СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 1 фебруар 2016

На основу члана 38.Закона о удружењима
(„Сл.Гласник РС“, бр. 51/2009), и на основу члана 46. и
47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07), Уредбе о средствима
за подстицање програма или недостостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса
која реализују удружења („Службени гласник
Републике Србије“, број 8/2012,94/2013 и 93/2015) и
члана 65. Статута општине Ивањица ("Службени
гласник РС", број 79/08 и „Службени лист општине
Ивањица“, број 7/12, 9/12 и 13/13) општинско Веће, на
седници одржаној 28.01. 2016. године, донело је
ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ИЗБОР
ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУНФИНАСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
У члану 7. став 1. „Јавни конкурс се објављује
у средствима јавног информисања, на сајту општине
Ивањица и на Порталу е-Управа, отворен је 15 дана од
дана објављивања у средствима јавног информисања».
У члану 8. став 4. мења се и гласи:
„оглашавање јавног конкурса на званичној интернет
страни институције и на Порталу е-Управа у року од
једног дана од дана израде конкурсне документације»
У члану 8. став 7. мења се и гласи : «на листу
вредновања и рангирања пријављених пројеката
учесници конкурса имају право приговора у року од пет
дана од њеног објављивања; Одлуку о приговору
конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од
његовог пријема; право приговора не задржава
извршење Одлуке о избору пројеката за доделу
бесповратних средстава“
У члану 8. став 8. мења се и гласи:
«објављивање Одлуке о избору пројеката за доделу
бесповратних средстава на званичној интернет страници
институције и на Порталу е-Управа у року од три дана
од дана њеног доношења“.

Година IX – Број 2

Одлука о изменама и допунама Правилника ступају на
снагу даном објављивања у Службеном листу општине
Ивањица.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ИВАЊИЦА
01 Број 06-1/2016
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

На основу члана 80. став 4. и члана 88. став 2, Закона о
шумама „Службени гласник РС“ број 30/2010, 93/2012 и
89/2015, Општинско веће општине Ивањица на седници
одржаној дана 23.11.2015. године, донело
П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА
ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

I.Овим Програмом планира се реализација прихода од
накнаде за шуме и шумско земљиште.
II.
За реализацију Програма планирају се средства у
буџету општине Ивањица за 2015. годину у износу
3.500.000,00 динара.
II
Средства из предходног члана користиће се за
реконструкцију и одржавање некатегорисаних путева,
који су функцији коришћења шума. Ова средства ће се
реализовати преко ЈП „Дирекција за изградњу“
Ивањица.
IV. Oвај Програм објавити у „Службеном листу
општине Ивањица“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Број:400-10/2015-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
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На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 65.
Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“,
број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“, број
7/12, 9/12 и 13/13) и члана 5. Одлуке о посебним
облицим подршке у области социјалне политике
општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“,
број 9/15), Општинско веће општине Ивањица, на
седници одржаној 28.01. 2016.године, донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА ЛИЦА У
СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се начин, поступак и
критеријуми остваривања права на новчану помоћ за
лица у стању социјалне потребе.
Члан 2.
Средства за финансирање ове врсте права обезбеђују се
у буџету Општине Ивањица у складу са Одлуком о
буџету за текућу годину.
Члан 3.
Право на новчану помоћ може се признати појединцу
или породици који се налазе у стању социјалне потребе,
коју не могу сами превазићи.
Члан 4.
Новчана помоћ може се признати у следећим
случајевима:
задовољавања основних животних потреба
(набавка намирница, огрева, хигијенских пакета
и сл.)
набавке лекова, медицинских помагала и
помоћи у лечењу оболелих од карцинома
када је услед погоршања услова становања
угрожено
здравље
и
безбедност
(за
обезбеђивање адекватног смештаја, плаћање
станарине и сл.)
набавке уџбеника и школског прибора за децу
која се редовно школују
других ванредних ситуација када се не може
превазићи стање социјалне потребе
Члан 5.
Право на једнократну новчану помоћ може се признати
појединцу или породици, према мишљењу Одељења за
привреду и дрштвене делатности, службе надлежне за
послове соцјалне заштите, а одлуком Општинског већа.
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Члан 6.
За утврђивање свог социјалног статуса појединац или
породица (корисник новчане помоћи) мора поднети
следећу документацију:
доказ о свом идентитету (фотокопија личне
карте са уписаним ЈМБГ и тачном адресом
пребивалишта) за све пунолетне чланове
домаћинства
оверену изјаву о броју чланова домаћинства
уверење о имовном стању (уверење да ли је
порески обвезник, катастарско уверење...)
уверење Националне службе за запошљавање
за незапослене чланове домаћинства
потврду о примањима за месец који претоди
месецу подношења
захтева (пезионери,
запослени...)
друге доказе од значаја за разматрање захтева
Члан 7.
Уколико се захтев за остваривање права на новчану
помоћ подноси за лечење, неопходно је да корисник
истог
приложи
одговарајућу
медицинску
документацију.
Члан 8.
Захтев за остваривање посебних облика подршке у
области социјалне политике (новчаних помоћи)
подноси се Одељењу за привреду и друштвене
делатности Општинске управе Ивањица, служби
надлежној за послове социјалне заштите.
Члан 9.
Одељење за привреду и друштвене делатности разматра
приспеле захтеве, даје стручно мишљење и предлаже
Општинском већу општине Ивањица да донесе решење
по сваком захтеву појединачно.
Ради потпунијег сагледавања социјалних потреба и
стања корисника, Одељење за привреду и друштвене
делатности може тражити мишљење Центра за
социјални рад, сарађивати са здравственим установама,
месним
заједницама,
удружењима
и
другим
релевантним субјектима.
Члан 10.
Исплату одобрених новчаних средстава, као посебног
облика подршке, врши Одељење за финансије
Општинске управе Ивањица на основу решења
Општинског већа.
Пружање подршке у новчаном износу врши се уплатом
средстава на лични рачун корисника.
Члан 11.
Одељење за привреду и друштвене делатности, служба
за послове социјалне заштите, је дужна да води посебну
евиденцију о признатим правима на новчану помоћ, а
на захтев Председника општине и других органа,
истима доставља извештаје о признатим правима и
утрошеним средствима.
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Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу општине Ивањица.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 06-1 / 2016

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

На основу члана 46. и члана 47. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник републике Србије“,
број 129/07) и члана 65. Статута општине Ивањица
(„Службени гласник републике Србије“, број 79/08 и
„Службени лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и
13/13), Општинско веће општине Ивањица на седници
одржаној 28.01.2016. године, донело је
ОДЛУКУ
о утврђивању предлога Програма развоја спорта
општине Ивањица 2016 – 2018
Члан 1.
Утврђује се предлог Програм развоја спорта општине
Ивањица.
Члан 2.
Програм се доноси на период од три године – 2016 –
2018 године.
Члан 3.
Доношењем Одлуке о утврђивању предлога Програма,
општина Ивањица приступа изради Локалног акционог
плана у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја
спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта
општине Ивањица.
Члан 4.
Одлуку о усвајању Програма развоја спорта општине
Ивањица 2016-2018 доноси Скупштина општине
Ивањица.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном листу“ општине Ивањица.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број: 06-1/2016-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Борј 2
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