи:
„9) управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на
пијацама (пијачног пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном
простору), давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета
пољопривредно-прехрамбених и других производа“
У члану 4. став 2. тачка 11) мења се и гласи:
„11) одржавање чистоће на јавним површинама је чишћење и прање
асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и
одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за
отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана,
купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката“
У члану 4. став 2. тачка 12) мења се и гласи:

„12) одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и
инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних
површина и приобаља“ .
У члану 4. став 2. тачка 13) мења се и гласи:
„13) делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза,
збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште;
контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака;
нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет
животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних
производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге
животиње, људе или животну средину; спровођења мера за смањење популације
глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције
и дератизације на јавним површинама“.
У члану 4. став 2. после тачке 13 додаје се тачка 13а) и гласи:
„13а) димничарске услуге обухватају чишћење и контролу димоводних и
ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање
чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и
ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање
степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове
обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је
уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и
дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област
ефикасног коришћења енергије“
Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:
„За обављање комуналних делатности из члана 3. ове Одлуке основана су
јавна предузећа, осим за:
а) комуналну делатност приградски превоз путника,
б) комуналну делатност одржавања улица и путева и то послови летњег
одржавања путева и улица, вертикална сигнализација
в) комуналну делатност обезбеђивање јавног осветљења
г) комуналну делатност димничарске услуге
Поступак поверавања комуналних делатности врши се у складу са законом.
Изузетно, комунална делатност погребна делатност се не поверава, већ је
могу обављати сви привредни субјекти који испуњавају прописане услове.
У случају да дође до поремећаја или прекида у обављању комуналне
делатности линијског превоза путника услед више силе или других разлога који се
нису могли предвидети, морају се предузети мере ради отклањања поремећаја или
прекида или на други начин обезбедити задоваљавања потреба корисника услуга.
У случају из става 4. овог члана председник општине може привремено, а
најдуже на 6 месеци, ангажовати другог превозника и непосредном погодбом
закључити уговор о привременом обављању комуналне делатности јавног

линијског превоза путника, по прибављеној сагласности Скупштине општине
Бајина Башта“
Члан 5.
Члан 7. мења се и гласи:
„За обављање комуналних делатности
1) Снабдевање водом за пиће
2) Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
3) Управљање комуналним отпадом
4) Управљање гробљима и сахрањивање
5) Управљање јавним паркиралиштима
6) Управљање пијацама
7) Одржавање улица и путева и то послови летњег одржавања
некатегорисаних макадамских путева, зимско одржавање путева и улица,
хоризонтална сигнализација
8) Одржавање чистоће на површинама јавне намене, изузев купалишта,
плажа и тоалета као комуналних објеката
9) Одржавање јавних зелених површина
10) Делатност зоохигијене (изузев спровођења мера контроле и смањења
популације штетних организама, глодара и инсеката спровођење мера
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене)
11) Пружање услуга код извршења решења o рушењу бесправо подигнутих
објеката
12) Исељење бесправно исељеног лица,
основано је Јавно комунално предузеће „12.септембар“ Бајина Башта.
Изузетно од става 1. тачка 7., месне заједнице обављају послове зимског
одржавања путних праваца на подручју месне заједнице, а у складу са програмом
рада зимске службе који усваја Општинско веће општине Бајина Башта.
Члан 6.
У члану 9. речи „производња и дистрибуција топлотне енергије“ замењују се
речима „производња, дистрибиција и снабдевање енергијом“.
Члан 7.
После члана 9. додају се нови чланови 9а. и 9б, који гласе:
Члан 9а.
„Општина Бајина Башта, преко надлежног Одељења Општинске управе
општине Бајина Башта, дужна је да до краја фебруара текуће године достави
надлежном министарству извештај на прописаном обрасцу, у вези са обављањем
комуналних делатности у претходној години.

Општина Бајина Башта, преко надлежног Одељења Општинске управе
општине Бајина Башта, дужна је да на захтев министарства достави извештај,
податке и обавештења у вези са обављањем комуналних делатности.
Вршилац комуналне делатности дужан је да на захтев Министарства
достави Министарству податке и обавештења у вези са обављањем комуналних
делатности у року од 15 дана од дана пријема захтева Министарства.“
Члан 9б.
„Обавезно је најмање једном годишње изјашњавање корисника комуналних
делатности о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца
комуналних делатности.
Поступак изјашњавања корисника комуналних делатности спроводи
надлежно Одељење Општинске управе Бајина Башта.
Поступак изјашњавања корисника комуналних услуга врши се једном у току
године, а по потреби и полугодишње, односно квартално.
Корисници комуналних услуга изјашњавају се путем анкете, писаним или
електронским путем. Надлежно Одељење објављује јавни позив за кориснике
комуналних услуга, који траје у току јануaра месеца текуће године о изјашњавању
за претходну календарску годину. Корисници комуналних услуга анкету могу
попунити писаним путем у просторијама Општинске управе или електронским
путем, преко званичне презентације општине, који поступак се прецизира у јавном
позиву.
Након окончања попуњавања анкете, у року од 10 дана саставља се извештај
за Општинско веће. Извештај обавезно садржи број анкетираних корисника услуга,
како су се корисници изјаснили о квалитету пружања комуналних услуга по свакој
комуналној делатности појединачно, а уколико већина није задовољна квалитетом
пружања комуналне услуге, и предлог мера за побољшање.
Општинско веће, у складу са достављеним Извештајем, уколико већина
корисника комуналних услуга није задовољна са квалитетом пружања комуналних
услуга и предложеним мерама, покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца
комуналне делатности и наложе му да отклони недостатке који су наведени у
Извештају, у року који не може бити дужи од 90 дана. О предузетим мерама за
отклањање недостатака вршилац комуналне делатности дужан је обавестити
Општинско веће.“
Члан 8.
У члану 40. у ставу 1. речи „од 100.000 до 1.000.000“ замењују се речима „од
50.000,00 до 1.000.000,00“.
У члану 40. у ставу 2. речи „од 25.000 до 50.000“ замењују се речима „од
5.000,00 до 75.000,00“.
Члан 9.
У члану 41. у ставу 1. речи „од 100.000 до 1.000.000“ замењују се речима „од
50.000,00 до 1.000.000,00“.

Члан 10.
У члану 42. у ставу 1. речи „од 50.000 до 500.000“ замењују се речима „од
10.000,00 до 250.000,00“.
Члан 11.
У члану 43. у ставу 1. речи „од 20.000 до 50.000“ замењују се речима „од
5.000,00 до 75.000,00“.

Члан 12.
Ова Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима на
територији општине Бајина Башта ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу општине Бајина Башта“, а примењиваће се почев од 01.
јануара 2018. године.
01 број: 06-44/2017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 5. став 3. и члана 6. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“, бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон),
члана 5. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011 и
104/2016), члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист
општине Бајина Башта“, бр. 6/2008 и 7/2011) и чланова 6. и 7. Одлуке о
комуналним делатностима на територији општине Бајина Башта (“Сл. лист
општине Бајина Башта”, бр. 11/2012, 5/2013, 1/2015, 12/2016 и 8/017), Скупштина
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. новембра 2017. године,
донела je
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања
Јавног комуналног предузећа“12. септембар “ Бајина Башта
са Законом о јавним предузећима
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о усклађивању пословања
Јавног комуналног предузећа “12. септембар“ Бајина Башта са Законом о јавним
предузећима („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 11/2016).
Члан 2.
Члан 13. мења се и гласи:
„Претежна делатност Предузећа је:
-3600-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Поред претежне делатности из става један овог члана, Предузеће обавља и
следеће комуналне делатности:
-пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
-управљање комуналним отпадом,
-управљање гробљима и сахрањивање
-управљање пијацама,

-одржавање улица и путева и то послови летњег одржавања некатегорисаних
макадамских путева, зимско одржавање путева и улица, хоризонтална
сигнализација,
-одржавање чистоће на површинама јавне намене, изузев купалишта, плажа и
тоалета као комуналних објеката,
-одржавање јавних зелених површина,
-делатност зоохигијене,
-управљање јавним паркиралиштима-стварање и одржавање услова за коришћење
јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање
моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање
уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа,
-пружање услуга које не спадају у комуналне, али су од локалног интереса: код
извршења решења о рушењу бесправно подигнутих објеката и исељења бесправно
усељених лица.“

Члан 3.
Јавно комунално предузећа “12. септембар “ Бајина Башта дужно је да
усклади Статут и друге акте у складу са овом Одлуком у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Бајина Башта“, а примењиваће се почев од 01. јануара 2018.године.
01 број 06-44/2017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 20. став 1. тачка 24. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 83/014-др-закон и 101/2016-др.закон), члана 39. Закона о
прекршајима („Сл. гласник РС“, бр, 65/2013,13/2016 и 98/2016) и члана 39. став 1.
тачка 7. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08
и 7/11), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. новембра
2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о радном времену на
територији Општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта, бр. 7/08,
10/12, 12/12, 3/013 и 4/014 ).
Члан 2.
Мења се члан 7. став 3. и гласи:
„Објекти у којима се обавља промет пекарских производа (пекаре) могу
бити отворене у времену од 00-24 часа сваког дана.“
Члан 3.
Мења се члан 9. и гласи:
„Радно време угоститељских објеката је:
1. Рецепција хотелa, мотела и пансиона од 00-24 часа сваког дана.

2. Остали угоститељски објекти у времену од 06-23 часа радним даном, а за
дане викенда (ноћ између петка и суботе и суботе и недеље) до 01 час
3. Ноћни бар-клуб сваким даном од 21-03 часа, ако у пословном имену имају
назначену ту делатност
4. За сале за изнајмљивање и остале објекте у којима се организују породична
славља, утврђује се радно време као за остале угоститељске објекте из тачке
2. овог става
У време летње туристичке сезоне од 01. јуна до 31. августа и зимске од 30.
децембра до 31. јануара радно време угоститељских објеката из става 1. тачка 2.
утврђује се од 06-24 часа, а за дане викенда (ноћ између петка и суботе и суботе и
недеље) до 02 часа.
Радно време утврђено у ставу 1. тачкa 2. овог члана може се продужити
решењем Општинске управе по поднетом захтеву најдуже до 03 часа за време
државних и верских празника сходно Закону о празницима, матурских вечери
редовних ученика и за време традиционалне манифестације „Дринска регата“.
Пре почетка обављања делатности из става 1. тачка 3. овог члана, а ради
утврђивања радног времена, подносилац захтева мора прибавити сагласност од
надлежног органа локалне самоуправе (инспекцијске службе), за обављање ове
делатности у одређеном простору.“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Бајина Башта“.
01 број: 06-44/2017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 77. Закона о приватизацији
(„Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/2015, 112/2015 и 20/2016- аутентично тумачење), члана 2а.
и члана 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.
гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005,
85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009
- др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014,
91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016), члана 157. став 1. тачка 9.
Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011-др. закон, 71/2012-одлука УС и
83/2014), Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-3362/2016 од 25. марта
2016.године и члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта („Службени лист
општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници
одржаној дана 30. новембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ПО
ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У УДЕО
КАПИТАЛА ГП „МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина општине Бајина Башта одобрава да се потраживања
општине Бајина Башта настала по основу неизмирених уступљених јавних прихода према
ГП „Мостоградња“ а.д. из Београда на име 80% пореза на зараде за:
1.износ од 92.384,60 динара за период 01.09.-31.12.2015.године отпишу
2.износ од 954.669,18 динара са стањем на дан 31.08.2015.године конвертују у
трајни улог општине Бајина Башта у ГП „Мостоградња“ а.д. из Београда.
Члан 2.
Конверзија потраживања општине Бајина Башта у удео капитала ГП
„Мостоградња“ а.д. из Београда, по основу неизмирених уступљених јавних прихода,

спровешће се као мера реализације унапред припремљеног плана реорганизације ГП
„Мостоградња“ а.д. из Београда.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Бајина Башта“.
01 број 06-44/2017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

Na osnovu ~lana 32.
ta~ka 20. Zakona o lokalnoj
samoupravi (“Sl. glasnik RS”, br. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016др. закон), ~lana 59. stав 7. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl.
glasnik RS”, br. 15/016), ~lanova 17. i 39. ta~ка 9. Statuta
op{tine Bajina Ba{ta (“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta”, br.
6/08 i 7/011) и члана 26. став 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
комуналног предузећа “12. септембар“ Bajina Ba{ta са Законом о јавним
предузећима (“Sl.list op{tine Bajina Ba{ta”, br. 11/016),
Skup{tina op{tine Bajina Ba{ta, na sednici odr`anoj dana 30.
новембра 2017. godine, donela je
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I
DAJE SE saglasnost на Измене и
допуне Програма пословања Javnog комуналног preduze}a “12. септембар“
Бајина Башта за 2017. годину, које је усвојио Надзорни одбор тог јавног предузећа,
одлуком број 1584 od 15. новембра 2017. године.
II
Ovo

re{ewe

objaviti

u

“Sl.listu

op{tine Bajina Ba{ta”.
III
Решење доставити: JКП
Скупштине.

“12. септембар”

B.

Ba{ta, архиви

01 Број:06-44/017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

PREDSEDNIЦА SKUP[TINE
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 21. став 1. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/016), члана 39. тачка 10. Статута
општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011) и члана
44. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „12.
септембар“ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима („Сл.лист општине
Бајина Башта“, бр.11/016), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној
дана 30. новембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „12. септембар“Бајина Башта
I
РАЗРЕШАВА СЕ Предраг Анђић дужности члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта, на лични захтев.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу
општине Бајина Башта“.
III

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „12. септембар“ Бајина
Башта, Анђић Предрагу и архиви Скупштине.
01 Број:06-44/2017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 17. став 3. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/016), члана 39. тачка 10. Статута
општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011) и члана
40. став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „12.
септембар“ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима („Сл.лист општине
Бајина Башта“, бр.11/016) Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној
дана 30. новембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „12. септембар“Бајина Башта
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Миловић, дипломирани машински инжењер из Бајине
Баште, за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „12. септембар“
Бајина Башта, као представник оснивача.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу
општине Бајина Башта“.

III
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „12. септембар“ Бајина
Башта, Ивану Миловићу и архиви Скупштине.
01 Број:06-44/2017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 116. став 5. и члана
117. став 3. тачка 5, у вези са чланом 116. став 9. тачка 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/017) и члана 39. тачка
30. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр.6/08 и
7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. новембра
2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
Гимназије „Јосиф Панчић“ Бајина Башта
I
РАЗРЕШАВА СЕ Биљана Јовановић дужности члана Школског одбора
Гимназије “Јосиф Панчић” Бајина Башта, као представник локалне самоуправе.
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу
општине Бајина Башта“.
III
Решење доставити: Гимназији “Јосиф Панчић” Бајина Башта, Биљани
Јовановић и архиви Скупштине.
01 Број:06-44/2017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), члана 116. став 5. и члана
117. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/017) и члана 39. тачка 30. Статута општине Бајина Башта („Сл.лист општине
Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине Бајина Башта, на седници
одржаној дана 30. новембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
Гимназије “Јосиф Панчић” Бајина Башта
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Јекић за члана Школског одбора Гимназије “Јосиф
Панчић” Бајина Башта, као представник локалне самоуправе.
II

Мандат новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата
Школског одбора Гимназије “Јосиф Панчић” Бајина Башта, именованог Решењем
Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-24/2017 од 04. јула 2017. године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.листу
општине Бајина Башта“.
IV
Решење доставити: Гимназији “Јосиф Панчић” Бајина Башта, Зорану
Јекићу и архиви Скупштине.
01 Број:06-44/2017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу члана 14. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС* бр.
129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) и члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине
Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011), Скупштина
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. новембра 2017. године
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу заменика члана Изборне комисије општине Бајина Башта
I
РАЗРЕШАВА СЕ Светлана Бабић-Коалиција: Александар Вучић-Србија
дужности заменика члана Изборне комисије општине Бајина Башта, пре истека
периода на који је именована, на лични захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу
општине Бајина Башта*.
III

Решење доставити: Изборној комисији општине Бајина Башта, Светлани
Бабић и архиви Скупштине.
Образложење
Чланом 14. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС* бр. 129/07,
34/010-одлука УС и 54/011) прописано је да изборну комисију у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника.
Чланом 13. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да у решењу о
именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног
имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка
припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је
именован.
Заменик члана Изборне комисије Бабић Светлана- Коалиција: Александар
Вучић-Србија побеђује поднела је писану оставку на ту дужност, што је разлог за
доношење овог решења о њеном разрешењу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду
Београд у року од 24 сата од доношења решења.
01 Број: 06-44/017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС* бр.
129/07, 34/010-одлука УС и 54/011) и члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине
Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011), Скупштина
општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. новембра 2017. године
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању заменика члана Изборне комисије општине Бајина Башта
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Марковић Иван-Коалиција: Александар Вучић-Србија
побеђује, за заменика члана Изборне комисије општине Бајина Башта, уместо
Светлане Бабић, којој је мандат престао пре истека периода на који је именована.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу
општине Бајина Башта*.
III

Решење доставити: Изборној комисији општине Бајина Башта, Марковић
Ивану и архиви Скупштине.
Образложење
Чланом 14. Закона о локалним изборима (*Сл. гласник РС* бр. 129/07,
34/010-одлука УС и 54/011) прописано је да изборну комисију у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника.
Чланом 13. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да у решењу о
именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног
имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка
припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је
именован.
Заменик члана Изборне комисије Бабић Светлана- Коалиција: Александар
Вучић-Србија побеђује поднела је писану оставку на ту дужност, што је разлог за
доношење овог решења о именовању новог заменика члана Изборне комисије,
представника Коалиције: Александар Вучић-Србија побеђује, чији је представник
је била и Светлана Бабић.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду
Београд у року од 24 сата од доношења решења.
01 Број: 06-44/017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник
РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон и 101/016-др. закон), у вези са чланом 35. Закона о јавним
предузећима (*Сл.гласник РС*, бр. 15/016) и члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине
Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/08 и 7/011), Скупштина општине
Бајина Башта, на седници одржаној дана 30. новембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I. УТВРЂУЈЕ СЕ да Љубинку Јосиповићу престаје дужност председника Комисије
за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Бајина Башта, образоване Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-24/017
од 04. јула 2017. године, на лични захтев, а због потврђивањем мандата одборника
Скупштине општине Бајина Башта, која функција је неспојива са дужношћу председника
Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Бајина Башта.
II. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у *Сл.листу општине
Бајина Башта*.

III. Решење доставити Љубинку Јосиповићу, Комисији за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Бајина Башта и архиви
Скупштине.
Образложење
Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број: 06-24/017 од 04. јула 2017.
године образована је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Бајина Башта, за чијег председника је одређен Љубинко
Јосиповић.
На седници Скупштине општине Бајина Башта одржаној дана 30. новембра 2017.
године Решењем 01 Број: 06-44/017 Љубинку Јосиповићу потврђен је мандат одборника.
На истој седници, а након изгласавања потврђивања мандата одборника, именовани је
поднео усмену оставку на дужност председника Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Бајина Башта, због наступања сукоба
интереса, у складу са чланом 35. Закона о јавним предузећима (*Сл.гласник РС*, бр.
15/016).
Одредбама члана 35. Закона о јавним предузећима (*Сл.гласник РС*, бр. 15/016)
прописано је да председник и чланови Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа не могу бити одборници у скупштини јединице локалне
самоуправе, по ком основу је именовани и поднео оставку на дужност председника те
Комисије, а што је и правни основ да му се утврди престанак те дужности.
Сходно наведеном, донето је решење као у диспозитиву.
01 Број: 06-44/017
Бајина Башта, дана 30. новембра 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.
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