СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 14 август 2017

Година X – Број 4

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 63/13,
63,13-испр., 108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др. закон и члана 39. Статута општине Ивањица
(„Службени гласник РС“ број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12 и 9/12),
Скупштина општине Ивањица на седници одржаној 08. 08. 2017. донела је
ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
У Одлуци о буџету општине Ивањица за 2017. годину „Службени лист општине Ивањица“ број 15/2016 , у посебном
делу буџета, у члану 5. врше се следеће измене:
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, програм 2 – Комуналне делатности, додаје се
програмска активност 0006-одржавање гробаља и погребне услуге, функција 160-опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, позиција 47/0, економска класификација 512-опрема износ „600.000,00“ динара
замењује се износом „2.600.000,00“ динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, програм 5 – Пољопривреда и рурални развој,
програмска активност 0002-мере подршке руралном развоју, функција 421-пољопривреда, позиција 52/0, економска
класификација 423-услуге по уговору износ „200.000,00“ динара замењује се износом „2.800.000,00“ динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, програм 5 – Пољопривреда и рурални развој,
програмска активност 0002-мере подршке руралном развоју, функција 421-пољопривреда, позиција 53/0, економска
класификација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама износ „8.000.000,00“ динара
замењује се износом „10.600.000,00“ динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, програм 15 – Опште јавне услуге управе,
програмска активност 0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-опште услуге,
позиција 27/0, економска класификација 423-услуге по уговору износ „19.500.000,00“ динара замењује се износом
„29.500.000,00“ динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, програм 15 – Опште јавне услуге управе,
програмска активност 0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-опште услуге,
позиција 41/0, економска класификација 512-опрема износ „3.100.000,00“ динара замењује се износом „1.600.000,00“
динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре, Пројекат 0701-1 Oдржавање некатегорисаних путева уз учешће грађана, функција 451друмски саобраћај, позиција 55/0, економска класификација 425-текуће поправке и одржавање износ „33.000.000,00“
динара замењује се износом „35.000.000,00“ динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре, Пројекат 0701-3 Периодично одржавање општинских и некатегорисаних путева,
функција 451-друмски саобраћај, позиција 55/0, економска класификација 425-текуће поправке и одржавање износ
„47.000.000,00“ динара замењује се износом „52.000.000,00“ динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0002-одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451друмски саобраћај, позиција 58/0, економска класификација 512-опрема износ „4.000.000,00“ динара замењује се
износом „7.320.000,00“ динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре, Пројекат 0701-5 Реконструкција улице В. Маринковића преко пута хотела, функција
451-друмски саобраћај, позиција 57/0, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти износ
„2.000.000,00“ динара брише се.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре, Пројекат 0701-8 Реконструкција улице Милоша Ђелкапића трећа фаза, функција 451-

2
Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

14 август 2017

друмски саобраћај, позиција 57/0, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти износ „5.600.000,00“
динара брише се.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре, Пројекат 0701-9 Реконструкција крака улице Бошка Петровића, функција 451-друмски
саобраћај, позиција 57/0, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти износ „2.000.000,00“ динара
брише се.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре, додаје се Пројекат 0701-22 Реконструкција саобраћајнице на Сењаку, деоница мостгробље Главучак, функција 451-друмски саобраћај, позиција 57/0, економска класификација 511-зграде и
грађевински објекти у износу 3.500.000,00 динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре, додаје се Пројекат 0701-23 Реконструкција улице Друге пролетерске у Црњеву крак 1
и 2, функција 451-друмски саобраћај, позиција 57/0, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти у
износу 4.200.000,00 динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре, додаје се Пројекат 0701-24 Реконструкција локалног пута за Савићевиће у МЗ Лиса,
функција 451-друмски саобраћај, позиција 57/0, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти у
износу 15.350.000,00 динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 6-Заштита животне средине,
програмска активност 0005-управљање осталим врстама отпада, функција 560-заштита животне средине, позиција
62/0, економска класификација 621-набавка домаће финансијске имовине износ „30.000.000,00“ динара замењује се
износом „20.000.000,00“ динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 2-Комуналне делатности,
програмска активност 0008-управљање и снадбевање водом за пиће, функција 630-вовоснадбевање, позиција 63/0,
економска класификација 511-зграде и грађевински објекти износ „31.360.000,00“ динара замењује се износом
„19.360.000,00“ динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 12-здравствена заштита, програмска
активност 0001-функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 760-здравство некласификовано
на другом месту, позиција 70/0, економска класификација 464-Дотација организацијама обавезног социјалног
осигурања износ „32.510.000,00“ динара замењује се износом „32.960.000,00“ динара (и то конто намене 423200компјутерске услуге износ „600.000,00“ динара се брише, конто намене 423500-стручне услуге износ „4.070.000,00“
динара замењује износом „4.670.000,00“ динара, додаје се конто намене 423900-опште услуге у износу „600.000,00“
динара, конто намене 425100-текуће поправке и одржавање објеката износ „4.300.000,00“ динара замењује се
износом „5.050.000,00“ динара, конто намене 511200-изградња зграда и објеката износ „2.500.000,00“ динара
замењује се износом „500.000,00“ динара, додаје се конто намене 512100-опрема за саобраћај у износу 3.000.000,00
динара, конто намене 512200-административна опрема износ „4.000.000,00“ динара замењује се износом
„4.100.000,00“ динара и конто намене 512500-медицинска и лабораторијска опрема износ „11.000.000,00“ динара
замењује се износом „9.000.000,00“ динара).
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, програм 14 – Развој спорта и омладине,
Пројекат 1301-1 Изградња спортског центра, функција 810-услуге рекреације и спорта, позиција 74/0, економска
класификација 511-зграде и грађевински објекти износ „50.000.000,00 замењује се износом „ 26.088.000,00 „.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, програм 13-Развој културе, програмска
активност 0002-јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820-услуге културе, додаје се
позиција 74/1, економска класификација 423-услуге по уговору у износу 473.000,00 динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, програм 13-Развој културе, програмска
активност 0002-јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820-услуге културе, позиција
75/0, економска класификација 424-специјализоване услуге износ „1.000.000,00“ динара замењује се износом
„2.050.000,00 динара.
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, програм 9 – Основно образовање, програмска
активност 0001 – функционисање основних школа, функција 912 – основно образовање, позиција 80/0, економска
класификација 463-трансфери осталим нивоима власти износ „ 93.865.000,00“ замењује се износом „97.850.000,00“
динара ( и то: OШ „Вучић Величковић“ Међуречје конто намене 512200-административна опрема у износу
70.000,00 динара, ОШ „Мићо Матовић“ Катићи конто намене 512200-административна опрема у износу 315.000,00
динара, ОШ „проф. др. Недељко Кошанин“ Девићи конто намене 512200-административна опрема у износу
175.000,00 динара, ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица конто намене 512200-административна опрема у износу
385.000,00 динара, ОШ „Кирило Савић“ конто намене 511300-капитално одржавање објеката у износу 1.500.000,00
динара и конто намене 512200-административна опрема у износу 245.000,00 динара, ОШ „Светозар Марковић“
Ковиље конто намене 512200-административна опрема у износу 35.000,00 динара, ОШ „Мајор Илић“ Кушићи
конто намене 423400-услуге информисања у износу 500.000,00 динара, конто намене 423700-репрезентација
200.000,00 динара и конто намене 512200-административна опрема у износу 210.000,00 динара, ОШ „Милан
Вучићевић-Зверац“ Братљево конто намене 512200-административна опрема у износу 140.000,00 динара и ОШ
„Сретен Лазаревић“ Прилике конто намене 512200-административна опрема у износу 210.000,00 динара)
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Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, глава 4.06 - Туристичка организација, програм 4Развој туризма, програмска активност 0001-Управљање развојем туризма, функција 473-услуге туризма, позиција
147/0, економска класификација 424-специјализоване услуге износ „15.000,00“ динара замењује се износом
„499.000,00“ динара.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број:400-87-1/2017-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 17. став 1. Одлуке о јавним паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица'' бр.9/2012 и
10/2014), по предлогу Савета за безбедност саобраћаја општине Ивањица, Општинско веће општине Ивањица, на
седници одржаној дана 2. августа 2017.године, донело је
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПАРКИРАЛИШТА ЗА ПОВЛАШЋЕНЕ КОРИСНИКЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се ближи услови и начин на који поједини корисници (станари, особе са
инвалидитетом, корисници пословних простора, власници стамбених објеката и станова и запослени у установама
образовања и васпитања) могу да користе паркиралишта на којима је у складу са актом из члана 7. Одлуке о јавним
паркиралиштима предвиђена наплата накнаде за паркирање на територији општине Ивањица, као повлашћени
корисници.
Члан 2.
Повлашћени корисници из члана 1. овог правилника, могу да користе паркиралишта на којима је у складу са актом
из члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима предвиђена наплата накнаде за паркирање, на основу повлашћене
паркинг-карте коју издаје Јавно комунално предузеће "Ивањица" Ивањица (у даљем тексту: Предузеће), у складу са
Одлуком о утврђивању цена паркирања, коју доноси Надзорни одбор Предузећа.
Члан 3.
Предузеће издаје повлашћену паркинг-карту:
1. Станарима, и то:
1) који имају пребивалиште у I зони (црвеној) односно у улицама: Бранислава Нушића од кућног броја 2 до
кућног броја 26 и у објектима преко пута објеката са овим кућним бројевима; Миће Матовића; Милинка
Кушића од раскрснице са Јаворском улицом до раскрснице са Улицом Бошка Петровића код семафора;
Бошка Петровића; Мајора Илића и Његошевој, и то за највише једно путничко возило у власништву,
2) који имају пребивалиште у II зони (плавој) односно у улицама: Милана Михаиловића; Браће Рајковић;
Вукадина Стојановића; Персе Рајевић од кућног броја 10 на раскрсници са улицом Милана Михаиловића до
раскрснице са улицом Милојице Николића, Јаворској од раскрснице са улицама Венијамина Маринковића и
Милинка Кушића до кућног броја 53 с леве стране улице односно до кућног броја 44 с десне стране улице,
Цветка Зечевића од ,,жичаног'' моста до раскрснице са Улицом 13.септембар и Кеј браће Дамјановић, и то
за највише једно путничко возило у власништву.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте, станар подноси Предузећу фотокопију личне карте и фотокопију
саобраћајне дозволе за путничко возило.
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2. Кориснику пословног простора – предузетнику, и то:
1) који има пословни простор у власништву или у закупу у I зони (црвеној) односно у улицама: Бранислава
Нушића од кућног броја 2 до кућног броја 26 и у објектима преко пута објеката са овим кућним бројевима;
Миће Матовића; Милинка Кушића од раскрснице са Јаворском улицом до раскрснице са Улицом Бошка
Петровића код семафора; Бошка Петровића; Мајора Илића и Његошевој, и то за највише једно путничко
возило у власништву,
2) који има пословни простор у власништву или у закупу у II зони (плавој) односно у улицама: Милана
Михаиловића; Браће Рајковић; Вукадина Стојановића; Персе Рајевић од раскрснице са улицом Милана
Михаиловића до раскрснице са улицом Милојице Николића, Јаворској од раскрснице са улицама
Венијамина Маринковића и Милинка Кушића до кућног броја 53 с леве стране улице односно до кућног
броја 44 с десне стране улице, Цветка Зечевића од ,,жичаног'' моста до раскрснице са Улицом 13.септембар
и Кеј браће Дамјановић, и то за највише једно путничко возило у власништву.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте, корисник пословног простора - предузетник подноси Предузећу
фотокопију уговора о купопродаји или закупу пословног простора и фотокопију саобраћајне дозволе за путничко
возило.
3. Кориснику пословног простора - правном лицу, и то:
1) који има пословни простор у власништву или у закупу у I зони (црвеној) односно у улицама: Бранислава
Нушића од кућног броја 2 до кућног броја 26 и у објектима преко пута објеката са овим кућним бројевима;
Миће Матовића; Милинка Кушића од раскрснице са Јаворском улицом до раскрснице са Улицом Бошка
Петровића код семафора; Бошка Петровића; Мајора Илића и Његошевој, и то за највише два путничка
возила у власништву,
2) који има пословни простор у власништву или у закупу у II зони (плавој) односно у улицама: Милана
Михаиловића; Браће Рајковић; Вукадина Стојановића; Персе Рајевић од раскрснице са улицом Милана
Михаиловића до раскрснице са улицом Милојице Николића, Јаворској од раскрснице са улицама
Венијамина Маринковића и Милинка Кушића до кућног броја 53 с леве стране улице односно до кућног
броја 44 с десне стране улице, Цветка Зечевића од ,,жичаног'' моста до раскрснице са Улицом 13.септембар
и Кеј браће Дамјановић, и то за највише два путничка возила у власништву.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте, корисник пословног простора - правно лице, подноси Предузећу
фотокопију уговора о купопродаји или закупу пословног простора и фотокопију саобраћајне дозволе за путничко
возило.
4. Члану заједничког домаћинства особе са инвалидитетом, односно особи са инвалидитетом, на основу акта органа
управе надлежног за здравство и социјалну заштиту о испуњености услова.
5. Власницима, и то:
1) стамбених објеката и станова који се налазе у I зони (црвеној) односно у улицама: Бранислава Нушића од
кућног броја 2 до кућног броја 26 и објеката преко пута објеката са овим кућним бројевима; Миће
Матовића; Милинка Кушића од раскрснице са Јаворском улицом до раскрснице са Улицом Бошка
Петровића код семафора; Бошка Петровића; Мајора Илића и Његошевој, под условом да имају
пребивалиште ван подручја општине Ивањица, и то за највише једно путничко возило у власништву,
2) стамбених објеката и станова који се налазе у II зони (плавој) односно у улицама: Милана Михаиловића;
Браће Рајковић; Вукадина Стојановића; Персе Рајевић од раскрснице са улицом Милана Михаиловића до
раскрснице са улицом Милојице Николића, Јаворској од раскрснице са улицама Венијамина Маринковића и
Милинка Кушића до кућног броја 53 с леве стране улице односно до кућног броја 44 с десне стране улице,
Цветка Зечевића од ,,жичаног'' моста до раскрснице са улицом 13.септембар и Кеј браће Дамјановић, под
условом да имају пребивалиште ван подручја општине Ивањица, и то за највише једно путничко возило у
власништву.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте, власник подноси Предузећу извод из листа непокретности који
није издат 6 месеци пре дана подношења захтева за издавање повлашћене паркинг-карте, фотокопију личне карте и
фотокопију саобраћајне дозволе за путничко возило.
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6. Запосленима у установама образовања и васпитања чији се објекти налазе у улицама са паркиралиштима у I зони
(црвеној), на којима је у складу са актом из члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима предвиђена наплата накнаде
за паркирање, и то за највише једно путничко возило у власништву.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг-карте, запослени у установама образовања и васпитања подносе
Предузећу потврду да су у радном односу у установи образовања и васпитања која није издата 15 дана пре дана
подношења захтева за издавање повлашћене паркинг-карте, фотокопију личне карте, фотокопију саобраћајне
дозволе за путничко возило.
Члан 4.
Повлашћена паркинг-карта издаје се само по једном основу, важи само за зону за коју је издата на паркиралиштима
на којима је у складу са актом из члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима предвиђена наплата накнаде за
паркирање, а може да се користи искључиво за возила за које је издата.
Повлашћена паркинг-карта за особе са инвалидитетом из члана 3. тачка 4. овог правилника, важи на паркингместима одређеним за особе са инвалидитетом у свим зонама.
Члан 5.
Минимални временски период важења повлашћене паркинг карте износи 1 (један) месец, док максималан временски
период износи годину дана.
Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину коришћења паркиралишта за
повлашћене кориснике (,,Службени лист општине Ивањица'' бр.1/2015 и 1/2016).
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ивањица".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број:06-25/17-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

На основу члана 11. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица'' бр.9/2012 и
10/2014), по предлогу Савета за безбедност саобраћаја општине Ивањица, Општинско веће општине Ивањица, на
седници одржаној дана 2. aвгуста 2017.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА
НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ИВАЊИЦИ
I Овим решењем одређују се паркинг места за возила инвалидних лица на јавним паркиралиштима на територији
Општине Ивањица, и то:
1. Једно паркинг место у Улици Бранислава Нушића код кућног броја 22,
2. Два паркинг места у Улици Миће Матовића: прво паркинг место код објекта број 25; друго паркинг место преко
пута кућног броја 32,
3. Једно паркинг место у Улици Милинка Кушића код кућног броја 44,
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4. Два паркинг места у Улици Бошка Петровића: прво паркинг место на углу Улице Бошка Петровића и Његошеве
улице - прво паркинг место када се крене супротно од смера саобраћаја у Улици Бошка Петровића; друго паркинг
место на углу Улице Бошка Петровића и Улице мајора Илића - прво паркинг место када се крене у смеру кретања
саобраћаја у Улици Бошка Петровића,
5. Два паркинг места у Улици Венијамина Маринковића – прва два паркинг места до Шљивићког потока,
6. Два паркинг места у Улици Милана Михаиловића: прво паркинг место код кућног броја 4; друго паркинг место
код кућног броја 10 који припада Улици Персе Рајевић,
7. Једно паркинг место у Улици Браће Рајковић код кућног броја 1,
8. Два паркинг места у Кеју браће Дамјановић: прво паркинг место на углу Улице Цветка Зечевића и Кеја браће
Дамјановић - прво паркинг место до ,,жичаног моста''; друго паркинг место преко пута кућног броја 27.
II Налаже се Јавном комуналном предузећу ,,Ивањица'' Ивањица, да паркинг места из тачке I овог решења уреди,
опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са Студијом контроле и управљања паркирањем у Ивањици,
Института Саобраћајног факултета Универзитета у Београду и Главним пројектом саобраћајне сигнализације
градског подручја општине Ивањица.
III Надзор над извођењем радова из тачке II овог решења врши орган општине Ивањица надлежан за послове
саобраћаја.
IV Доношењем овог решења престаје да важи Решење о одређивању паркинг-места за возила инвалидних лица на
јавним паркиралиштима у Ивањици ("Службени лист општине Ивањица ", бр. 1/2015).
V Ово решење објавити у "Службеном листу општине Ивањица".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број:06-25/17-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

На основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица'' бр.9/2012 и 10/2014), по
предлогу Савета за безбедност саобраћаја општине Ивањица, Општинско веће општине Ивањица, на седници
одржаној дана 2. aвгуста 2017.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИРАЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
НА КОЈИМА ЋЕ СЕ ВРШИТИ НАПЛАТА НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ
I Овим решењем одређују се паркиралишта на којима ће се вршити наплата накнаде за паркирање, као стална и
привремена паркиралишта за путничке аутомобиле на територији Општине Ивањица.
II Коришћење паркиралишта на којима ће се вршити наплата накнаде за паркирање није временски ограничено.
III Као стална паркиралишта на којима ће се вршити наплата накнаде за паркирање одређују се следеће локације:
1. у Улици Бранислава Нушића, са 20 паркинг места, у складу са Студијом контроле и управљања паркирањем у
Ивањици, Института Саобраћајног факултета Универзитета у Београду (у даљем тексту: Студија) и Главним
пројектом саобраћајне сигнализације градског подручја општине Ивањица (у даљем тексту Пројекат), од кућног
броја 2 до кућног броја 26, и припада првој (црвеној) зони;
2. у Улици Милинка Кушића, са 25 паркинг места, у складу са Студијом и Пројектом, од кућног броја 44 на страни
улице на којој се налази паркиралиште до кућног броја 26 на супротној страни улице од оне на којој се налази
паркиралиште, и припада првој (црвеној) зони;
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3. у Улици Венијамина Маринковића, са 8 паркинг места, у складу са Студијом и Пројектом, од Шљивићког потока
до зграде ,,Комитета'', и припада првој (црвеној) зони;
4. у Његошевој улици, са 8 паркинг места, у складу са Пројектом, и припада првој (црвеној) зони;
5. у Улици Милана Михаиловића, са 37 паркинг места, у складу са Пројектом, и припада другој (плавој) зони;
6. у Улици Браће Рајковић, са 30 паркинг места, у складу са Пројектом, и припада другој (плавој) зони;
7. у Улици Персе Рајевић, са 5 паркинг места, у складу са Пројектом, и припада другој (плавој) зони;
8. у Кеју браће Дамјановић, са 32 паркинг места, у складу са Пројектом, и припада другој (плавој) зони;
9. у Улици Цветка Зечевића, са 12 паркинг места, у складу са Пројектом, и припада другој (плавој) зони.
IV Као привремена паркиралишта на којима ће се вршити наплата накнаде за паркирање одређују се следеће
локације:
1. у Улици Миће Матовића, са 45 паркинг места, у складу са Студијом и Пројектом, од ,,Чичиног дома'' до кућног
броја 30 на супротној страни улице од оне на којој се налази паркиралиште, и припада првој (црвеној) зони;
2. у Улици Бошка Петровића, са 51 паркинг местом, у складу са Студијом и Пројектом, од кућног броја 7 до кућног
броја 73 на супротној страни улице од оне на којој се налази паркиралиште, и припада првој (црвеној) зони.
V Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из тачака III и IV овог решења, вршиће се у складу са важећом
Одлуком о утврђивању цена Јавног комуналног предузећа ''Ивањица'' Ивањица, радним даном (понедељак-петак) у
времену од 7,00 до 21,00 часова и суботом у времену од 7,00 до 14,00 часова.
Државним празницима који су у складу са одредбама закона којим се уређују државни и други празници у
Републици Србији, проглашени као нерадни дани, не врши се наплата накнаде за коришћење паркиралишта.
Наплату накнаде из става 1. ове тачке обавља Јавно комунално предузеће ''Ивањица'' Ивањица путем посебне услуге
мобилне телефоније, и продајом паркинг карата на овлашћеним продајним местима.
Изузетно од претходног става, следећи корисници плаћају накнаду за коришћење паркиралишта у складу са
посебним актима:
1. повлашћени корисници (станари и корисници пословних простора), који паркиралиште користе под условом да
нађу слободно паркинг место и да повлашћене карте користе у складу са актом из члана 17. став 1. Одлуке о јавним
паркиралиштима,
2. корисници који имају претплатне карте, који паркиралиште користе под условом да нађу слободно паркинг место,
3. корисници који имају дневне паркинг карте односно којима је издат налог за плаћање дневне паркинг карте,
4. корисници резервисаних паркинг места.
Инвалидна лица не плаћују накнаду за коришћење паркинг места која су предвиђена за возила инвалидних лица.
VI Налаже се Јавном комуналном предузећу ,,Ивањица'' Ивањица да паркиралишта уреди, опреми и постави
саобраћајну сигнализацију у складу са Студијом и Пројектом из тачке III овог решења, као и да на постављеним
саобраћајним знацима III-32 (паркиралиште) постави допунске табле IV-5 (ознака зоне) и обавештење (симбол) о
начину наплате и временском ограничењу коришћења паркиралишта.
VII Надзор над извођењем радова из тачке VI овог решења врши орган општине Ивањица надлежан за послове
саобраћаја.
VIII Доношењем овог решења престаје да важи Решење о одређивању паркиралишта на територији општине
Ивањица на којима ће се вршити наплата накнаде за паркирање ("Службени лист општине Ивањица ", бр. 1/2015).
IX Ово решење објавити у "Службеном листу општине Ивањица".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број:06-25/17-01

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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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, 50/13-УС, 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 08.08. 2017 године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНО - ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ „СЕЊАК“
У КО ИВАЊИЦА И КО ШУМЕ У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације пословно – производне зоне „Сењак“ у КО Ивањица и КО Шуме у
општини Ивањица, 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
пословно-производне зоне „Сењак“), 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 ПДР-а са Извештајем о
стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а пословно-производне зоне „Сењак“ .
Члан 2.
План детаљне регулације је израђен од стране „ИСТ урбан“ Д.О.О. Привредно друштво за просторно
планирање, пројектовање и инжењеринг из Нишке Бање, улица Вожда Карађорђа бр.42, Ниш.
Члан 3.
План детаљне регулације пословно-производне зоне „Сењак“ у Ивањици обухвата делове две катастарске
општине КО Шуме и КО Ивањица:
Површина обухваћена Планом детаљне регулације за пословно-производну зону „Сењак“ износи 32,65 ha.
Подручје плана састоји се из две раздвојене просторне целине:
1)
ЗОНА I – северозапад 21,83 ha (218.285 м²). Почетна тачка описа границе обухвата Плана детаљне
регулације пословно- производне зоне „Сењак“ у КО Шуме и КО Ивањица - ЗОНА I, налази се на тромеђи парцела
3473/1, 3465/2 и државног пута IБ реда на правцу Ариље – Ивањица - Сјеница. Од тромеђе, нормално на државни
пут IБ реда, са леве стране (узводно) према кориту реке Моравице, граница прати међe парцела (обухвата парцеле)
3465/2, 3466 и 3464, 3432/1 до корита реке. Затим, узводно, десном обалом, међом речног корита и парцела 3432/1,
3434, 3436, 3699, 3449/2, 3449/1, 3449/3, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3461, 3708 и 3707/2 граница долази до
тромеђе парцела 3707/2, 3707/3 и државног пута IБ реда. Преклапа деоницу државног пут IБ реда, па низводно, у
смеру ка Ариљу иде до почетне тачке на тромеђи парцела 3473/1, 3465/2 и државног пута, уз то, што са леве стране
пута (низводно) у смеру ка Ариљу обухвата парцелу 118.
2)
ЗОНА II - југоисток 10,82 ha (108.187 м²). Почетна тачка описа границе обухвата Плана детаљне регулације
пословно- производне зоне „Сењак“ у КО Ивањица – ЗОНА II налази се на тромеђи парцела 549/1, 547 и државног
пута IБ реда на правцу Сјеница-Ивањица-Ариље. Од тромеђе, граница низводно прати (обухвата) деоницу државног
пут IБ реда у смеру ка Ариљу и долази до тромеђе датог пута, парцеле 191 и корита реке Моравице. Затим, граница
иде међом речног корита реке Моравице (узводно) и парцела 191, 192, 204/1, 552/2, 551/1, 551, 549/2, 548 обухвата
парцелу 548, даље наставља међом парцеле 548 и парцеле 549/1 са парцелом 547 и долази до почетне тачке, тромеђе
парцеле 547, парцеле 549/1 и државног пута.
Територију плана захватају делови катастарске општине Ивањица (Зона I - северозападни комплекс и Зона
II - југоисточни комплекс) и катастарске општине Шуме (Зона I - северозападни комплекс):
1) Зона I - северозападни комплекс
Катастарска општина Ивањица:
катастарске парцеле:
118/1, 118/2, 126/5, 126/4, 126/3, 123/2, 126/1, 2902/1 и 2894/1.
Катастарска општина Шуме:
катастарске парцеле:
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3707/2, 3707/3, 3708, 3707/1, 3463/1, 3463/2, 3465/1, 3465/2, 3466, 3479, 3481, 3464, 3699, 3461, 3455, 3695, 3684,
3685, 3686, 3691/1, 3690/1, 3690/4, 3457, 3454, 3453, 3451, 3452, 3449/3, 3450, 3692, 3449/1, 3449/2, 3446, 3445,
3447/4, 3448, 3447/2, 3447/1, 3442/1, 3442/2, 3444, 3441, 3440, 3443, 3436, 3437, 3435, 3433, 3434, 3432/1 и 3431/1.
2) Зона II - југоисточни комплекс
Катастарска општина Ивањица:
катастарске парцеле:
549/1, 549/2, 2902/1, 551, 552/1, 552/2, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/7, 204/8, 204/9, 204/10, 204/11, 204/12,
204/6, 2894/1, 192 и 191.
Члан 4.
Основни циљ доношења Плана је адекватна организација и уређено коришћење грађевинског земљишта у
постојећој пословној зони и стварањe услова за рационално коришћење и изградњу додатне инфраструктуре.
Циљ израде Плана детаљне регулације пословно-производне зоне „Сењак“ у Ивањици је да се у партнерству
са привредним субјектима одговори адекватним захтевима за просторну дистрибуцију објеката и систем путне
мреже на подручју плана.
Програмски задаци за које се очекује да ће бити решени овим Планом су:
1) дефинисање потребних површина и капацитета за пословне, а пре свега производне комплексе,
2) планско уређење зона рада, уз афирмацију положаја зона у развојном појасу везаном за државни пут IБ
реда,
3) рационално искоришћавање земљишта и заштита од непланске изградње,
4) обезбеђење несметаног функционисања непосредног окружења и
5) адекватна заштита животне средине, тако да не буду угрожени квалитет вода, земљишта и ваздуха.
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:
Лист 01.1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА и катастарско – топографски план са границом обухвата Плана - Зона I
Р=1:1.000
Лист 01.2. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА и катастарско – топографски план са границом обухвата Плана - Зона II
Р=1:1.000
Лист 02. ИЗВОД из Плана генералне регулације Ивањица и Буковица – планирана претежна намена
површина
Р=1:2.000
Лист 03.1. Планирана претежна НАМЕНА ПОВРШИНА са поделом на урбанистичке зоне и целине - Зона I
северозапад
Р=1:1.000
Лист 03.2. Планирана претежна НАМЕНА ПОВРШИНА са поделом на урбанистичке зоне и целине - Зона II
југоисток
Р=1:1.000
Лист 04.1. ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА на површине јавних и осталих намена - Зона I северозапад
Р=1:1.000
Лист 04.2. ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА на површине јавних и осталих намена - Зона II југоисток
Р=1:1.000
Лист 05.1. Планирани САОБРАЋАЈ, регулација и нивелација - Зона I северозапад
P=1:1.000
Лист 05.2. Планирани САОБРАЋАЈ, регулација и нивелација - Зона II југоисток Р=1:1.000
Лист 05.3. Планирани САОБРАЋАЈ, регулација и нивелација – НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ
Лист 06.1. Планиране мреже и објекти инфраструктуре ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - Зона I
северозапад
Р=1:1.000
Лист 06.2. Планиране мреже и објекти инфраструктуре ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - Зона II југоисток
Р=1:1.000
Лист 07.1. Планиране мреже и објекти инфраструктуре ЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА
МРЕЖА - Зона I северозапад
Р=1:1.000
Лист 07.2. Планиране мреже и објекти инфраструктуре ЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА
МРЕЖА - Зона II југоисток
Р=1:1.000
Лист 08. Смернице за СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Р=1:2.000
Документација плана садржи:
1. Одлуку о приступању изради ПДР-а пословно – производне зоне „Сењак“ бр. 06-31/15-04 („Сл. лист општине
Ивањица“ бр. 9/15)
2. Извод из Просторног плана општине Ивањица ("Службени лист општине Ивањица" бр. 3/13),
3. Концепт плана,
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Општи део: Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана бр. 06-4/17-04 од 20.02.2017. године,
Извештај о обављеном Јавном увиду бр. 06-10/17-04 од 11.04.2017. године, Извештај о обављеном поновљеном
Јавном увиду бр. 06-16/17-04 од 19.06.2017. године,
Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР-а пословно-производне зоне „Сењак“ у Ивањици на животну
средину
Услови и мишљења надлежних институција
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 пословно – производне зоне „Сењак“ у КО Ивањица и КО Шуме у општини
Ивањица са документационом основом чува се трајно у архиви Општинске управе општине Ивањица.
Члан 8.
План детаљне регулације пословно – производне зоне „Сењак“ у КО Ивањица и КО Шуме у општини
Ивањица, 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.
Члан 9.
Текстуални део Плана детаљне регулације пословно – производне зоне „Сењак“ објавити у „Службеном
листу општине Ивањица“.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-26/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић
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Oпштинско веће општине Ивањица, на седници одржаној 02. 08. 2017 године, на основу члана 46. и 47. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 65. Статута општине Ивањица („Службени
гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“, број 7/2012 и 9/2012), донело је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се коришћење средстава репрезентације од стране носилаца функцијa у општини
Ивањица и овлашћених службених лица Општинске управе општине Ивањица (у даљем тексту: корисник
репрезентације).
Члан 2.
По својој намени средства репрезентације користе се приликом закључивања послова, уговора, обележавања
јубилеја и у другим случајевима, на сајамским промотивним и другим манифестацијама, на службеним путовањима,
као и у другим приликама које нису наведене, а у функцији су обављања посла и обухватају набавку и конзумирање
хране, алкохолних и безалкохолних пића, кафе, чаја и осталих угоститељских услуга које пружају угоститељски
објекти у и ван зграде општине.
Средства за репрезентацију планирају се Одлуком о буџету и финансијским планом корисника буџета.
У оквиру укупног износа средстава, месечно се прате износи по корисницима репрезентанције, а према
утрђеним наменама коришћења средстава за репрезентацију.
Средства за репрезентацију користе се, по правилу, за намене у земљи, а изузетно и у иностранству и то само
под условом да је њихово коришћење одобрено решењем о одобравању службеног пута у иностранство.
Члан 3.
Право на репрезенацију имају следећа лица:
1. председник и заменик председника општине,
2. председник, заменик председника Скупштине општине и секретар Скупштине општине
3. начелник Општинске управе,
4. Овлашћено лице на другој функцији или овлашћено запослено лице (коришћење средстава
репрезентације за остале функционере одобрава председник општине, а за запослене у општинској управи начелник
општинске управе Ивањица).
Корисник репрезентације одговоран је за економично и целисходно трошење средстава репрезентације.
Рачуне који се односе на репрезентацију контролише корисник репрезентације и потврђује њихову тачност својим
потписом.
Члан 4.
Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу да се користе за пословни ручак или вечеру, односно
коктел послужење (кетеринг).
Средства за репрезентацију за коришћење услуга кафе-кухиња/бифе односе се на коришћење кафе, чаја и других
напитака за састанке који се организују у просторијама корисника буџета.
Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу се изузетно користити и за плаћање трошкова хотелског
смештаја лица која имају посебан значај за рад и пословање буџетског корисника, односно учесника састанака или
манифестација када им је пребивалиште место сталног боравка ван места догађаја на који су позвани и када је то
неопходно за обезбеђење њиховог присуства на истим.
Члан 5.
Средства за репрезентацију могу да се користе и за набавку пригодних поклона поводом обележавања јубилеја,
значајних датума или догађаја важних за општину Ивањица.
Набавку пригодних поклона организује овлашћени запослени у Општинској управи, и то у погледу врсте,
количине и намене. Изузетно, по овлашћењу Председника општине Ивањица, корисник репрезентације може сам да
набави појединачни поклон.
Средства за репрезентацију за остале намене користе се за израду позивница, честитки, промотивних и сличних
материјала, као и за друге намене које се уобичајено сматрају трошковима репрезентације.

12
Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

14 август 2017

Члан 6.
Плаћање трошкова репрезентације врши се на основу:
- Писаног захтева за коришћење средстава репрезентације које подноси овлашћено лице на функцији или
друго овлашћено лице, а које одобрава председник општине за овлашћено лице на другој функцији или
начелник Општинске управе за запослене у Општинској управи (образац 1),
- Рачуна за настале трошкове репрезентације потписаног од стране лица које је користило репрезентацију,
- Извештаја о насталим трошкови репрезентације (образац 2)
Члан 7.
Одељење за буџет и финансије води евиденцију искоришћених износа репрезентације на основу примљених
докумената.
Члан 8.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу средстава репрезентације
01број:345-1/2012 од 23. 03. 2012 („Службени лист општине Ивањица“ број 3/2012)
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
Општинско веће општине Ивањица
Број: 110-4/2017-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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ОБРАЗАЦ БР. 1

ЗАХТЕВ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
У складу са чланом 6. Правилника о коришћењу средстава репрезентације, подносим захтев за коришћење средстава
репрезентације.
ПОВОД: _________________________________________________________
ВРЕМЕ: _______________________
МЕСТО:
у _____________________________
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: ____________ динара
ОСТАЛО: _________________________________________________________

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:

САГЛАСАН

ОБРАЗАЦ БР. 2
ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ВРСТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: _______________________________________________
ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ/ДОБРА: ______________ динара
РАЗЛОЗИ НАСТАЈАЊА ТРОШКОВА:

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:

САГЛАСАН
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
-Oдељење за привреду и
друштвене делатности01 Број: 320-23/2016
09.08. 2017. године
Ивањица
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон,
41/09 и 112/2015), ) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ивањица, расписује јавни позив свим
физичким и правним лицима, којим обавештава:
- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника
и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној
својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање
три године (у даљем тексту: инфраструктура) и
- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на
територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у
Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем
тексту: сточарство),
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у
државној својини на територији општине Ивањица за 2018. годину, до дана 31. октобра 2017. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над
инфраструктуром je :

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром потписан од стране
физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ о власништву над инфраструктуром:

3.

4.

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној
евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или
б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству
за правно лице, за пољопривредну инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности
(доставља подносилац захтева) и/или
в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за
пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор
физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у
складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).
Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу
инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2017. године, поднесу Захтев за
излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно ветеринарске инспекције. Записник Републичке
пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2017. године и
обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена
функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика,
пластеника, као и рода воћњака и винограда.);
Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном
статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);
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II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:
Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно
одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном
статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за
гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:
a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун ( изузев за коње
коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за територију АП Војводине
Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство – за Регистровано пољопривредно
газдинство у систему уматичења (доставља подносилац захтева);
б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за Регистровано пољопривредно газдинство
које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева).
(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава
на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)
4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на
територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног
органа (доставља подносилац захтева)
5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који
су неопходни за реализацију јавног позива;
6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког лица, односно одговорног
лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу, која садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне
самоуправе на којој је поднео захтев,
- списак повезаних лица.
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник,
усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним
лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција,
удела или гласова)
7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног
земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на
којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);
8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног
земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. (прибавља јединица локалне
самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )
Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима,
власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп
пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се
налази објекат, односно животиње.
Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8, јединица локалне самоуправе
прибавља најкасније до 30. новембра 2017. године.
Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу
сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној
својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се
површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у складу са
чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09
и 112/2015),
Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или
физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена
и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.
Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња
доствља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.
За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради
закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција
пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између
Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње
закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена
закупнина за последњу годину закупа.
Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена
површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву
пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
1.
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Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, у просторијама Општинске
управе општине Ивањица, ул. Венијамина Маринковића, бр. 1, канцеларија број 5, или са сајта: www.ivanjica.gov.rs.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016.
године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија
ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној
коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва
пољопривредне инфраструктуре за 2018. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу
сточарства за 2018. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Ивањица, на адресу: Општинска управа општине Ивањица, ул.
Венијамина Маринковића, бр.1. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Душица Маџаревић, телефон: 032 664
760, локал 126, email: dusica.madzarevic@ivanjica.gov.rs, или лично у просторијама Општинске управе општине
Ивањица, улица Венијамина Маринковића, бр. 1, канцеларија бр. 5.
Овај јавни позив објавити у Службеном листу општине Ивањица, на интернет страници општине Ивањица:
www.ivanjica.gov.rs, и на огласној табли Општине Ивањица.
Председник Комисије
Душица Маџаревић

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Др Дејан Манојловић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
-Одељење за привреду и
друштвене делатности01 Број: 320-23/2016
09.08. 2017. године
Ивањица

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон,
41/09 и 112/2015), и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив
којим обавештава:

-

образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на
коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се
баве, а највише до 100 хектара;

-

високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење
кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној
својини која је примерена
делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-

правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта
у државној својини на територији општине Ивањица за 2017. годину, до дана 31.октобра 2017. године.

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест
3)

месеци);
Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без
плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике
Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које
морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или
оверене копије достављене документације.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, у просторијама Општинске
управе општине Ивањица, улица Венијамина Маринковића бр. 1, канцеларија број 5 или са сајта:
www.ivanjica.gov.rs.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев
приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити
подносиоцу неотвореног.
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Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Општине Ивањица, или поштом, у
затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ивањица за 2018. годину, на адресу: Општинска
управа општине Ивањица, ул. Венијамина Маринковића, бр.1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса
подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Душица Маџаревић, телефон 032 664 760,
локал 126, email: dusica.madzarevic@ivanjica.gov.rs, или лично у просторијама Општинске управе општине Ивањица,
улица Венијамина Маринковића, бр. 1, канцеларијабр. 5.
Овај јавни позив објавити у Службеном листу општине Ивањица, на интернет страници општине Ивањица:
www.ivanjica.gov.rs, и на огласној табли Општине Ивањица.
Председник Комисије

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Душица Маџаревић

Др Дејан Манојловић
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Број 4

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 01 Број: 320-23/2017
03. август 2017. године
Ивањица

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007) и члана 65. Статута
општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/2008, „Сл. лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12, и 13/13), а у вези са
чланом 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/06, 65/08, 41/09 и
112/2015) Општинско веће општине Ивањица, на седници одржаној дана 02.08.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
I - Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Ивањица (у даљем тексту: Комисија).
II - У Комисију се именују:
за председника:
Душица Маџаревић, дипл. инж. пољопривреде;
за заменика председника:
Биљана Драгићевић, дипл. инж. пољопривреде;
за чланове:
1. Дејан Манојловић, др пољопривреде;
2. Невенка Нешовановић, мастер инж. геодезије;
3. Слађана Николић, дипл. инж. пољопривреде;
4. Слободан Поповић, дипл. економиста;
5. Горан Караклајић, дипл. инж. агрономије;
6. Бранко Симончевић, индивидуални пољопривредни произвођач.
Мандат Комисије траје 3 године.
III - Задатак Комисије је:
а) да пре израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Ивањица за 2018., 2019., и 2020. годину (у даљем тексту: Предлог годишњег програма)
обавести јавним позивом образовне установе- школе, стручне пољопривреде службе, социјалне установе,
високообразовне установе-факултете и научне институте чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних
санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да Комисији доставе
захтеве за признавање права на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде у
површини која је примерена делатности којом се баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим
(члан 61. Закона о пољопривредном земљишту);
б) да пре израде Предлога годишњег програма за 2018., 2019., и 2020. годину обавести јавним позивом
правна и физичка лица која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака,
вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а
млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту у државној
својини и правна и физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и
држањем животиња, а у циљу производње хране за животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање права
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пречег закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра текуће године за наредну годину, да
размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 64а Закона о пољопривредном земљишту);
в) да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о
пољопривредном земљишту, упутствима и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
о изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступка јавног
надметања, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године;
г) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења, коју образује Председник општине, а која у свом
саставу има најмање половину чланова физичких лица-пољопривреднике који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава
на Предлог годишњег програма (члан 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту);
д) да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Предлог
годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту);
ђ) да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање, и
е) да достави Предлог годишњег програма Скупштини општине на разматрање и доношење;
ф) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ивањица.
IV – Комисија ће обавити свој задатак у складу са следећом динамиком:
а) објављивање јавног позива за достављање захтева за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде са потребном документацијом – у року од три дана од дана доношења овог решења за
2018. годину, а најкасније до 1. јуна за 2019., и 2020. годину;
б) објављивање јавног позива за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом –
у року од три дана од дана доношења овог решења за 2018. годину, а најкасније до 1. јуна за 2019., и 2020. годину;
в) израда Предлога годишњег програма за 2018. годину – до 15. децембра 2017. године; израда Предлога
годишњег програма за 2019. годину – до 15. децембра 2018. године; израда Предлога годишњег програма за 2020.
годину – до 15. децембра 2019. године;
г) прибављање мишљења Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту – до 25.
децембра 2017., 2018., и 2019. године;
д) достављање Предлога годишњег програма са потребном документацијом Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде, ради прибављања сагласности, у року од 3 дана од дана добијања мишљења;
ђ) достављање Предлога годишњег програма на разматрање и утврђивање Општинском већу – најкасније до
01. фебруара 2018., 2019., и 2020. године;
е) достављање Предлога годишњег програма на разматрање Скупштини општине на разматрање и
доношење – најкасније до 10. фебруара 2018., 2019., и 2020. године.
V – За обављање задатака из става III овог решења, председник, заменик председника и чланови Комисије,
немају право на надокнаду.
VI - Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за Комисију врши
Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица.
VII - Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Ивањица“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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На основу члана 8. Закона о заштити од буке у животној средини (“Сл. гласник РС” бр. 36/09 и
88/10), члана 2. Правилника о методологији за одређивање акустичних зона (“Сл. гласник РС” бр. 72/10) члана 20.,
став 1., тачка 11) и члана 32., став 1., тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07) и члана
39., став 1. тачка 7) Статута општине Ивањица (“Службени гласник РС, број 79/08 и „Сл. лист општине Ивањица ”
бр. 7/12, 9/12 и 13/13), Скупштина општине Ивањица на седници одржаној дана 08. августа 2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу заштите животне средине од буке:
- врши се акустично зонирање простора насељеног места Ивањица, обухваћеног Планом генералне
регулације општине Ивањица (“Сл. лист општине Ивањица” бр. 14/16);
- утврђују услови и прописују мере заштите од буке у животној средини и друге мере у складу са Законом и
другим прописима.
Одредбе ове Одлуке се не односе на буку на радном месту и у радној околини, буку која настаје у
превозном средству, буку која потиче од војних активности на армијским полигонима и активности на заштиту од
елементарних непогода, природних и других удеса, буку од активности у домаћинству или буку из суседног
домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је стварају.
Члан 2.
Буком, у смислу ове Одлуке, сматра се сваки нежељен или штетан звук, односно свака звучна појава која
прелази дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави (у даљем тексту: бука).
Извор буке је сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као последица активности људи.
Извор буке, у смислу ове Одлуке, може да буде сваки уређај, средство за рад, саобраћајно средство,
инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустички уређај.
Изворима буке сматрају се покретни и непокретни објекти који под одређеним околностима генеришу звук,
а такође и отворени и затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и слично, као и
угоститељски објекти, гараже, паркинг простори и др.
Члан 3.
Привредна друштва, правна лица и предузетници (у даљем тексту: правна и физичка лица) дужни су да се
старају о томе да својом делатношћу не угрожавају околину буком.
II АКУСТИЧНО ЗОНИРАЊЕ
Члан 4.
На основу одредаба Правилника о методологији за одређивање акустичних зона, извршено је акустично
зонирање територије насељеног места Ивањица.
Акустичне зоне одређене су према постојећем стању изграђености, начину коришћења земљишта, као и
према планираним наменама простора дефинисаним Планом генералне регулације општине Ивањица и дефинишу
се граничним вредностима индикатора буке (за дан, вече и ноћ) израженим у децибелима.
Акустична зона јесте подручје на чијој је целој површини прописана јединствена гранична вредност
индикатора буке.
Према максималном допуштеном нивоу буке, подручје општине Ивањица обухваћена Планом генералне
регулације Ивањице, подељено је на 6 зона и то:
I зона Подручја за одмор и рекреацију, болничка зона, културно-историјски локалитети, велики
паркови:
- здравство, верски објекти, паркови и шеталишта, спомен паркови и обележја, јавно зеленило, спортскорекреативне површине, приобаље и водене површине;
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II зона Туристичка подручја, кампови и школске зоне:
- туристичка подручја, кампови, излетишта, вртићи и предшколске установе, основне, средње школе и
образовни центри, факултети и академије;
III зона Чисто стамбена подручја:
- индивидуално становање, стамбене зоне на парцелама (претежно ниске спратности и малих густина
становања),
- стамбене зоне у блоковском-ивичном систему изградње (претежно средње и високе спратности и средњих
и великих густина становања);
IV зона Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја игралишта:
- зоне и објекти са стамбеним (и у стамбеним) објектима намењени за пословну и трговачку делатност, зоне
средње и високе спратности и средње и високе густине становања, посебне зоне, објекти друштвених и
комерцијалних делатности (организације науке и културе, трговина, угоститељство, туризам, финансијске, пословне
и техничке услуге, непроизводне делатности и сл.), дечја игралишта;
V зона Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж
саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница;
-градски центар, зоне и објекти комуналних делатности, паркиралишта и јавна паркиралишта, објекти и
постројења водовода и канализације, градска чистоћа, гробља, депонија, зелена пијаца и продаја занатских
производа, противпожарне станице, магистралне, регионалне саобраћајнице, градске саобраћајнице са терминалима
јавног градског саобраћаја, регионалне саобраћајнице са аутобуским саобраћајем и теретним транзитом, саобраћајне
услуге и терминали (аутобуска станица, паркинзи за теретна возила, оправка и одржавање возила, јавна складишта и
сл.);
VI зона Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених
зграда:
- привредна и индустријска зона, производни и инфраструктурни објекти, складишта индустријског
карактера.
На граници ове зоне бука не сме да прелази максимални ниво зоне са којом се граничи.
Наведена подела на зоне ће се ревидирати уколико дође до промене плана генералне регулације Ивањице
или када мониторинг, односно мерења нивоа комуналне буке у наредном периоду покажу да је зонирање
неадекватно.
Саставни део ове одлуке је графички приказ акустичких зона
Члан 5.
Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору по зонама:
Зона

Намена простора

1.

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне
и
опоравилишта,
културно-историјски
локалитети
Туристичка подручја, кампови, школске зоне
Чисто стамбена подручја
Пословно-стамбена
подручја,
трговачко
стамбена подручја и дечја игралишта
Градски
центар,
занатска,
трговачка,
административно-управна зона са становима,
зона дуж аутопутева, магистралних и градских
саобраћајница
Индустријска, складишна и сервисна подручја
и транспортни терминали (подручја око
аутобуске станице)

2.
3.
4.
5.

6.

Максимални дозвољени ниво буке у db(A)
за дан и вече
за ноћ
50

40

50
55
60

45
45
50

65

55

На граници ове зоне бука не сме прелазити граничну
вредност у зони са којом се граничи

Гранична вредност индикатора буке дата у табели у ставу 1. овог члана, односи се на укупну буку која
потиче из свих извора буке на посматраној локацији.
У смислу ове Одлуке, дан обухвата време од 06:00 -18:00 часова, вече од 18:00-22:00 часова, а ноћ време од
22,00 до 6,00 часова.
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III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
Члан 6.
У одређеној акустичној зони, услед коришћења извора буке или обављања других делатности, забрањено је
емитовање буке изнад прописаних граничних вредности.
Изузетно, извори буке се могу користити и кад проузрокују буку изнад дозвољеног нивоа у случају
елементарне непогоде и друге непогоде и отклањања кварова који би могли изазвати веће материјалне штете, али
само за време док те околноси постоје, о чему је корисник дужан да обавести Општинску управу -инспектора за
заштиту животне средине.
Члан 7.
На подручју општине Ивањица, на отвореном или полуотвореном простору (надстрешница, импровизована
барака, зграда са незастакљеним прозорима, гараже, дворишта и слично) забрањује се инсталисање, пуштање у
погон и коришћење било какве машине, уређаја, постројења и слично чији максимални ниво звучне снаге у било
коме режиму рада проузрокује буку изнад прописаних граничних вредности.
У занатским и другим радионицама и погонима за обраду метала, дрвета, камена, пластике и слично у
којима се обављају бучне радне операције (ковање, закивање, резање, брушење, дробљење, млевење, заваривање,
фарбање, лакирање и слично), као и радионицама за сервисирање, оправку и прање аутомобила забрањује се рад при
отвореним вратима и прозорима. У таквим радним просторима обавезно је инсталисање система вентилације.
Забрана из става 2. овог члана односи се на занатске радионице које се налазе на растојању мањем од 10
метара од суседних стамбених објеката, ако применом техничко-технолошких мера (постављањем звучно
изолованих преграда-зидова као рефлектора звука и слично) није могуће остварити задовољавајућу заштиту
околине од буке.
Извори буке – машине и уређаји у објектима за обављање пословне делатности могу се уграђивати и
пуштати у погон ако за извор буке постоји исправа са подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења
и одржавања, упуство о мерама за заштиту од буке, стручни налаз о мерењу нивоа буке и ако се извор буке
употребљава и одржава тако да бука не прелази граничне вредности у средини у којој човек борави у околним
објектима (ако је извршено подешавање нивоа звука и уграђен електронски лимитатор звука, или је адекватном
звучном изолацијом објекта постигнуто да бука не прелази дозвољени ниво за зону у којој се објекат налази).
Изузеће од одредби овог члана може се допустити ако је другим мерама (удаљеношћу од стамбених
објеката и слично) остварена задовољавајућа заштита околине од буке.
Члан 8.
Музика у угоститељским објектима, који се налазе у стамбеним зградама и другим објектима може се
изводити само при затвореним вратима и прозорима, односно извори буке се могу употребљавати у времену и на
начин прописан Одлуком о радном времену у области угоститељства, занатства и трговине на територији општине
Ивањица.
Члан 9.
Правно или физичко лице које је власник, односно корисник извора буке дужно је да при обављању
делатности обезбеди да вредности индикатора буке у животној средини не буду изнад граничних вредности
прописаних за акустичну зону у којој се извор буке налази.
Члан 10.
Правно или физичко лице које је власник, односно корисник извора буке дужно је да на прописан начин
обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке и сноси трошкове мерења буке у зони утицаја, у складу са
законом.
Члан 11.
Лице које користи изворе буке за обављање делатности на територији општине Ивањица, мора имати
податке о нивоу звучне снаге коју емитују извори буке, при прописаним условима коришћења и одржавања као и
упуство о мерама за заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке и
слично).
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Члан 12.
Забрањено је постављати звучне кутије на отвореном простору, у баштама отвореног и затвореног типа
угоститељског објекта, на спољним отворима објеката (вратима, прозорима, вентиалционим отворима, тендама и
слично), као и у њиховој непосредној близини.
Музички уређаји са којих се емитује музика или изводи уживо, код којих је мерењем утврђено да бука
прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави, морају имати уграђене уређаје којима се јачина звука
ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен стручним налазом (у даљем тексту-лимитатор).
Члан 13.
Угоститељски објекти који се определе, на основу Одлуке о распореду радног времена у угоститељским,
трговинским и занатским објектима на територији општине Ивањица, за рад по ноћном распореду у својству
“ноћног клуба” морају да испуне следеће услове у делу заштите животне средине од буке:
1. да се музички програм изводи искључиво у затвореном објекту,
2. да власник угоститељског објекта поседује, у објекту, сталне музичке уређаје преко којих се регулише емитовање
звука (појачала, миксете и звучне кутије),
3. да бука која се емитује са музичких уређаја не прелази дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави,
4. да музички уређаји код којих је, мерењем установељено да бука прелази дозвољени ниво буке у средини у којој
човек борави, морају имати уграђене електронске лимитаторе звука којима се јачина звука ограничава на
установљен максимални допуштени ниво утврђен стручним налазом,
5. да не постоје учестале пријаве о ремећењу мира и спокојства грађана (писмене примедбе грађана, сужбене
белешке надлежних органа и слично).
III ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа, а инспекцијски надзор и контролу примене
мера заштите од буке у животној средини врши инспектор за заштиту животне средине општине Ивањица.
Члан 15.
У вршењу надзора над применом мере заштите од буке инспектор за заштиту животне средине има право и
дужност да утврђује да ли се:
1. извори буке користе уз прописане исправе о подацима о нивоу буке (атест, произвођачка спецификација, стручни
налаз о мерењу нивоа буке и сл.),
2. извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не прелази прописани ниво,
3. врше прописана мерења буке,
4. поштују услови у делу заштите животне средине од буке.
Члан 16.
У вршењу послова из члана 16. ове одлуке инспектор је овлашћен да:
1. нареди у одређеном року отклањање неправилности,
2. забрани коришћење извора буке док се не отклоне утврђени недостаци,
3. нареди спровођење акустичних мера заштите од буке,
4. нареди извршење других прописаних обавеза или отклањање других утврђених неправилности у одређеном року
у складу са Законом, овом Одлуком и другим прописима.
5. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.
Члан 17.
Уколико странка која је поднела пријаву због буке не дозволи извршавање прописаних и наложених мерења
нивоа буке на одређеним и одговарајућим мерним местима, Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове инспектор за заштиту животне средине донеће решење којим се поступак обуставља.
Члан 18.
Предузетници и правна лица на које се ова Одлука односи дужни су да инспектору за заштиту животне
средине ставе на увид потребна документа и да у року који инспектор одреди изврше наложено.
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IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће
или друго правно лице ако:
1. поступа супротно забрани из члана 6. и одребрама члана 7. ове одлуке,
2. емитује буку изнад прописаних граничних вредности (члан 9. ове одлуке),
3. не обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке коју емитује (члан 10. ове одлуке),
4. нема податке о нивоу звучне снаге коју емитује, сходно одредбама члана 11. ове одлуке,
5. не омогући инспектору обављање контроле (члан 17. ове одлуке), односно не поступи по решењу инспектора
(члан 16. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00
до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новачаном казном од 50.000,00 до 250.000,00
динара.
Члан 19а
Ако привредно друштво, предузеће, друго правно лице, и предузетник, два пута буде кажњено по
одредбама из члана 19. ове Одлуке за исту врсту прекршаја, истом ће се забранити употреба извора буке у
временском периоду од 30 дана.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Правна лица и предузетници дужни су да ускладе пословање са овом Одлуком у року од месец дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке, а најкасније у року од 3 месеца (у случају извођења неопходних грађевинских радова
у циљу обезбеђења одговарајуће звучне изолације објекта).
Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мерама за заштиту од буке (“Општински
службени гласник, број 7/97)
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Ивањица ” .
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