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Борј 12

Граница Плана детаљне регулације је
дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се
утврдити и дефинисати приликом припреме и
верификације нацрта плана.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/2013УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 9. став
5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10),
члана 39.Статута општине Ивањица („Службени
гласник РС“, број 79/2008 и „Службени лист општине
Ивањица“, бр. 7/2012, 9/2012 и 13/2013), а по
прибављеном мишљењу Комисије за планове бр. 0636/2016-04, Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 02. новембра 2016 године доноси;

O Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА
ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПАРКА
ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА“

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће све елементе
из члана 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени
гласник
Републике
Србије“
,бр.72/09,81/09–испр,
64/10–
одлукаУС,24/11,121/12,42/13–одлукаУС,50/13–
одлукаУС,98/13– одлукаУС,132/14и145/14), исказаних
кроз:

– правила уређења,
– правила грађења
– графички део.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у 4
примерка у аналогном и 4 примерка у дигиталном
облику.
Члан 5.
„Носилац израде Плана детаљне регулације је
Општинска управа општине Ивањица“.
Члан 6.

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана
детаљне
регулације
коридора
инфраструктуре–
водоснабдевања, канализације (одвођења отпадних
вода), електроснабдевања, туристичког пута на
подручју Просторног плана парка природе „Голија“ (у
даљем тексту План детаљне регулације).
Члан 2.
Циљ доношења Плана детаљне регулације је
стварање услова за отпочињање радова на изградњи
инфраструктурних
објеката
водоснабдевања,
канализације
(одвођења
отпадних
вода),
електроснабдевања и туристичког пута за будући
Resort и Ски центар на Голији.
Члан 3.
Оквирном границом Плана детаљне регулације
коридора инфраструктуре (водовода, канализације,
електроенергетике, “туристичког пута”) у подручју
Просторног плана подручја посебне намене Парка
природе “Голија”, на територији општине Ивањица,
прелиминарно су обухваћени делови катастарских
општина:
• на подручју Парка природе “Голија” - делови
15 катастарских општина: Брусник, Вионица, Врмбаје,
Вучак, Глеђица, Градац, Дајићи, Добри До, Коритник,
Куманица, Чечина, Ерчеге, Братљево, Медовине,
Смиљевац;
• у подручју ППППН парка природе “Голија”,
изван границе Парка природе “Голија” - делови 2
катастарске општине: Комадине, Мана (због планирања
електроенергетских коридора);
• изван ППППН парка природе “Голија” (због
планирања електроенергетских коридора, до ТС
“Црњево”) - делови 2 катастарске општине: Бужодеља,
Свештица

„За потребе израде плана детаљне регулације
приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину“.
Члан 7.
Носилац израде плана, на основу сачињеног
Нацрта плана детаљне регулације, раног јавног
увида и извршене стручне контроле спровешће
јавни увид и стручну расправу у складу са
одредбама члана50. Закона о планирању и изградњи
(„СлужбенигласникРС“,бр.72/09, 81/09–испр,64/10–
одлукаУС,24/11,121/12,42/13–одлука УС, 50/13–
одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14 и 145/14).
Члан 8.
Обавезује се обрађивач плана детаљне регулације
да исти изради у свему према одредбама важећег
Закона и подзаконских аката.
Члан 9.
План детаљне регулације усваја Скупштина
општине Ивањица.
Члан 10.
Одлуку о изради Плана детаљне регулације
објавити у „Службеном листу општине Ивањица“.
Члан 11.
Обрађивач плана биће изабран у отвореном
поступку јавне набавке, а средства за израду Плана
обезбедио је Европски Прогрес.
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Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број:350-238/2016-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 93. Закона о локалој
самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07), члана `10.
Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“, број 79/08,
„Сл.лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12, 13/13),
Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној 02.
новембра 2016. године, д о н е л а ј е
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА И
ОБЕЛЕЖАВАЊУ
УЛИЦА И ТРГОВА У ИВАЊИЦИ
Члан 1.
У Одлуци о одређивању назива и обележавању
улица и тргова у Ивањици („Општински службени
гласник“, број 13/2003), мења се члан 3. и гласи:
„Новоутврђени називи улица под редним бројем 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, и 53. стављају се ван снаге, тако да
остају на снази досадашњи називи улица“.
У новоутврђеном називу улице под редним
бројем 7. бишу се речи: „Од Улице Кнеза Милоша до
Улице Пета Бојовића, Јована Цвијића од Синђелићева
до Немањине улице“.
Члан 2.
Члан 5. и 6. Одлуке о одређивању назива и
обележавању улица и тргова у Ивањици („Општински
службени гласник“, број 13/2003), бришу се.
Члан 3.
У осталом делу Одлука о одређивању назива и
обележавању улица и тргова у Ивањици („Општински
службени гласник“, број 13/2003) остаје на снази.
Члан 4.
Одлука о изменама Одлуке о одређивању
назива и обележавању улица и тргова у Ивањици,
примењиваће се након добијања сагласности од
Министарства државне управе и локалне самоуправе
Републике Србије.
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Члан 5.
Одлука о измени Одлуке о одређивању назива
и обележавању улица и тргова у Ивањици, ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
01 Број: 015-4/2016
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 27. став 10 и члана 30.став 1.
тачка 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број
72/11, 88/13 и 105/14), члана 3. став 1. тачка 3. и става 3.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
24/12, 45/15 и 99/15), члана 3., 14. и 15. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, бр.
4/15 и 11/15) 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 02.11.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ
НЕПОСРЕДНЕ ПГОДБЕ

ПОКРЕЋЕ
СЕ
поступак
размене
непокретности путем непосредне погодбе између
општине Ивањица
и предузећа за производњу,
трговину и услуге „МЕТАЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО
Ивањица, Дубрава бб, ПИБ: 103320371, МБ:17553097
за:
- кат. парцеле број: 5072/4 уписану у лист
непокретности број 270 КО Дубрава у
површини од 66 m2, у јавној својини општине
Ивањица и 484/9, површине 77 m2 уписану у
лист непокретности број 1066 КО Дубрава са
- кат. парцелама број: 483/3, површине 99 m2 и
484/8 површине 11 m2 обе уписане у лист
непокретности број 1220 КО Дубрава на име
„МЕТАЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ДОО
Ивањица,
Дубрава бб.
У поступку размене непокретности у свему
поступити према одредбама Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12, 45/15 и

