СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 21 март 2017

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 32. став 1. тачка
5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/2007 и 83/2014), члана 39. став 1. тачка 6.
Статута општине Ивањица ("Службени гласник РС", бр.
79/08 и "Службени лист општине Ивањица", бр.7/12,
9/12 и 3/13) Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 17. марта 2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО – РЕКРЕАТИВНЕ
ЗОНЕ „ЈАКОВИЋА ПОЉЕ“ У ИВАЊИЦИ
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације туристичко
– рекреативне зоне „Јаковића поље“ у Ивањици, у
границама Просторног плана општине Ивањица, а који
ће представљати и бити коришћен за даљу разраду
Просторног плана општине Ивањица („Службени лист
општине Ивањица" бр.3/13) и Плана генералне
регулације Ивањица и Буковица, делови насељенених
места Свештица, Бедина Варош, Шуме, Дубрава,
Прилике и Радаљево („Службени лист општине
Ивањица“ бр. 14/16), на територији општине Ивањица,
(у даљем тексту ПДР туристичко-рекреативне зоне
„Јаковића поље“ у Ивањици), који је у прилогу ове
одлуке и чини њен саставни део. Саставни делови
Одлуке су Извештај о извршеној стручној контроли и
Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт Плана
детаљне регулације.
Члан 2.
План детаљне регулације туристичко –
рекреативне зоне „Јаковића поље“ у Ивањици је израђен
од стране „УРБАНПРОЈЕКТ“ АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОНСАЛТИНГ, УРБАНИЗАМ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ЧАЧАК из Чачка, улица Жупана
Страцимира 35/III
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Члан 3.
План детаљне регулације туристичко рекреативне зоне „Јаковића поље“ у Ивањици обухвата:
Почетна тачка границе обухвата Плана детаљне
регулације туристичко-рекреативне зоне „Јаковића
поље“ у КО Ивањица налази се на раскрсници улица
Његошеве и Бранислава Нушића. Затим иде Његошевом
улицом до Улице Миће Матовића. Од ове тачке План
обухвата део Улице Миће Матовића, према градској
цркви, део Јаворске улице до раскрснице са улицама
Милинка Кушића и Венијамина Маринковића. Граница
даље иде дуж Улице В. Маринковића, узводно, до
улице Кирила Савића, затим преко моста до супротне
обале, а онда низводно дуж речног тока до катастарске
парцеле 1783 КО Ивањица. Југоисточном границом
поменуте парцеле, граница обухвата иде до Улице
друге пролетерске бригаде, а затим овом улицом
низводно до Улице 13. септембар и њом даље до
катастарске парцеле 784 КО Ивањица. Од југоисточне
границе ове парцеле, граница обухвата плана иде преко
реке Моравице до северозападне границе парцеле
1087/2 КО Ивањица, затим северном и северозападном
границом парцеле 1088/3 КО Ивањица и спаја се са
почетном тачком у Његошевој улици.
Површина обухваћена Планом детаљне
регулације за туристичко - рекреативну зону „Јаковића
поље“ износи око 25 ха (24,98 ха).
Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације
туристичко- рекреативне зоне „Јаковића поље“ у
Ивањици је утврђивање мера, правила грађења и начина
коришћења и уређења земљишта, као и заштите
планског подручја.
Програмски задаци за које се очекује да ће бити решени
овим Планом су:
• Постављање правила у циљу очувања и
будућег уређења градског центра и зоне парка
око реке Моравице, дефинисањем локационе
стратегије, тј. димензионисањем простора и
приступом оптимизацији размештаја хотелских
капацитета и објеката туристичко-рекреативног
садржаја.
• Остварење баланса између захтева
и
просторног размештаја објеката и остале
инфраструктуре, како би се смањиле или
избегле појаве нарушавања простора, а које
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могу бити узроковане интерним затварањима и
неадекватним коришћењем простора.
Заштита животне средине од разних видова
загађења,
заштита
културно-историјских
споменика, заштита живота и здравља људи и
заштита од пожара, непогода и уништавања.

Члан 5.
План детаљне регулације се састоји из
текстуалног дела, графичког дела и документације
плана.
Текстуални део Плана чине: Општи део
(Полазне основе), Плански део (Правила уређења и
Правила грађења).
Графички део плана садржи карте:
Катастарско - топографска подлога са приказом
границе плана
2. Извод из ПГР-а Ивањица и Буковица, делови
насељених места
Свештица, Бедина
Варош, Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево
/Планирана претежна намена површина и подела на
целине/
3. Извод из ПГР-а Ивањица и Буковица, делови
насељених места
Свештица, Бедина
Варош, Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево
/План регулације/
4. Извод из ПГР-а Ивањица и Буковица, делови
насељених места
Свештица, Бедина
Варош, Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево
/План саобраћајница, грађевинске линије и подела на
јавне и
остале површине/
5. Анализа постојећег стања /физичке структуре/
6. Анализа постојећег стања /начин коришћења/
7. Анализа постојећег стања /инфраструктура/
8. План претежне намене површина
9. План саобраћаја, нивелације, регулације и површина
јавне намене
10. План хидротехничке инфраструктуре
11. План електоенергетске инфраструктуре
12. План телекомуникационе инфраструктуре
13. План термотехничке инфраструктуре
14. Синхрон план инфраструктуре
Документација плана садржи:
1.

1.

2.
3.
4.

5.

Одлуку о приступању изради ПДР-а туристичкорекреативне зоне „Јаковића поље“ бр. 350-177/15 (
„Сл. лист општине Ивањица“ бр. 9/15)
Извод из Просторног плана општине Ивањица
("Службени лист општине Ивањица" бр.3/13),
Концепт плана,
Општи део: Извештај о извршеној стручној
контроли Нацрта плана бр. 06-38/14-04, од
28.11.2016. године, Извештај о обављеном јавном
увиду бр. 06-1/17-04 од 11.01.2017. године
Услови и мишљења надлежних институција
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Члан 6.
План детаљне регулације као урбанистички
план остварује се урбанистичким пројектима и другим
општим и посебним актима у складу са Законом.
Члан 7.
План
детаљне
регулације
туристичкорекреативне зоне „Јаковића поље“ у Ивањици са
документационом основом чува се трајно у архиви
Општинске управе општине Ивањица.
Члан 8.
План
детаљне
регулације
туристичкорекреативне зоне „Јаковића поље“ у Ивањици у
аналогном облику, израђен је у 4 (четири) примерка,
оверен печатом Скупштине општине Ивањица и мора
бити доступан на увид јавности (правним и физичким
лицима) у току важења плана у седишту доносиоца и
путем интернет стране органа надлежног за доношење
планског документа.
Р 1: 1 000
Члан 9.
Текстуални део Плана детаљне регулације
туристичко - рекреативне зоне „Јаковића поље“
објавити у „Службеном листу општине Ивањица“.
ЧланР10.
1:10 000
Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Р 1:2 500ИВАЊИЦА
01 број : 06-7/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић
Р 1:5 000
Р 1:1 000
Р 1:1 000
На основу члана 52. Рстав
Закона о планирању
1:1 1.
000
и изградњи („Сл. гласникР 1:1
РС“,
000 брoj 72/09,81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС,
50/13 – Одлука УС , 98/13Р 1:1
– Одлука
УС, 132/14 и
000
145/14), члана 13. став 2. РПравилника
о условима и
1:1 000
начину рада Комисије за стручну
Р 1:1 000контролу планских
докумената, Комисије заР 1:1
контролу
усклађености
000
планских докумената и Комисије
за планове јединице
Р 1:1 000
локалне самоуправе („Сл. гласник
Р 1:1 000РС“, бр. 55/15) и
члана 39. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“,
број 79/08 и „Сл. лист општине Ивањица“, број 7/2012,
9/2012 и 13/2013), Скупштина општине Ивањица, на
седници одржаној 17. марта 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за планове
(„Сл. лист општине Ивањица“бр. 14/16) мења се назив
Одлуке и гласи:
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„Одлука о образовању Комисије за планове
општине Ивањица“.
Члан 2.
Мења се члан 2. Одлуке тако да гласи:
„Комисија има седам чланова и то:
председника, заменика председника, секретара и четири
члана из реда угледних стручњака ( два лиценцирана
члана који се именују на предлог министра надлежног
за послове просторног планирања и урбанизма) за
област просторног планирања, урбанизма, и других
области које су од значаја за обављање стручних
послова у области планирања, уређења простора и
изградње са одговарајућом лиценцом“.
Члан 3.
Мења се члан 4. Одлуке и гласи:
„Задатак Комисије за планове је обављање
стручних послова у поступку израде и спровођења
планских докумената из надлежности јединице локалне
самоуправе, обављање стручне контроле и послова
јавног увида планских докумената из надлежности
јединице локалне самоуправе у складу са Законом,
обављање послова стручне провере усклађености
урбанистичких пројеката са планским документом и
Законом, давање стручног мишљења по захтеву
надлежног органа управе.“
Члан 4.
У члану 8. додају се став 2., 3. и 4. који гласе:
„Чланови Комисије имају право на накнаду за
рад у Комисији, за сваку одржану седницу Комисије у
висини од 15% од просечне месечне бруто зараде по
запосленом у Републици Србији, а према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике“.
„ Право на накнаду имају лица која нису у
радном односу у надлежном органу општине који
спроводи поступак стручне контроле и поступак јавног
увида и којима није у опису посла обављање послова из
делокруга рада Комисије“.
„Присуство седницама доказује се записником
са седнице Комисије“.
Члан 5.
У члану 9. став 1. додаје се тачка 6. која гласи:
„ 6. Данијела Љубојевић Вуловић, дипломирани
просторни планер, за члана
Члан 6.
гласе:

После члана 9. додају се чланови 10. и 11. који

„Члану Комисије који има пребивалиште ван
територије општине Ивањица припада право на накнаду
за превоз за сваку седницу у висини цене карте за
превоз у јавном саобраћају, од места пребивалишта до
седишта органа општине“.
„Накнаду за рад у Комисији и накнаду за превоз
исплаћује Одељење за буџет и финансије на терет
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средстава општине Ивањица а на основу писаног
захтева секретара Комисије уз који се доставља
записник са седнице Комисије и евиденција
присутности седници као и податак о последњем
објављеном податку о износу просечне бруто зараде .

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 број: 06-42/2016 од 17.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 60. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту „Сл. гласник РС“, бр.
62/2006, 65/2008 и 41/2009, и 112/2015), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07), члана 14. став 1. тачка 21. и члана 39. Статута
општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/2008, „Сл.
лист општине Ивањица, бр. 7/2012, 9/2012 и 13/2013), а
по
прибављеној
Сагласности
Министарства
пољопривреде и заштите животне средине – Управа за
пољопривредно земљиште, број 320-11-01142/2017-14
од 23.02.2017. године, Скупштина општине Ивањица,
на седници одржаној дана 17.03.2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
ЗА 2017. ГОДИНУ
ДОНОСИ СЕ Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Ивањица за 2017. годину.
Саставни део ове Одлуке чини Годишњи
програм
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине
Ивањица за 2017. годину.
Годишњим програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине Ивањица за 2017. годину (у даљем тексту:
Годишњи програм) утврђују се: врста и обим радова
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које треба извршити у периоду за који се програм
доноси, динамика извођења радова и улагања средстава,
а садржи и податке који се односе на пољопривредно
земљиште у својини Републике Србије (у даљем тексту:
у државној својини).
Годишњи програм садржи и податке о: укупној
површини по катастарским општинама пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине
Ивањица, корисницима пољопривредног земљишта у
државној
својини,
закупцима
пољопривредног
земљишта
у
државној
својини,
површини
пољопривредног земљишта у државној својини која
није дата на коришћење, укупној површини
пољопривредног земљишта у државној својини која је
планирана за давање у закуп, као и површине делова
пољопривредног земљишта у државној својини које су
планиране за давање у закуп (једна или више
катастарских парцела) са бројем катастарске парцеле,
површином, класом и културом и стању заштите,
уређења и коришћења земљишта у државној својини.
Саставни делови овог програма су: Општи део,
Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног
земљишта и План коришћења пољопривредног
земљишта у државној средини својини.
Годишњи програм биће објављен на званичном
сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.rs.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 06-7/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

Члан 1.
Образује се Савет за здравље општине
Ивањица као посебно радно тело Скупштине општине
Ивањица.
Члан 2.
Задаци Савета су да:
- прати и координира рад установа примарне
здравствене заштите, чији је оснивач локална
самоуправа;
- спроводи мере у области заштите права
пацијената и то: разматра приговоре о повреди
појединачних права пацијената на основу достављених
прикупљених доказа и утврђених чињеница; о
утврђеним чињеницама обавештава подносиоца
приговора и директора здравствене установе, односно
оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и
даје одговарајуће препоруке; разматра извештаје
саветника пацијената, прати остваривање права
пацијената и предлаже мере за заштиту и промоцију
права пацијената; подноси годишњи извештај о раду и
предузетим мерама за заштиту права
пацијената
Скупштини општине и министарству надлежном за
послове здравља, а ради информисања и остваривања
потребне сарадње Извештај доставља и Заштитнику
грађана;
- подстиче сарадњу свих здравствених
установа са територије општине и међусекторску
сарадњу;
- унапређује односе са Републичким и
регионалним институцијама у области здравства,
установама и организацијама;
- предузима и друге активности у циљу
унапређењем система здравствене заштите и здравља
становништва у складу са Пословником о раду савета за
здравље.
Члан 3.
саставу:

На основу чланова 38. и 42. Закона о правима
пацијената ( „Службени гласник РС“,број 45/2013), и
члана 15. Закона о јавном здрављу („Службени гласник
РС“ број 15/2016), и чланова 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број 129/2007и
83/2014 –др.закон) и чланова 14. и 39. Статута општине
Ивањица(„Службени
гласник
РС“,број
11/2007
и„Службени лист општине Ивањица“број 7/12,9/12
и13/13),Скупштина општина Ивањице на седници
одржаној 17.марта 2017. године донела је
ОДЛУКУ
о образовању Савета за здравље општине Ивањица

21 март 2017

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Савет за здравље се образује у следећем
Биљана Ранђић из Ивањице, Секретар СО
Ивањица, координаторка Савета;
Миланка
Коларевић
из
Ивањице,
Начелница Општинске управе општине
Ивањица, чланица Савета;
Др Мирјана Вратоњић – Поледица из
Ивањице, представница Дома здравља
Ивањица, чланица Савета;
Др Данијела Парезановић из Чачка,
представница Завода за јавно здравље,
чланица Савета;
Бојан Бујошевић из Ивањице, представник
Републичког
Фонда
за
здравствено
осигурање, члан Савета;
Светлана
Главинић
из
Ивањице,председница
Удружења
за
целебралну парализу, чланица Савета;
Дарко Новаковић из Ивањице, представник
Установе Центар за социјални рад, члан
Савета.
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Члан 4.

Борј 2

Члан 3.

Савет за здравље обавља послове и задатке у
складу и на начин утврђен одредбама Пословника о
раду Савета за здравље.

Јавно окупљање на местима из члана 2. ове
Одлуке није дозвољено из разлога угрожавања
безбедности људи и имовине, јавног здравља, морала,
права других или безбедности Републике Србије.

Члан 5.

Члан 4.

Мандат Савета за здравље општине Ивањица
траје четири године.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Ивањица“.

Члан 6.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о
оснивању Савета за здравље 01. број 06-51/2013 од
25.12.2013. године.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 24. Закона о јавном окупљању
(„Службени гласник РС“,број 6/2016) и Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), и
члана 39. Статута општине Ивањица ("Сл. гласник
Републике Србије", број 79/08) и ("Сл. лист општине
Ивањица,број7/2012,9/2012 и 13/2013), и члана 93.
Пословника Скупштине општине Ивањица, („Сл.лист
општине
Ивањица,број
2/2008,7/2012
и
13/2013),Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 17. марта 2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ МЕСТА НА КОЈИМА НИЈЕ
ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се одређују места на
територији општине Ивањица на којима није дозвољено
јавно окупљање.
Члан 2.
Јавно окупљање није дозвољено на следећим
местима на територији општине Ивањица:испред
здравствених установе, испред средњих и основних
школа, као и предшколске установе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01Број: 06-7/2017од 17. март 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 2. Закона о правобранилаштву
(„Службени гласник Републике Србије“, број 55/14),
члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и
члана 39. Статута општине Ивањица („Службени
гласник РС“, број 79/2008, „Сл. лист општине
Ивањица“ бр. 7/12, 9/12 и 13/13), Скупштина општине
Ивањица, на седници одржаној дана 17.марта .2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о Општинском
правобранилаштву Општине Ивањица
Члан 1.
У Одлуци о Општинском правобранилаштву
општине Ивањица бр. 06-31/2014 од 28.11.2014. године,
Члан 8. мења се и гласи:
„Функцију Општинског правобранилаштва
обавља Општински правобранилац и Заменик
општинског правобраниоца, у складу са Уставом
Републике Србије, Законом, овом Одлуком и другим
општим правним актима“.
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Општинског
правобраниоца
поставља
Општинско веће на предлог Председника општине, на
период од 5 година. Исто лице може бити поновно
постављено на исти период, Заменика општинског
правобраниоца поставља и разрешава општинско веће
на предлог председника општине на период од 5 година
и исто лице може бити поново постављено за заменика
општинског правобраниоца.
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За општинског правобраниоца и заменика
општинског правобраниоца може бити постављен
држављанин Републике Србије, који испуњава опште
услове за рад у државним органима, који је
дипломирани правник, има положен правосудни испит,
достојан је правобранилачке функције и има најмање 5
година радног искуства у правној струци, после
положеног правосудног испита“.
Члан 3.
Члан 10. се мења тако што став 2. гласи:
„Заменик општинског правобраниоца за свој рад
одговоран
је
Општинском
правобраниоцу
и
Општинском већу“, а досадашњи став 2. члана 10.
постаје став 3.
Члан 4.
Члан 13. се мења, тако што став 1 гласи:
„Правобранилачки помоћник – саветник, по овлашћењу
правобраниоца обавља послове које му повери
Општински правобранилац. Услови за обављање
послова: правни факултет, положен правосудни испит и
4 године радног искуства на правним пословима“.
Досадашњи став 1. постаје став 2., став 2. постаје
став 3., а став 3. постаје став 4.
Члан 5.
Одлуку објавити у Службеном листу Општине
Ивањица. Ова одлука ступа на снагу од дана
објављивања у Службеном листу Општине Ивањица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број:06-7/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 14. став 1. тачка 21. и члана 39.
Статута oпштине Ивањица („Сл. гласник РС, број 79/08
и Службени лист општине Ивањица“, брoj 7/2012,
9/2012, и 13/2013) и члана 2. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(„Службени лист општине Ивањица“ брoj 2/2009), а у
вези члана 61., члана 64., члана 64a. и члана 64б. Закона
о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,
бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015),
Скупштина општине Ивањица на седници одржаној
17.03. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ

21 март 2017

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ
У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
I - Образује се Комисија за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине Ивањица за 2017. годину (у даљем
тексту: Комисија).
II - У Комисију се именују:
за председника: Владислав Ивковић
Ивањице,
за чланове:
1. Љиљана Мојсиловић из Ивањице;
2. Ненад Главинић из Ивањице.

из

III - Задатак Комисије је:
- давање предлога председнику општине
Ивањица за доношење Одлуке о давању на коришћење
без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у
државној својини, Одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини по
праву пречег закупа, спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
по основу јавног надметања (јавне лицитације или
прикупљања писаних понуда), вођење записника и
давање предлога председнику општине Ивањица за
доношење одлуке за избор најповољнијег понуђача,
односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини;
- да утврди почетне цене за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини у првом
и/или у другом кругу јавног надметања и доношење
закључка о истој;
- да на основу Закона, одреди новчану накнаду
за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини.
IV - Комисија ће задатак из тачке III овог
решења обавити у законом прописаном року, након
доношења Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине Ивањица за 2017. годину.
V - Председник и чланови Комисије за
обављање задатака из тачке III овог решења немају
право на надокнаду.
VI - Стручне послове за прикупљање потребне
документације ради давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, стручну обраду аката,
других материјала, организационе и административне
послове за Комисију врши Одељење за пољопривреду и
заштиту животне средине Општинске управе општине
Ивањица.
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5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број:06-7/2017-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

повлашћена годишња паркинг карта за
предузетнике и правна лица:
-

6.

7.

ОДЛУКУ
9.

важи само у
1.100,00 динара

I

зони

(црвеној)

важи само у
13.200,00 динара

I

зони

(црвеној)

месечна карта за паркирање - физичка
лица:
-

о утврђивању ценовника паркирања

20.400,00 динара
14.400,00 динара

повлашћена годишња паркинг карта за
запослене у установама образовања и
васпитања:
-

8.

I зона (црвена)
II зона (плава)

повлашћена месечна паркинг карта за
запослене у установама образовања и
васпитања:
-

На основу члана 28. Закона о комуналним
делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/2011),
члана 14. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима
(,,Службени лист општине Ивањица'' бр. 9/2012 и
10/2014), и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Јавног
комуналног предузећа ''Комунално'' Ивањица, Надзорни
одбор предузећа, на XIX седници одржаној дана
26.12.2016.године, донео је следећу:

Борј 2

важи у свим зонама

2.500,00 динара

месечна карта за паркирање - правна лица:
важи у свим зонама

3.500,00 динара

I Овом одлуком утврђују се цене паркирања
моторних возила на јавним паркиралиштима којима
управља Јавно комунално предузеће ''Комунално''
Ивањица, на подручју Ивањице.

10. месечна
резервација
10.500,00 динара

II У ценe паркирања урачунат je порез на
додату вредност.

11. годишња резервација паркинг места:
126.000,00 динара

III
(путничких
износима:

12. дневна паркинг карта:

1.

Цене
паркирања моторних возила
аутомобила) утврђују се у следећим

паркирање у трајању од 60 минута (за сваки
започети час):
-

2.

35,00 динара
25,00 динара

I зона (црвена)
II зона (плава)

500,00 динара
350,00 динара

повлашћена годишња паркинг карта за
станаре:
-

4.

I зона (црвена)
II зона (плава)

повлашћена месечна паркинг карта за
станаре:
-

3.

-

I зона (црвена)
II зона (плава)

6.000,00 динара
4.200,00 динара

повлашћена месечна паркинг карта за
предузетнике и правна лица:
-

I зона (црвена)
II зона (плава)

1.700,00 динара
1.200,00 динара

паркинг

места

важи у свим зонама 1.000,00 динара

IV Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у Службеном листу општине
Ивањица.
V Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању ценовника паркирања 05
бр.26-02/16 од 17.02.2016.године.
05 Бр.305-02/16-03
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Горан Симићевић
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