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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
Општина Ивањица, улица Венијамина Маринковића број1, матични број 07221142, ПИБ 101886934,
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја је
Миланка Коларевић, начелник Општинске управе општине Ивањица.
Први Информатор о раду објављен је јануара 2011. године.
Последња измена Информатора о раду извршена је јануара 2018. године.
Информатор у електронском облику доступан је на званичном порталу општине Ивањица а
штампана копија се може добити од начелника Општинске управе.
.
Контакт подаци овлашћеног лица су:
Миланка Коларевић, начелник Општинске управе општине Ивањица,
ул. Венијамина Маринковића бр.1, 32 250 Ивањица
Канцеларија број 24
Телефон: 032/5150305
мејл: nacelnikiv@hotmail.com;
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

3.1. ОРГАНИ ОПШТИНЕ
3.1.1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Председник: Александар Трипковић
канцеларија број 24
тел. 032/515 0304
Заменик председника Скупштине општине: Весна Недељковић
Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада;
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије
Општине;
5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
7) доноси прописе и друге опште акте;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши
надзор над њиховим радом;
10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом;
11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика
председника Општине и чланове Општинског већа;
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
17) ) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз
сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред
надлежним органима; 1
18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
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20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним
организацијама;
24) информише јавност о свом раду;
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих
служби чији је оснивач или већински власник општина;
28) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у
Општини;
29) разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
30) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
31) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
32) обавља и друге посове утврђене законом и овим статутом.
3.1.2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Председник општине: Зоран Лазовић
Канцеларија број: 24
Телефон: 032/515 0301
Факс: 032/661-821
Председник општине:
представља и заступа Општину;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
наредбодавац је за извршење буџета;
даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама
које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која
се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
5) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи
Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
6) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
7) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине
општине;
8) информише јавност о свом раду;
9) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
10) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

1)
2)
3)
4)

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа,
када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа
Општине и Општинске управе.
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Заменик Председника општине: Момчило Митровић
Канцеларија број 24
Телефон: 032/515 0302
Факс: 032/661-821
Помоћник Председника општине: Ненад Главинић
Канцеларија број 24
Телефон: 032/515 0303
Факс: 032/661-821
Помоћник Председника општине: Александар Радоњић
Канцеларија број 32
Телефон: 032/515 0307
Факс: 032/661-821
3.1.3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и 7 чланова
Општинског већа.
Чланови Општинског већа општине Ивањица, поред председника општине и заменика
председника општине су: Милисав Луковић, Марија Вуловић, Светлана Јовићевић, Радојица
Стојковић, Мирослав Милићевић, Биљана Рајковић и Милош Ђоковић.
Председник општине је председник Општинског већа.
Канцеларија број 24
Телефон: 032/515 0301
Факс: 032/661-821
Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који
нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси
Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,
односно аутономне покрајине;
7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
9) информише јавност о свом раду;
10) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
11)врши друге послове које утврди Скупштина општина.
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3.1.4. ОПШТИНСКА УПРАВА
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних
послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се
Општинска управа.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Општинска управа:
припрема нацрте прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине
и Општинско веће;
извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског
већа;
решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и
Општинско веће;
доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених
послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а
најмање једном годишње.

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и
дужна је да сваком грађанину омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и
правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових
права и правних интереса, и да поштује личност и достојанство грађана.
Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и
пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да обавештава јавност о свом раду преко средстава јавног
информисања, путем званичног WEB портала и на други прикладан начин.
Запослени који су овлашћени за припрему информација и података везаних за обавештење
јавности одговорни су за њихову тачност и благовременост.
Запослени у управи дужни су да на примерен начин, пре свега у просторијама у којима раде
са странкама обавештавају странке о њиховим правима, обавезама и начину остваривања права и
обавеза, свом делокругу, о органу државне управе и локалне самоуправе који надзире њихов рад и
начину контакта са органом и о другим подацима битним за јавност рада и односе са странкама.
Општинска управа образује се као јединствени орган.
У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних управних,
стручних и других послова.
Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе, као службеник на положају.
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За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине, Председнику
општине и Општинском већу у складу са законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног конкурса на 5
година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као
начелник.

Начелник Општинске управе:
1. Руководи, организује, координира, усмерава и надзире рад Општинске управе, усклађује
рад унутрашњих организационих јединица и обезбеђује њено функционисање;
2. Припрема предлог Правилника о организацији и систематизацији радних
места у Оштинској управи који усваја Општинско веће и врши распоређивање запослених;
3. У складу са Законом доноси опште акте о радним односима, дисциплинској и
материјалној одговорности запослених, плати и другим накнадама запослених, оцењивању
резултата рада запослених и друга акта у складу са законом, Статутом општине;
4. Распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица и
службенике;
5. Решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених лица у
Општинској управи у складу са Законом;
6. Подноси извештај о раду Општинске управе у складу са Статутом општине;
7. Решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица
Општинске управе;
8. Врши и друге послове коју су му Законом, Статутом и другим актима органа
Општине стављени у надлежност.
Уколико није постављен начелник управе као ни његов заменик, до постављања начелника
управе, као и када начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Веће
може поставити вршиоца дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на 3 месеца, без
спровођења јавног конкурса.
У Општинској управи образују се основне унутрашње организационе јединице за вршење
међусобно повезаних управних, стручних и других послова из одређених области, као одељења.
Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно сродни, успешнијег
извршавања послова, пуне упослености и одговорности запослених унутар основних унутрашњих
организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци.
Делови унутрашњих организационих јединица могу имати и другачије називе, ако то захтева
природа послова која се у тим деловима обавља.
У Општинској управи се као посебна организациона јединица образује Кабинет Председника
општине.
4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
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Унутрашње организационе јединице које врше послове Општинске управе су:
1.Одељење за буџет и финансије,
2.Одељење за локалну пореску администрацију,
3.Одељење за локални економски развој, инвестиције и грађевинске послове,
4.Одељење за имовинско-правне и стамбене послове,
5.Одељење за општу управу и заједничке послове,
6.Одељење за привреду и друштвене делатности,
7.Одељење за инспекцијске послове,
8.Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине,
9. Одељење за урбанизам и комуналне делатности
9.Служба за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника
општине.

Руководиоце организационих јединица из чл. 30. ове Одлуке, распоређује начелник
Општинске управе.
Руководиоци Одељења одговарају за свој рад начелнику Општинске управе.
За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих
организационих јединица, одсека, непосредно су одговорни руководиоцу одељења, у чијем саставу је
ужа унутрашња организациона јединица.
Уколико не буде распоређен руководилац основне унутрашње организационе јединице у
Општинској управи или у случају његове одсутности или спречености, послове руковођења
обављаће непосредно начелник Општинске управе, односно његов заменик.

Радом Кабинета Председника општине као посебне организационе јединице руководи шеф
Кабинета.
Шеф кабинета и запослени на радним местима у Кабинету заснивају радни однос на одређено
време – док траје дужност Председника општине.
Шеф Кабинета за свој рад одговара Председнику општине.

Руководилац основне унутрашње организационе јединице у Општинској управи:
1. Руководи радом одељења, организује, усмерава и обједињава рад запослених у одељењу;
2. Одговара за остваривање функције одељења у складу са законом, Статутом и другим
прописима из делокруга рада одељења;
3. Доноси и потписује акта из делокруга рада одељења;
4. Организује и одговара за извршење радних дужности запослених у одељењу;
5. Врши и друге послове по налогу начелника Општинске управе и Председника општине;
6. Руководилац одељења за свој рад и рад одељења одговара начелнику Општинске управе и
Председнику општине.
Одељење за буџет и финансије
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Обавља послове који се односе на обезбеђивање финансирања изворних и поверених послова
из надлежности општине.
У оквиру својих надлежности Одељење обавља послове који се односе на: израду нацрта
буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске класификације укључујући и
програмску; припрема и доставља корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним
економским смерницама, као основом за израду предлога финансијских планова буџетских
корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом
средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и
динамиком припреме буџета; старање о поштовању календара буџета локалне власти; анализирање
предлога финансијских планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са
упутством; припремање нацрта одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); израда предлога
решења о привременом финансирању; обавештавање буџетских корисника о одобреним
расположивим апропријацијама; припремање и утврђивање тромесечне квоте; разматрање захтева за
измену квоте; предлагање одлуке о привременој обустави извршења буџета буџетским корисницима;
разматрња предлога Плана извршења буџета; доношења одлуке о измени Плана извршења буџета;
разматра захтев за преузимање обавеза; доношење решења о одборавању преусмеравања
апропријација; припремање нацрта решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске
резерве; отварање консолидованог рачуна трезора за динарска и девизна средства, подрачуна
динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебних наменских динарских
рачуна корисника јавних средстава и осталих правних лица и других субјеката који не припадају
јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређивање начина
коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу средстава општине; старање о
пласирању слободних новчаних средстава и обавештавање Управе за трезор; припремање захтева
Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој
години са детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење;
анализу дугорочне одрживости дуга општине; вођење главне књиге трезора и осталих пословних
књига са посебном евиднецијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава;
вођење помоћних књига; припремање пројекције и праћење прилива прихода и извршења расхода на
консолидованом рачуну буџета; управљање готовином; примање, завођење и контрола захтева за
плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате; управљање информационим системом у области
финансија; израду периодичних извештаја и завршног рачуна консолидованог рачуна трезора;
усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор, купцима и добављачима;
припремање и извршавње плаћања; вршење мониторинга и евалуације финансијских планова по
програмској методологији; вршење интерних контролних поступка; обављање припремних радњи и
других послова за спровођење прописа којима се уређује област финансирања општине; води
помоћне књиге основних средстава и аналитичку евиденцију основних средстава; води материјално финансијско књиговодство и врши хронолошко одлагање за архивирање целокупне документације у
вези са финансијско-материјалним пословањем из своје надлежности; врши усклађивање стања
имовине са стварним стањем на основу пописа; предлаже расходе, расходовање имовине и отпис
основних средстава; вођење евиденције о стању, вредности и кретању имовине; достављање
података Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије; административно – техничке послове
набавке материјала, ситног инвентара и основних средстава; припрема предлогe финансијских
планова месних заједница, прати њихову реализацију и саставља одговарајуће финансијскоматеријалне извештаје, води пословне књиге месних заједница и израђује завршни рачун месних
заједница.
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и администартивно-техничке послове за органе локалне самоуправе за
области из надлежности овог Одељења.
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Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу
начелника Општинске управе и Председника општине.

Одељење за локалну пореску администрацију
Обавља послове који се односе на:
Пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; доношење решења о
утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески
обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне
пореске администрације, у складу са прописима; књижење извршених уплата по основу локалних
јавних прихода; канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања
пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате
пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; покретање
поступка стечаја; подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање
извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско
кривично дело; послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење
поновног поступка по поништеним управним актима; пружање правне помоћи надлежним
организационим јединицама Пореске управе и другим организационим јединицама локалне пореске
администрације; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену
јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура кодирања података и технику
обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе; припрему
методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода;
припремање нацрта аката којим се утврђују стопе изворних прихода, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и припрема
симулација и модела по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта; организовање
јавних расправа и других облика учешћа јавности у поступку прирпеме нацрта аката локалних
изворних прихода; давање бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази
пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда и извештавање
локалне самоуправе и Пореске управе у вези са локалним јавним приходима и остали послови у
складу са законом и другим прописима којима се уређује ова област.
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за
области из надлежности овог Одељења.
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу
начелника Општинске управе и Председника општине.

Одељење за локални економски развој, инвестиције и грађевинске послове
Обавља послове који се односе на:
Управљање процесом израде и реализације пројеката и програма од интереса за општину
Ивањица; пружању информација и техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката,
државних субвенција и кредита; ради на стварању базе података, праћењу, анализирању и давању
извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине; даје пројекције
будућих кретања и предлаже стратегије за даљи развој успостављања контаката и стара се о
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привлачењу нових инвеститора у општину; врши стручне, административне, техничке и друге
послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског развоја општине,
ради обезбеђивања додатних финансијских средстава при изради пројектних предлога за доступне
инвестиционе фондове за јавна предузећа и јавне установе чији је оснивач општина Ивањица;
информисање месних заједница на територији општине Ивањица о инвестиционим фондовима,
израду пројектних предлога за потребе месних заједница и пружање стручне помоћи у реализацији
истих; контролу спровођења основних начела енергетске политике; дефинисање стартегије и
планова развоја енергетике на локланом нивоу; прописивање услова и начина снадбевања топлотном
енрегијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну енергију; израду предлога тарифног
система за одређивање цене топлотне енергије; обављање других послова из области енергетике;
спроводи информативне и промотивне активности о улагању на пројектном нивоу; учествовање у
припреми и инплементацији стратешких планова и програма; промоцију инвестиционих потенцијала
општине Ивањица; одржавање постојећих, привлачење нових и ширење локалних пословних
активности; сарадњи и координацији активности са министарствима, републичким и локалним
институцијама и установама; припрема и спроводи јавни конкурс за финансирање или
суфинансирање удружења грађана; усмеравању потенцијалних инвеститора везано за добијање
потребне документације од Општинске управе и институција јединице локалне самоуправе. Врши
послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки: истраживање тржишта и
ефикасно планирање јавих набавки; припрему плана јавних набавки, обезбеђивање услова за
економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицање конкурентности и
равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по
процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других
наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више
наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације
и пружању стручне помоћи Комисији за јавне набавке, административно-техничке послове и
пружање стручне помоћи буџетским корисницима; објављивање обавештења на Порталу јавних
набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима
буџетских средстава; давање додатних информација и објашњења понуђачима у вези са
припремањем понуда; одређивање запослених који ће представљати општину у поступцима јавних
набавки које спроводе други наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених података о
поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; састављање извештаја о
закљученим уговорима и спроведеним поступцима у јавним набавкама и набавкама на које се не
примењује одредбе Закона о јавним набавкама; достављање у предвиђеном законском року
наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење рада јавних предузећа, друштва капитала
којима је општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне делатности и
давање мишљења о програмима пословања и њиховим извештајима о раду; праћење рада јавних
предузећа, јавних агенција, друштава капитала којима је општина оснивач или суоснивач у области
пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде и давање мишљења о њиховим извештајима о
раду; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са
органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних
набавки.
Припрема једногодишње и вишегодишње програме уређења грађевинског земљишта,
изградње, реконструкције и одржавања општинских путева и улица, изградње и одржавања јавне
расвете и енергетске ефикасности, прати стање у области планирања, уређења и коришћења
простора у јавној својини и покреће иницијативу за израду студија и анализа које би омогућиле
рационално коришћење простора, обавља послове координатора између наручиоца општине
Ивањица и извођача приликом реализаије пројеката на изградњи и реконструкцији објеката
комуналне инфраструктуре, обавља послове ажурирања и уношења података везано за катастар
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путне мреже у ГИС технологији са интегрисаним апликативним системом за управљање одржавања
путева.
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за
области из надлежности овог Одељења.
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу
начелника Општинске управе и Председника општине.

Одељење за урбанизам и комуналне послове
Обавља послове који се односе на:
Планирање и уређење простора, изградњу објеката, непосредно спровођење законских
прописа и општих аката Скупштине општине; припрему и израду нормативно-правних аката из
надлежности Одељења; припремање плана и програма и вођење поступка до коначног усвајања
просторних и урбанистичких планова; спровођење урбанистичких и просторних планова;
потврђивање урбанистичких пројеката парцелације, препарцелације и исправке граница парцела.
Организује послове обједињене процедуре, врши распоред послова у обједињеној процедури,
израђује локацијске услове и издаје информацију о локацији, прибављање услова за пројектовање и
прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других посебних услова од јавних
предузећа, привредних друштава и установа и имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду
локацијских услова зависно од намене објекта; давање обавештења о намени простора и могућности
општине по захтевима странака; даје обавештења о могућности озакоњења објеката изграђених без
одобрења и друге послове који произилазе из Закона о планирању и изградњи, издавање
грађевинских дозвола, издавање решења о одобрењу за изградњу у оквиру обједињене процедуре,
реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање стручних мишљења у поступку
издавања грађевинске дозволе; обраду информација о појединим предметима; обезбеђење техничког
прегледа и издавање употребне дозволе, издавање уверења о старости објеката, издавање уверења о
етажирању објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола;
издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију; поступка легализације објеката; отуђења
и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за редовну
употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту уз накнаду.
Одељење обавља и послове који се односе на: праћење и унапређење функционисања јавних
комуналних предузећа и комуналних делатности; реализацију пројеката и иницијатива са циљем
модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; израду
нацрта општих правних аката, одлука, уговора и решења који се односе на комуналне делатности;
израду појединачних правних акта у комуналној области; вршење надзора над обављањем послова из
области комуналних делатности; обављање послова у вези са утврђивањем цена комуналних
производа и услуга; регулисање и управљање саобраћајем на територији општине; управљање
површинама за паркирање и регулисања паркирања; јавни превоз на територији општине;
планирање капацитета мрежа линија; управљање квалитетом у систему јавног транспорта путника.
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Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за
области из надлежности овог Одељења.
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу
начелника Општинске управе и Председника општине.

Одељење за општу управу и заједничке послове
Обавља послове који се односе на:
Спровођење прописа о управи и канцеларијском пословању; организацију и рад писарнице и
архиве за органе Општине, пријем поднесака, оверу преписа, потписа и рукописа, решавање у
управним стварима о грађанским стањима; вођење матичних књига и књига држављана; лична стања
грађана; вођење и ажурирање бирачког списка; радне односе и израду радних верзија општих аката
из области радних односа запослених у Општинској управи; вођење кадровске евиденције
запослених; сарадњу са Националном службом за запошљавање у реализацији мера активне
политике запошљавања; стручно оспособљавање и материјално-техничко опремање Општинске
управе; функционисање информационих система у Општинској управи, аутоматску обраду података,
предлагање и предузимање мера за повећање ефикасности и ефективности информационог система;
формирање и ажурирање база података; израда и реализација планова обуке и усавршавања из
области Општинске управе; организовање и предузимање неопходних мера у циљу успостављања
интернет и интранет комуникација, као и редовно ажурирање WEB сајта Општинске управе;
одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже; администрирање базе података; одржавање
и развој апликативног софтвера; учествује у планирању и набавци опреме и материјала, текуће и инвестиционо одржавање пословног простора и опреме; коришћење и одржавање телефонске централе;
организацију пријемне канцеларије и доставне службе; нормативно-правне послове везано за
послове одељења; пружање правне помоћи грађанима; стручне и административне послове за
спровођење избора и организацију референдума; праћење рада и пружање помоћи месним
заједницама; организацију обуке запослених у Општинској управи; послови противпожарне заштите
и послови безбедности и здравља на раду. У оквиру Одељења се обављају послови који се односе на:
коришћење биротехничких и других средстава опреме; коришћење, одржавање и обезбеђење зграде
Општине и службених просторија: обезбеђивање превоза моторним возилима и старање о њиховом
одржавању; одржавање чистоће пословних просторија;
домара и умножавања материјала;
дактилографске послове.
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом.
Одељење врши и друге послове утврђене законом, Статутом општине, пословником
Скупштине општине и одлукама Скупштине по налогу начелника Општинске управе и Председника
општине.

Одељење за привреду и друштвене делатности
Обавља послове који се односе на:
Старање о укупном привредном развоју општине; обављање управних и стручних послова у
области привреде; подстицање и старање о развоју туризма, старих заната, подстицање
предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине општине;
14

ИНФОРМАТОР ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

јануар 2018

давање информација и пружање техничке помоћи локалним привредницима у регистрацији и
пререгистрацији организационих облика; израде базе података, праћење, анализа и давање извештаја
о стању и кретању привредних активности на територији општине.
Управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа који су
поверени општини у остваривању права грађана у области социјалне заштите, води поступак
утврђивања енергетски заштићених купаца, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског,
основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда, културе, спорта,
борачко инвалидске заштите; координира радом интересорне комисије. Обавља послове Општинске
управе који се односе на оснивање установа и организација у области предшколског васпитања и
образовања, основног образовања и васпитања, културе, физичке културе, спорта, дечије и социјалне
заштите, примарне здравствене заштите, прати њихово функционисање, врши надзор над њиховим
радом, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара, подстицање развоја
културно-уметничког аматеризма, и стара се о обезбеђивању услова за рад библиотеке и других
установа културе чији је општина оснивач. Прати и организује остваривање ученичких и
студентских права. Обавља послове из области одбране и цивилне заштите (израда Плана одбране
органа општине, организација спровођења мера приправности, мобилизације, увођења радне и
материјалне обавезе, функционисања субјеката значајних за одбрану чији је оснивач Општина и
други послови из ове области).
Обавља послове везане за организацију и рад органа општине у ванредним ситуацијама ангажовању
на превенцији настајања, деловању у току наступања и у фази отклањања последица елементарних
непогода. Врши израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који
обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово
дејство; израду мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода;
предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода;
организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би
објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана; предузимање мера
и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу
предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих
елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних
послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема
планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на
територији Општине.
Носилац је израде предлога пројеката и програма у области привреде. Обавља нормативне и
управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и
администартивно-техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог
Одељења. Обавља послове везане за збрињавање, повратак и интеграцију избеглица на територији
општине, као и послове координације питања припадника националних мањина, остварује сарадњу
са Комесеријатом за избеглице и миграције републике Србије, Црвеним крстом и другим
хуманитарним организацијама.
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу
начелника Општинске управе и Председника општине.
Одељење за инспекцијске послове
Обавља послове који се односе на:
Послове инспекцијског надзора, вршење контроле и налагање мера у складу са вежећим
законима из области планирања и изградње, комуналних делатности, саобраћаја, туризма, заштите
животне средине, образовања и васпитања и спорта, као и у складу са Законом о инспекцијском
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надзору који прописује опште улове и поступак вршења инспекцијског надзора и важећим одлукама
Скупштине општине; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских
аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од
нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са хемикалијама, управљању
отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мера у области заштите
животне средине и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијски
надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и инспекцијски надзор
над поступањем предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката;
инспекцијски надзор над применом општинских одлука којима се регулише обављање делатности у
области одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина,
одржавање јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевања топлотном
енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада кафилерија;
надзор над вршењем димничарских услуга; надзор над обављањем делатности пијаца; надзор над
раскопавањем улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања,
предлагање мера и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању,
заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом
општинских одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над вршењем истовара и утовара робе из
моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу у обављању
друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза
ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање
мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања,
основног и средњег образовања; извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске
управе; вођење потребних евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног
обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за
инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова.
Води поступак, доноси и извршава решења из делокруга овог одељења.
У вршењу послова и овлашћења из своје надлежности остварује сарадњу са инспекцијама на
републичком нивоу, Министарством унутрашњих послова, јавним предузећима и другим органима и
организацијама.
Доставља извештаје у складу са Законом о државној управи, одлукама и другим општим
актима које у свом раду примењује, као и са општим актима који се односе на рад инспекцијских
служби.
Одељења за инспекцијске послове врши и друге послове из области инспекцијског надзора
који се законом преносе у надлежност локалне самоуправе.
Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине
Обавља послове који се односе на:
Старање о подстицању и развоју пољопривреде на територији општине; израду годишњег
програма развоја пољопривреде; израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини; израду општих и оперативних планова заштите од
елементарних непогода; заштите од ерозије и регулације водотокова; извештавање о пољопривредној
производњи (сетва, жетва, јесењи радови); информисање и едукација индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава у вези примене агротехничких
мера и актуелностима везаним за пољопривреду; утврђивање водопривредних услова на територији
општине; издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у
складу са законским овлашћењима општине; процене насталих штета услед елементарних непогода
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на пољопривредном земљишту и културама(град, снег, поплаве, и др.) и достављање извештаја
надлежним органима као и захтева надлежној комисији Владе Републике Србије; израде стратешких
докумената и акционих планова у области руралног и пољопривредног развоја; старање о
побољшању садног материјала у биљној производњи као и побољшање расног састава сточног
фонда; давање стручних савета и пружање стручне помоћи у развоју задругарства; решава по
захтевима за промену намене пољопривредног земљишта; учествује у изради и спровођењу
развојних пројеката у области пољопривреде. Врши послове организовања, усмеравања и
спровођења послова на заштити животне средине, праћењу стања из ове области и предлагању
одговарајућих мера у складу са законом; реализацију израде и имплементацију Локалног еколошког
акционог плана; одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину, одлучивање о
давању сагласности на студију о процени утицаја, давање мишљења о потреби израде стратешке
процене утицаја на животну средину, давање сагласности на извештај о стратешкој процени;
издавање интегрисане дозволе и ревизија интегрисане дозволе, припрему предлога коришћења
средстава остварених од накнаде за унапређење и заштиту животне средине из надлежности
Општине; одређене послове из области рударско геолошких истраживања и експлоатације
неметаличних минералних сировина.
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом.
Одељење врши и друге послове утврђене законом, Статутом општине, пословником
Скупштине општине и одлукама Скупштине по налогу начелника Општинске управе и Председника
општине.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Обавља послове који се односе на:
Непосредно спровођење законских прописа и општих аката Скупштине општине; припрему и
израду нормативно-правних аката из надлежности Одељења; обавља послове отуђења и давања у
закуп грађевиснког земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за редовну употребу објекта;
доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду; област стамбене делатности, коришћење грађевинског земљишта, имовинско-правне
послове поверене законом, послове везане за експропријацију, самовласна заузећа, откуп станова у
јавној својини Општине; враћање утрина и пашњака селима, враћање имовине задругама, закључење
уговора о закупу јавних површина по плану распореда монтажних објеката; вођење јединствене евиденције целокупне имовине чији је власник, односно корисник општина; израду нацрта аката о
располагању имовином општине; прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта;
спроводи поступак прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине.
Вођење управног поступка и доношења решења из стамбене области; припремање нацрта
решења за исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним
зградама; евидентирање скупштина станара стамбених зграда на територији општине и издавање
уверења о формирању скупштине станара и избору председника; припрему предлога решења,
уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова; вршење послова у вези са преносом права
закупа и замене станова; праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате
и провера законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације; подношење пријава
надлежним органима за исељење бесправних корисника станова; сарадњу са надлежним комуналним
и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама и учешће у
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принудном исељењу и записничкој примопредаји стамбеног простора; спроводи поступак
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине, управља имовином која је у јавној
својини и својини општине, као и непокретности које користе правни субјекти чији је оснивач
општина
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом.
Одељење врши и друге послове утврђене законом, Статутом општине, пословником
Скупштине општине и одлукама Скупштине по налогу начелника Општинске управе и Председника
општине.“
Служба за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине
обавља стручне, администартивне и организационе послове за Скупштину општине, Председника
општине и Општинско веће, који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на
седницама, чување изворних докумената о раду скупштине и Општинског већа и вођење евиденције
о одржаним седницама, пружа стручу помоћ одборницима и одборничким групама и стара се о
благовременом прибављању одговора на одборничка питања; послове у вези избора, именовања и
постављења када о томе одлучује скупштина; обавља и друге стручне послове из домена рада
избраних органа и њихових радних тела, као и друге послове у складу са законом и Статутом
општине.
Радом службе за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине
руководи Секретар Скупштине општине Ивањица.
Секретар Скупштине општине: Биљана Ранђић
Канцеларија број 28
Тел: 032/ 515 0306
Mob.tel. 064 8899 454.

5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Јавност рада уређена је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Статутом
општине Ивањица, Одлуком о организацији Општинске управе
Порески идентификациони број: 101886934.
Матични број органа: матични број 07221142
Адреса
Општинска управа општине Ивањица,
Венијамина Маринковића 1
32 250 Ивањица
Радно време: од 7,30 до 15,30 часова
Сваки запослени има идентификациону картицу која садржи назив органа, лого општине,
фотографију, име и презиме запосленог.
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Прилаз лицима са инвалидитетом је могућ јер на улазу зграде, у Услужном центру, постоји рампа за
прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима.
Рад Скупштине је доступан јавности. Представници средстава јавног информисања имају право да
присуствују седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом
раду и редовно се позивају на све седнице Скупштине општине. Седници Скупштине имају право да,
по одобрењу председника Скупштине, присуствују и грађани. Грађани заинтересовани за присуство
седници подносе писани захтев Председнику Скупштине.
Седнице скупштине општине се снимају и емитују на локалној телевизији и директно се преносе на
локалном радију.
Сва аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са прописима, правилима и
одлукама које се односе на јавност рада постоје у Одлукама Скупштине општине.
Адреса за пријем поште:
Општинска управа општине Ивањица ,
ул. Венијамина Маринковића 1
32 250 Ивањица
Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, што, у
складу са одредбама чл. 38 ст.3. Закона, је: начелник Општинске управе
Миланка Коларевић
Телефон: 032/515 0305
мејл: nacelnikiv@hotmail.com;
6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У 2017. години поднето је 12 захтева за приступ информацијама. По свим захтевима је поступљено.
Од овлашћеног лица траже се информације најчешће упућивањем писменог захтева за приступ
информацијама. Најчешћи предмет интересовања је достављање информације у вези са трошењем
средстава-буџетом, плата Председника општине, плате запослених, финансирање политичких
странака, невладиних организација и спортских удружења, покретној и непокретној имовини и увид
у предмете, информације везане за предмете грађевинске инспекције, као и информације везане за
решавање проблема клизишта.
До сада тражене информације од јавног значаја су углавном били захтеви физичких лица, и
невладиних организација и удружења грађана.
Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
у 2017. години

Tabela 1. - Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
u 2017. godini

1) Zahtevi:
Red.
br.

Tražilac
informacije

Broj
podnetih
zahteva

Br. usvojenihdelimično usvoj.
zahteva

Broj
odbačenih zahteva

Broj
odbijenih zahteva
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Građani
Mediji
Nevladine organ. i dr.
udruženja građana
Političke stranke
Organi vlasti
Ostali
Ukupno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2) Žalbe:
Red.
br.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Tražilac
informacije

3) Troškovi postupka:

5

0

0

7

7

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

15

15

0

0

Br. žalbi zbog
nepostupanja po
zahtevu

Br. ostalih žalbi

1
0
1

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
2

0
0
0
0

Troškovi naplaćivani

Ukupan iznos
4)Informator o radu organa
Datum izrade
Objavljen na
Informatora
Internetu
2010. године

5

Ukupan br.
Br. žalbi
Br. žalbi na
izjavljenih zbog odbijanja zaključak o
zahteva
žalbi
odbacivanju
zateva

Građani
Mediji
Nevladine organ. i
dr. udruženja
građana
Političke stranke
Organi vlasti
Ostali
Ukupno

Da

Održavanje obuke zaposlenih
Obuka sprovedena
Ne

јануар 2018

Broj žiro računa

Izrađen u
štampanom
obliku
Da

Datum
poslednjeg
ažuriranja
12.01.2018.
године

Troškovi nisu naplaćivani

Nije izrađen

Razlozi zbog
kojih nije izrađen

Razlozi nesprovođenja obuke
У току је израда плана обуке одн. стручног усавршавања запослених

Održavanje nosača informacija
Redovno se održavaju
Da

Razlozi neodržavanja

Ime i prezime Ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima za informacijom: Миланка Коларевић, начелник Општинске управе
општине Ивањица.
Državni organ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Oдговорно лице
НАЧЕЛНИК
Миланка Коларевић

Име и презиме Овлашћеног лица за поступање по захтевима за информацијом:
Миланка Коларевић, Начелник Општинске управе општине Ивањица
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Државни орган: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Поред Закона о локалној самоуправи, обавезе и овлашћења Општине, регулисане су Статутом
општине Ивањица, Одлуком о организацији Општинске управе општине Ивањица.
У Општини се врше послови из њеног изворног делокруга и поверени послови из
оквира права и дужности Републике, утврђени Уставом, законом и Статутом.
Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
доноси програме развоја Општине и појединих делатности;
доноси урбанистичке планове;
доноси буџет и усваја завршни рачун;
утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада;
5) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и
снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у
друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија,
уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних
површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и
сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији;
6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину
накнаде за одржавање стамбених зграда;
7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у
стамбеним зградама;
8) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова
уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и
коришћење грађевинског земљишта;
доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу
општег оквира за привређивање у Општини, промовише економске потенцијале Општине, иницира
9) усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава пословање
постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и
отварање нових радних места;
10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде
за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних
вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе
планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
1)
2)
3)
4)
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14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији
Општине, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити
хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује
њихово функционисање;
17) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање,
даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и
физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује
нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о
правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину,
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара
услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
19) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара
услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
20) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о
њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује
о привођењу пашњака другој култури;
21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама,
утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе
за објекте локалног значаја;
22) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним
лековитим својствима;
23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне
таксе;
24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време,
места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
25) управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом
очувању и увећању;
26) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних
животиња;
27) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
28) образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и
рад;
29) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним
потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и
подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално
хуманитарним организацијама на својој територији.
30) подстиче и помаже развој задругарства;
31) организује службу правне помоћи грађанима;
32) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина и етничких група
33) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
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34) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других
општих аката из надлежности Општине;
35) уређује организацију и рад мировних већа;
36) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
37) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и
овим статутом.
Општина Ивањица преко својих органа и служби врши послове које јој повери
Република.
Органи Општине су Скупштина, Председник општине, Општинско веће и Општинска управа.
Грађани учествују у вршењу послова општине преко изабраних одборника у Скупштини
општине, грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у складу са Уставом, законом и
Статутом.
8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Надлежност је прописана Законом о локалној самоуправи, Статутом општине, одлуком о
организацији Општинске управе општине Ивањица...
ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се надлежност, унутрашња организација, начин руковођења, односи
Општинске упарве према другим органима, грађанима предузећима и установама и друга питања од
значаја за рад и организацију Општинске упарве општине Ивањица (у даљем тексту: Општинска
управа).
Члан 2.
Општинска управа образује се као јединствен орган.
Члан 3.
Општинска управа обавља послове из свог делокруга рада у складу са Уставом, Законом и
Статутом општине Ивањица.
Члан 4.
Службеници у општинској управи и постављена лица дужни су да поступају у складу с
Уставом, законом и другим прописом, према правилима струке, непристрасно и политички
неутрално.
Службеници су одговорни за законитост, стручност и делотворност свог рада.
Службеници у општинској управи и постављена лица не могу се у обављању својих послова
руководити својим политичким уверењима нити их изражавати и заступати.
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Службеници у општинској управи и постављена лица не могу бити чланови органа
политичких организација.
Члан 5.
Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету општине
Ивањица.
Поред послова из изворне надлежности, Општинска упарва обаваља и послове који су јој
поверени од стране Републике Србије.
За обављање поверених послова средства обезбеђује Република Србија.
Члан 6.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених Одлуком о буџету, поред
функционера, односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,
одговоран је начелник општинске управе.
II ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 7.
Општинска управа:
1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и
Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађа
на, предузећа, установа и других организација у управним стварима из
надлежности Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник
општине и Општинско веће;
7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности
Општине и поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и
Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.
Члан 8.
Општинска управа у обављању управног надзора може:
1.Наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року,
2.Изрећи мандатну казну,
3.Поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или
привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног
поступка,
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4.Издати привремено наређење, односно забрану,
5.Обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера
за које је тај орган надлежан,
6.Предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописима
или општим актима.
III ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 9.
У Општинској управи образују се основне унутрашње организационе јединице за вршење
међусобно повезаних управних, стручних и других послова из одређених области, као одељења.
Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно сродни, успешнијег
извршавања послова, пуне упослености и одговорности запослених унутар основних унутрашњих
организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци.
Делови унутрашњих организационих јединица могу имати и другачије називе, ако то захтева
природа послова која се у тим деловима обавља.
Члан 10.
У Општинској управи се као посебна организациона јединица образује Кабинет Председника
општине.
Члан 11.
Кабинет Председника општине врши саветодавне, протоколарне, организационе и
административно-техничке послове који се односе на остваривање надлежности и овлашћења
Председника општине.
Радни однос у Кабинету Председника општине заснива се на одређено време, најдуже док
траје дужност Председника општине.
Члан 12.
то:

У Кабинету Председника општине могу се поставити три помоћника Председника општине и
1. за економски развој и туризам,
2. за област урбанизма, комуналних делатности и заштите животне
средине,
3. здравствене заштите и социјалне политике.

Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су
постављени и врше друге послове по налогу Председника општине.
Организационе и административно-техничке послове за рад помоћника Председника општине
обављају унутрашње организационе јединице Општинске управе, у зависности од области за коју су
ангажовани.
Члан 13.
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Основне унутрашње организационе јединице Општинске управе су:
1.Одељење за буџет и финансије,
2.Одељење за локалну пореску администрацију,
3.Одељење за локални економски развој, инвестиције и грађевинске послове,
4.Одељење за урбанизам, имовинско-правне, стамбене и комуналне послове,
5.Одељење за општу управу и заједничке послове,
6.Одељење за привреду и друштвене делатности,
7.Одељење за инспекцијске послове,
8.Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине,
9.Служба за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника
општине.
Члан 14.
У Општинској управи се обављају послови буџетске инспекције и интерне ревизије, које врше
службеници ван основних унутрашњих организационих јединица, у складу са законом којим се
уређује област буџетског пословања. Запослене на пословима буџетске инспекције и интерне
ревизије распоређује начелник Општинске управе, што се уређује актом о организацији и
систематизацији радних места Општинске управе.
Члан 15.
Ради обављања одређеног посла из надлежности Општинске управе може се образовати
посебна радна група – тим, у који се одређују запослени из различитих унутрашњих организационих
јединица актом начелника Општинске управе о образовању радне групе, којим се одређује њен
састав, задаци, време на које се образује и др.
Члан 16.
Одељење за буџет и финансије
Обавља послове који се односе на обезбеђивање финансирања изворних и поверених послова
из надлежности општине.
У оквиру својих надлежности Одељење обавља послове који се односе на: израду нацрта
буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске класификације укључујући и
програмску; припрема и доставља корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним
економским смерницама, као основом за израду предлога финансијских планова буџетских
корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом
средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и
динамиком припреме буџета; старање о поштовању календара буџета локалне власти; анализирање
предлога финансијских планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са
упутством; припремање нацрта одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); израда предлога
решења о привременом финансирању; обавештавање буџетских корисника о одобреним
расположивим апропријацијама; припремање и утврђивање тромесечне квоте; разматрање захтева за
измену квоте; предлагање одлуке о привременој обустави извршења буџета буџетским корисницима;
разматрња предлога Плана извршења буџета; доношења одлуке о измени Плана извршења буџета;
разматра захтев за преузимање обавеза; доношење решења о одборавању преусмеравања
апропријација; припремање нацрта решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске
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резерве; отварање консолидованог рачуна трезора за динарска и девизна средства, подрачуна
динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебних наменских динарских
рачуна корисника јавних средстава и осталих правних лица и других субјеката који не припадају
јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређивање начина
коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу средстава општине; старање о
пласирању слободних новчаних средстава и обавештавање Управе за трезор; припремање захтева
Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој
години са детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење;
анализу дугорочне одрживости дуга општине; вођење главне књиге трезора и осталих пословних
књига са посебном евиднецијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава;
вођење помоћних књига; припремање пројекције и праћење прилива прихода и извршења расхода на
консолидованом рачуну буџета; управљање готовином; примање, завођење и контрола захтева за
плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате; управљање информационим системом у области
финансија; израду периодичних извештаја и завршног рачуна консолидованог рачуна трезора;
усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор, купцима и добављачима;
припремање и извршавње плаћања; вршење мониторинга и евалуације финансијских планова по
програмској методологији; вршење интерних контролних поступка; обављање припремних радњи и
других послова за спровођење прописа којима се уређује област финансирања општине; води
помоћне књиге основних средстава и аналитичку евиденцију основних средстава; води материјално финансијско књиговодство и врши хронолошко одлагање за архивирање целокупне документације у
вези са финансијско-материјалним пословањем из своје надлежности; врши усклађивање стања
имовине са стварним стањем на основу пописа; предлаже расходе, расходовање имовине и отпис
основних средстава; вођење евиденције о стању, вредности и кретању имовине; достављање
података Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије; административно – техничке послове
набавке материјала, ситног инвентара и основних средстава; припрема предлогe финансијских
планова месних заједница, прати њихову реализацију и саставља одговарајуће финансијскоматеријалне извештаје, води пословне књиге месних заједница и израђује завршни рачун месних
заједница.
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и администартивно-техничке послове за органе локалне самоуправе за
области из надлежности овог Одељења.
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу
начелника Општинске управе и Председника општине.
Члан 17.
Одељење за локалну пореску администрацију
Обавља послове који се односе на:
Пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; доношење решења о
утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески
обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне
пореске администрације, у складу са прописима; књижење извршених уплата по основу локалних
јавних прихода; канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања
пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате
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пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; покретање
поступка стечаја; подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање
извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско
кривично дело; послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење
поновног поступка по поништеним управним актима; пружање правне помоћи надлежним
организационим јединицама Пореске управе и другим организационим јединицама локалне пореске
администрације; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену
јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура кодирања података и технику
обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе; припрему
методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода;
припремање нацрта аката којим се утврђују стопе изворних прихода, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и припрема
симулација и модела по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта; организовање
јавних расправа и других облика учешћа јавности у поступку прирпеме нацрта аката локалних
изворних прихода; давање бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази
пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда и извештавање
локалне самоуправе и Пореске управе у вези са локалним јавним приходима и остали послови у
складу са законом и другим прописима којима се уређује ова област.
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за
области из надлежности овог Одељења.
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу
начелника Општинске управе и Председника општине.
Члан 18.
Одељење за локални економски развој, инвестиције и грађевинске послове
Обавља послове који се односе на:
Управљање процесом израде и реализације пројеката и програма од интереса за општину
Ивањица; пружању информација и техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката,
државних субвенција и кредита; ради на стварању базе података, праћењу, анализирању и давању
извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине; даје пројекције
будућих кретања и предлаже стратегије за даљи развој успостављања контаката и стара се о
привлачењу нових инвеститора у општину; врши стручне, административне, техничке и друге
послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског развоја општине,
ради обезбеђивања додатних финансијских средстава при изради пројектних предлога за доступне
инвестиционе фондове за јавна предузећа и јавне установе чији је оснивач општина Ивањица;
информисање месних заједница на територији општине Ивањица о инвестиционим фондовима,
израду пројектних предлога за потребе месних заједница и пружање стручне помоћи у реализацији
истих; контролу спровођења основних начела енергетске политике; дефинисање стартегије и
планова развоја енергетике на локланом нивоу; прописивање услова и начина снадбевања топлотном
енрегијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну енергију; израду предлога тарифног
система за одређивање цене топлотне енергије; обављање других послова из области енергетике;
спроводи информативне и промотивне активности о улагању на пројектном нивоу; учествовање у
припреми и инплементацији стратешких планова и програма; промоцију инвестиционих потенцијала
општине Ивањица; одржавање постојећих, привлачење нових и ширење локалних пословних
активности; сарадњи и координацији активности са министарствима, републичким и локалним
институцијама и установама; припрема и спроводи јавни конкурс за финансирање или
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суфинансирање удружења грађана; усмеравању потенцијалних инвеститора везано за добијање
потребне документације од Општинске управе и институција јединице локалне самоуправе. Врши
послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки: истраживање тржишта и
ефикасно планирање јавих набавки; припрему плана јавних набавки, обезбеђивање услова за
економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицање конкурентности и
равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по
процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других
наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више
наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације
и пружању стручне помоћи Комисији за јавне набавке, административно-техничке послове и
пружање стручне помоћи буџетским корисницима; објављивање обавештења на Порталу јавних
набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима
буџетских средстава; давање додатних информација и објашњења понуђачима у вези са
припремањем понуда; одређивање запослених који ће представљати општину у поступцима јавних
набавки које спроводе други наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених података о
поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; састављање извештаја о
закљученим уговорима и спроведеним поступцима у јавним набавкама и набавкама на које се не
примењује одредбе Закона о јавним набавкама; достављање у предвиђеном законском року
наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење рада јавних предузећа, друштва капитала
којима је општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне делатности и
давање мишљења о програмима пословања и њиховим извештајима о раду; праћење рада јавних
предузећа, јавних агенција, друштава капитала којима је општина оснивач или суоснивач у области
пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде и давање мишљења о њиховим извештајима о
раду; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са
органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних
набавки.
Припрема једногодишње и вишегодишње програме уређења грађевинског земљишта,
изградње, реконструкције и одржавања општинских путева и улица, изградње и одржавања јавне
расвете и енергетске ефикасности, прати стање у области планирања, уређења и коришћења
простора у јавној својини и покреће иницијативу за израду студија и анализа које би омогућиле
рационално коришћење простора, обавља послове координатора између наручиоца општине
Ивањица и извођача приликом реализаије пројеката на изградњи и реконструкцији објеката
комуналне инфраструктуре, обавља послове ажурирања и уношења података везано за катастар
путне мреже у ГИС технологији са интегрисаним апликативним системом за управљање одржавања
путева.
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за
области из надлежности овог Одељења.
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу
начелника Општинске управе и Председника општине.
Члан 19.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, стамбене и комуналне

послове

Обавља послове који се односе на:
Планирање и уређење простора, изградњу објеката, непосредно спровођење законских
прописа и општих аката Скупштине општине; припрему и израду нормативно-правних аката из
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надлежности Одељења; припремање плана и програма и вођење поступка до коначног усвајања
просторних и урбанистичких планова; спровођење урбанистичких и просторних планова;
потврђивање урбанистичких пројеката парцелације, препарцелације и исправке граница парцела.
Организује послове обједињене процедуре, врши распоред послова у обједињеној процедури,
израђује локацијске услове и издаје информацију о локацији, прибављање услова за пројектовање и
прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других посебних услова од јавних
предузећа, привредних друштава и установа и имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду
локацијских услова зависно од намене објекта; давање обавештења о намени простора и могућности
општине по захтевима странака; даје обавештења о могућности озакоњења објеката изграђених без
одобрења и друге послове који произилазе из Закона о планирању и изградњи, издавање
грађевинских дозвола, издавање решења о одобрењу за изградњу у оквиру обједињене процедуре,
реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање стручних мишљења у поступку издавања
грађевинске дозволе; обраду информација о појединим предметима; обезбеђење техничког прегледа
и издавање употребне дозволе, издавање уверења о старости објеката, издавање уверења о
етажирању објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола;
издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију; поступка легализације објеката; отуђења
и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за редовну
употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту уз накнаду; област стамбене делатности, коришћење грађевинског земљишта, имовинскоправне послове поверене законом, послове везане за експропријацију, самовласна заузећа, откуп
станова у јавној својини Општине; враћање утрина и пашњака селима, враћање имовине задругама,
закључење уговора о закупу јавних површина по плану распореда монтажних објеката; вођење
јединствене евиденције целокупне имовине чији је власник, односно корисник општина; израду
нацрта аката о располагању имовином општине; прати остваривање програма уређивања
грађевинског земљишта.
Одељење обавља и послове који се односе на: праћење и унапређење функционисања јавних
комуналних предузећа и комуналних делатности; реализацију пројеката и иницијатива са циљем
модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; израду
нацрта општих правних аката, одлука, уговора и решења који се односе на комуналне делатности;
израду појединачних правних акта у комунално – стамбеној области; вршење надзора над
обављањем послова из области комуналних делатности; обављање послова у вези са утврђивањем
цена комуналних производа и услуга; регулисање и управљање саобраћајем на територији општине;
управљање површинама за паркирање и регулисања паркирања; јавни превоз на територији
општине; планирање капацитета мрежа линија; управљање квалитетом у систему јавног транспорта
путника; вођење управног поступка и доношења решења из стамбене области; припремање нацрта
решења за исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним
зградама; евидентирање скупштина станара стамбених зграда на територији општине и издавање
уверења о формирању скупштине станара и избору председника; припрему предлога решења,
уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова; вршење послова у вези са преносом права
закупа и замене станова; праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате
и провера законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације; подношење пријава
надлежним органима за исељење бесправних корисника станова; сарадњу са надлежним комуналним
и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама и учешће у
принудном исељењу и записничкој примопредаји стамбеног простора; спроводи поступак
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине, управља имовином која је у јавној
својини и својини општине, као и непокретности које користе правни субјекти чији је оснивач
општина.
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Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за
области из надлежности овог Одељења.
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу
начелника Општинске управе и Председника општине.
Члан 20.
Одељење за општу управу и заједничке послове
Обавља послове који се односе на:
Спровођење прописа о управи и канцеларијском пословању; организацију и рад писарнице и
архиве за органе Општине, пријем поднесака, оверу преписа, потписа и рукописа, решавање у
управним стварима о грађанским стањима; вођење матичних књига и књига држављана; лична стања
грађана; вођење и ажурирање бирачког списка; радне односе и израду радних верзија општих аката
из области радних односа запослених у Општинској управи; вођење кадровске евиденције
запослених; сарадњу са Националном службом за запошљавање у реализацији мера активне
политике запошљавања; стручно оспособљавање и материјално-техничко опремање Општинске
управе; функционисање информационих система у Општинској управи, аутоматску обраду података,
предлагање и предузимање мера за повећање ефикасности и ефективности информационог система;
формирање и ажурирање база података; израда и реализација планова обуке и усавршавања из
области Општинске управе; организовање и предузимање неопходних мера у циљу успостављања
интернет и интранет комуникација, као и редовно ажурирање WEB сајта Општинске управе;
одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже; администрирање базе података; одржавање
и развој апликативног софтвера; учествује у планирању и набавци опреме и материјала, текуће и инвестиционо одржавање пословног простора и опреме; коришћење и одржавање телефонске централе;
организацију пријемне канцеларије и доставне службе; нормативно-правне послове везано за
послове одељења; пружање правне помоћи грађанима; стручне и административне послове за
спровођење избора и организацију референдума; праћење рада и пружање помоћи месним
заједницама; организацију обуке запослених у Општинској управи; послови противпожарне заштите
и послови безбедности и здравља на раду. У оквиру Одељења се обављају послови који се односе на:
коришћење биротехничких и других средстава опреме; коришћење, одржавање и обезбеђење зграде
Општине и службених просторија: обезбеђивање превоза моторним возилима и старање о њиховом
одржавању; одржавање чистоће пословних просторија;
домара и умножавања материјала;
дактилографске послове.
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом.
Одељење врши и друге послове утврђене законом, Статутом општине, пословником
Скупштине општине и одлукама Скупштине по налогу начелника Општинске управе и Председника
општине.
Члан 21.
Одељење за привреду и друштвене делатности
Обавља послове који се односе на:
Старање о укупном привредном развоју општине; обављање управних и стручних послова у
области привреде; подстицање и старање о развоју туризма, старих заната, подстицање
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предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине општине;
давање информација и пружање техничке помоћи локалним привредницима у регистрацији и
пререгистрацији организационих облика; израде базе података, праћење, анализа и давање извештаја
о стању и кретању привредних активности на територији општине.
Управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа који су
поверени општини у остваривању права грађана у области социјалне заштите, води поступак
утврђивања енергетски заштићених купаца, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског,
основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда, културе, спорта,
борачко инвалидске заштите; координира радом интересорне комисије. Обавља послове Општинске
управе који се односе на оснивање установа и организација у области предшколског васпитања и
образовања, основног образовања и васпитања, културе, физичке културе, спорта, дечије и социјалне
заштите, примарне здравствене заштите, прати њихово функционисање, врши надзор над њиховим
радом, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара, подстицање развоја
културно-уметничког аматеризма, и стара се о обезбеђивању услова за рад библиотеке и других
установа културе чији је општина оснивач. Прати и организује остваривање ученичких и
студентских права. Обавља послове из области одбране и цивилне заштите (израда Плана одбране
органа општине, организација спровођења мера приправности, мобилизације, увођења радне и
материјалне обавезе, функционисања субјеката значајних за одбрану чији је оснивач Општина и
други послови из ове области).
Обавља послове везане за организацију и рад органа општине у ванредним ситуацијама ангажовању
на превенцији настајања, деловању у току наступања и у фази отклањања последица елементарних
непогода. Врши израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који
обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово
дејство; израду мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода;
предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода;
организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би
објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана; предузимање мера
и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу
предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих
елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних
послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема
планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на
територији Општине.
Носилац је израде предлога пројеката и програма у области привреде. Обавља нормативне и
управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и
администартивно-техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог
Одељења. Обавља послове везане за збрињавање, повратак и интеграцију избеглица на територији
општине, као и послове координације питања припадника националних мањина, остварује сарадњу
са Комесеријатом за избеглице и миграције републике Србије, Црвеним крстом и другим
хуманитарним организацијама.
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу
начелника Општинске управе и Председника општине.

Члан 22.
Одељење за инспекцијске послове
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Обавља послове који се односе на:
Послове инспекцијског надзора, вршење контроле и налагање мера у складу са вежећим
законима из области планирања и изградње, комуналних делатности, саобраћаја, туризма, заштите
животне средине, образовања и васпитања и спорта, као и у складу са Законом о инспекцијском
надзору који прописује опште улове и поступак вршења инспекцијског надзора и важећим одлукама
Скупштине општине; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских
аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од
нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са хемикалијама, управљању
отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мера у области заштите
животне средине и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијски
надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и инспекцијски надзор
над поступањем предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката;
инспекцијски надзор над применом општинских одлука којима се регулише обављање делатности у
области одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина,
одржавање јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевања топлотном
енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада кафилерија;
надзор над вршењем димничарских услуга; надзор над обављањем делатности пијаца; надзор над
раскопавањем улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања,
предлагање мера и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању,
заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом
општинских одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над вршењем истовара и утовара робе из
моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу у обављању
друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза
ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање
мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања,
основног и средњег образовања; извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске
управе; вођење потребних евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног
обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за
инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова.
Води поступак, доноси и извршава решења из делокруга овог одељења.
У вршењу послова и овлашћења из своје надлежности остварује сарадњу са инспекцијама на
републичком нивоу, Министарством унутрашњих послова, јавним предузећима и другим органима и
организацијама.
Доставља извештаје у складу са Законом о државној управи, одлукама и другим општим
актима које у свом раду примењује, као и са општим актима који се односе на рад инспекцијских
служби.
Одељења за инспекцијске послове врши и друге послове из области инспекцијског надзора
који се законом преносе у надлежност локалне самоуправе.
Члан 23.
Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине
Обавља послове који се односе на:
Старање о подстицању и развоју пољопривреде на територији општине; израду годишњег
програма развоја пољопривреде; израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини; израду општих и оперативних планова заштите од
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елементарних непогода; заштите од ерозије и регулације водотокова; извештавање о пољопривредној
производњи (сетва, жетва, јесењи радови); информисање и едукација индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава у вези примене агротехничких
мера и актуелностима везаним за пољопривреду; утврђивање водопривредних услова на територији
општине; издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у
складу са законским овлашћењима општине; процене насталих штета услед елементарних непогода
на пољопривредном земљишту и културама(град, снег, поплаве, и др.) и достављање извештаја
надлежним органима као и захтева надлежној комисији Владе Републике Србије; израде стратешких
докумената и акционих планова у области руралног и пољопривредног развоја; старање о
побољшању садног материјала у биљној производњи као и побољшање расног састава сточног
фонда; давање стручних савета и пружање стручне помоћи у развоју задругарства; решава по
захтевима за промену намене пољопривредног земљишта; учествује у изради и спровођењу
развојних пројеката у области пољопривреде. Врши послове организовања, усмеравања и
спровођења послова на заштити животне средине, праћењу стања из ове области и предлагању
одговарајућих мера у складу са законом; реализацију израде и имплементацију Локалног еколошког
акционог плана; одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину, одлучивање о
давању сагласности на студију о процени утицаја, давање мишљења о потреби израде стратешке
процене утицаја на животну средину, давање сагласности на извештај о стратешкој процени;
издавање интегрисане дозволе и ревизија интегрисане дозволе, припрему предлога коришћења
средстава остварених од накнаде за унапређење и заштиту животне средине из надлежности
Општине; одређене послове из области рударско геолошких истраживања и експлоатације
неметаличних минералних сировина.
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом.
Одељење врши и друге послове утврђене законом, Статутом општине, пословником
Скупштине општине и одлукама Скупштине по налогу начелника Општинске управе и Председника
општине.
Члан 24.
Служба за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине
обавља стручне, администартивне и организационе послове за Скупштину општине, Председника
општине и Општинско веће, који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на
седницама, чување изворних докумената о раду скупштине и Општинског већа и вођење евиденције
о одржаним седницама, пружа стручу помоћ одборницима и одборничким групама и стара се о
благовременом прибављању одговора на одборничка питања; послове у вези избора, именовања и
постављења када о томе одлучује скупштина; обавља и друге стручне послове из домена рада
избраних органа и њихових радних тела, као и друге послове у складу са законом и Статутом
општине.
Радом службе за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине
руководи Секретар Скупштине општине Ивањица.
Члан 25.
Поред послова наведених у члановима 16. до 24. ове Одлуке Општинска управа обављаће и
друге послове утврђене законом, другим прописима и општим актима Скупштине општине,
Општинског већа и начелника Општинске управе.
IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОКВИРУ ОДЕЉЕЊА
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Члан 26.
Актом о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи уређује се
организација унутрашњих организационих јединица у складу са чл. 13. ове одлуке.
Врста и број ужих делова унутрашњих организационих јединица утврдиће се према врсти,
обиму и међусобној повезаности послова, на предлог начелника Општинске управе.
V РУКОВОЂЕЊЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 27.
Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе, као службеник на положају.
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине, Председнику
општине и Општинском већу у складу са законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Члан 28.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног конкурса на 5
година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као
начелник.
Члан 29.
Начелник Општинске управе:
6. Руководи, организује, координира, усмерава и надзире рад Општинске управе, усклађује
рад унутрашњих организационих јединица и обезбеђује њено функционисање;
7. Припрема предлог Правилника о организацији и систематизацији радних
места у Оштинској управи који усваја Општинско веће и врши распоређивање запослених;
8. У складу са Законом доноси опште акте о радним односима, дисциплинској и
материјалној одговорности запослених, плати и другим накнадама запослених, оцењивању
резултата рада запослених и друга акта у складу са законом, Статутом општине;
9. Распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица и
службенике;
10. Решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених лица у
Општинској управи у складу са Законом;
6. Подноси извештај о раду Општинске управе у складу са Статутом општине;
7. Решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица
Општинске управе;
9. Врши и друге послове коју су му Законом, Статутом и другим актима органа
Општине стављени у надлежност.
Уколико није постављен начелник управе као ни његов заменик, до постављања начелника
управе, као и када начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Веће
може поставити вршиоца дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно место
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службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на 3 месеца, без
спровођења јавног конкурса.
Члан 30.
Радом унутрашњих организационих јединица Општинске управе руководе:
1. Одељењем - руководилац Одељења;
2. Одсеком - руководилац Одсека;
Члан 31.
Руководиоце организационих јединица из чл. 30. ове Одлуке, распоређује начелник
Општинске управе.
Руководиоци Одељења одговарају за свој рад начелнику Општинске управе.
За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих
организационих јединица, одсека, непосредно су одговорни руководиоцу одељења, у чијем саставу је
ужа унутрашња организациона јединица.
Уколико не буде распоређен руководилац основне унутрашње организационе јединице у
Општинској управи или у случају његове одсутности или спречености, послове руковођења
обављаће непосредно начелник Општинске управе, односно његов заменик.
Члан 32.
Радом Кабинета Председника општине као посебне организационе јединице руководи шеф
Кабинета.
Шеф кабинета и запослени на радним местима у Кабинету заснивају радни однос на одређено
време – док траје дужност Председника општине.
Шеф Кабинета за свој рад одговара Председнику општине.

Члан 33.
Руководилац основне унутрашње организационе јединице у Општинској управи:
7. Руководи радом одељења, организује, усмерава и обједињава рад запослених у одељењу;
8. Одговара за остваривање функције одељења у складу са законом, Статутом и другим
прописима из делокруга рада одељења;
9. Доноси и потписује акта из делокруга рада одељења;
10. Организује и одговара за извршење радних дужности запослених у одељењу;
11. Врши и друге послове по налогу начелника Општинске управе и Председника општине;
12. Руководилац одељења за свој рад и рад одељења одговара начелнику Општинске управе и
Председнику општине.
VI OДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ДРУГИМ ОРГАНИМА
Однос према Скупштини општине
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Члан 34.
Општинска управа припрема предлоге прописа и других аката које доноси Скупштина
општине и извршава одлуке и друге акте Скупштине општине.
Општинска управа једном годишње доставља Скупштини општине извештај о раду на
извршавању послова из надлежности општине и поверених послова.
Однос према Председнику општине
Члан 35.
Општинска управа припрема предлоге прописа и других аката које доноси Председник
општине и извршава акте које доноси Председник општине.
Председник општине у спровођењу одлука и других аката Скупштине општине може
Општинској управи издавати налоге, упутства и смернице за спровођење истих.
Однос према Општинском већу
Члан 36.
Општинска управа припрема предлоге прописа и других аката које доноси Општинско веће и
извршава акте које доноси Општинско веће.
Општинско веће врши надзор над радом Општинске управе.
У вршењу надзора над радом Општинске управе, Општинско веће решењем поништава или
укида акт Општинске управе који није у сагласности са законом, Статутом општине или другим
општим актом који доноси Скупштина општине, Општинско веће или Председник општине.
Ако Општинска управа не донесе општи акт за чије доношење је овлашћена одлуком или
другим прописом Скупштине општине, Општинског већа или Председника општине у року
одређеном том одлуком, односно прописом, Општинско веће упозориће на то Општинску управу и
истовремено одредиће рок за доношење општег акта.
Члан 37.
Општинска управа је дужна да, на захтев Општинског већа, Председника општине или
надлежног министарства, предузме одговарајуће организационе, кадровске и друге мере којима се
обезбеђује ефикасно извршавање послова из изворног или повереног делокруга рада.
Члан 38.
Однос Општинске управе према другим органима заснива се на правима и дужностима
утврђеним законом, Статутом општине и овом одлуком.

VII OДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ГРАЂАНИМА,
ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА
Члан 39.
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Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и
дужна је да сваком грађанину омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и
правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових
права и правних интереса, и да поштује личност и достојанство грађана.
Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и
пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да обавештава јавност о свом раду преко средстава јавног
информисања, путем званичног WEB портала и на други прикладан начин.
Запослени који су овлашћени за припрему информација и података везаних за обавештење
јавности одговорни су за њихову тачност и благовременост.
Запослени у управи дужни су да на примерен начин, пре свега у просторијама у којима раде
са странкама обавештавају странке о њиховим правима, обавезама и начину остваривања права и
обавеза, свом делокругу, о органу државне управе и локалне самоуправе који надзире њихов рад и
начину контакта са органом и о другим подацима битним за јавност рада и односе са странкама.
Члан 40.
Запослени у Општинској управи у поступку по притужбама су дужни да подносиоцима
притужбе омогуће пригодан начин за подношење притужби на рад и однос запослених према
странкама.
На поднету притужбу Општинска управа је дужна да одговори у року од 15 дана од
подношења притужбе, ако подносилац притужбе захтева одговор.
Начелник Општинске управе дужан је да најмање у року од 30 дана размотри питања
обухваћена притужбама.

Члан 41.
Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се на односе
према предузећима, установама и другим организацијама, када одлучује о њиховим правима и
интересима, на основу Закона и одлука органа Општине.
VIII ОВЛАШЋЕЊА И ПРАВНИ АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 42.
Сви акти Општинске управе морају бити сагласни са Уставом, Законом, Статутом општине и
општим актима Скупштине општине.
Члан 43.
Општинска управа доноси правилнике, упутства, решења, наредбе и закључке.
Општинска управа може издавати инструкције, стручна упутства и давати објашњења,
обавештења и мишљења.
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Члан 44.
Правилником се разрађују поједине одредбе закона и других прописа и аката у циљу њиховог
извршавања.
Упутством се прописује начин рада и вршење послова Општинске управе у обављању
поверених послова или извршавању појединих одредаба других прописа и одлука Скупштине
општине.
Решењем се одлучује о појединим управним стварима и другим појединачним питањима у
складу са законом и другим прописима.
Наредбом се, у циљу извршавања појединих одредби закона и других прописа, наређује или
забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.
Закључком се уређују правила о начину рада и поступања Општинске управе, у складу са
законом и другим прописима.
Члан 45.
Обавезна инструкција утврђује обавезна правила о начину рада и поступања Општинске
управе, као и других организација када врше поверене послове Општинске управе, а која има за циљ
успешно извршавање послова.
Стручно упутство садржи правила за правилно организовање организационих јединица
Општинске управе и за стручан рад запослених у Општинској управи и другим организацијама које
врше поверене послове.
Објашњењем се разрађује примена појединих одредби закона, других прописа и одлука
Скупштине општине.
Члан 46.
Општинско веће решава у управном поступку у другом степену, о правима и обавезама
грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга рада Општинске управе.
Члан 47.
За вођење управног поступка може бити овлашћен запослени који испуњава законом
прописане услове.
IX. ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
Члан 48.
О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.
Члан 49.
О изузећу службеног лица Општинске управе решава начелник Општинске управе.
X. НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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Самосталност и законитост
Члан 50.
Општинска управа самостална је у вршењу својих послова које обавља на основу и у оквиру
Устава, закона, Статута општине и других прописа.
Поштовање странака
Члан 51.
Када решавају у управном поступку и предузимају управне радње поверене законом,
организационе јединице Општинске управе дужне су да користе она средства која су за странку
најповољнија и којима се постижу сврха и циљ закона.
Организационе јединице дужне су да поштују личност и достојанство странке.
Јавност рада
Члан 52.
Рад Општинске управе доступан је јавности, подложан критици и контроли грађана у складу
са законом и Статутом општине Ивањица.
Јавност рада обезбеђује се давањем информација средствима јавног информисања,
електронским путем (интернет) и давањем службених информација о обављању послова из своје
надлежности.
Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим
случајевима може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.
О раду основних организационих јединица информације дају њихови руководиоци.
Општинска управа ће ускратити давање информација ако њена садржина представља
државну, војну, службену или пословну тајну.
О давању, односно ускраћивању давања информација о раду Општинске управе одлучује
начелник Општинске управе или лице које га, у случају одсутности и спречености, замењује.
XI. РАДНИ ОДНОС У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 53.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Општинској управи примењују се
одредбе Закона и других прописа.
Звања и занимања запослених, услови за њихово стицање, коефицијенти за утврђивање плата,
распоређивање, утврђују се посебним актима у складу са законским одредбама које се примењују на
права и дужности из радног односа запослених у јединицама локалне самоуправе.
Члан 54.
О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи одлучује начелник
Општинске управе.
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Распоред радног времена запослених у Општинској управи утврђује начелник Општинске
управе.
Члан 55.
Одлуку о платама запослених у Општинској управи доноси начелник Општинске управе.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Руководиоци организационих јединица Општинске управе и друга постављена и распоређена
лица у Општинској управи настављају са радом на досадашњим радним местима до разрешења,
односно до распоређивања по новој организацији и систематизацији Општинске управе.
Члан 57.
На предлог начелника Општинске управе Општинско веће усваја акт о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи након ступања на снагу ове одлуке у року од 30
дана.
Члан 58.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи Општине
Ивањица 01 бр. 110-5/08 („Службени лист општине Ивањица“ број 1/2009), и Одлука о изменама и
допунама Одлуке о Општинској управи Општине Ивањица 01 бр. 110-5/08-1 („Службени лист
општине Ивањица“ број 3/2009), Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи
Општине Ивањица 01 бр. 110-5/08-2 („Службени лист општине Ивањица“ број 3/2010), Одлука о
изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Општине Ивањица 01 бр. 110-5/08-3 („Службени
лист општине Ивањица“ број 4/2011), Одлука о допунама Одлуке о Општинској управи Општине
Ивањица 01 бр. 110-5/08-4 („Службени лист општине Ивањица“ број 4/2015) и Одлука о изменама и
допунама Одлуке о Општинској управи Општине Ивањица 01 бр. 110-5/08-5 („Службени лист
општине Ивањица“ број 12/2016).
Члан 59.
Ова одлука ступа наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Ивањица“, а примењиваће се од 01.01.2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 110-15/2016 од 28.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Александар Трипковић
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Скупштина општине Ивањица на шестој седници одржаној 30.10.2017. године, на основу
члана 32. и члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 и др.)
и чл. 39. Статута Општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/2088 и „Сл. лист општине Ивањица“,
бр. 7/2012, 9/2012 и 13/2013) на предлог Општинског већа, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Члан 1.
У члану 13. Одлуке о организацији Општинске управе општине Ивањица број 01 Број: 11015/2016 од 28.12.2016. године, мења се тачка 4. тако да сад гласи:
„4. Одељење за урбанизам и комуналне послове“.
Члан 2.
У члану 13. Одлуке о организацији Општинске управе општине Ивањица, после тачке 8.
додаје се тачка 9. која гласи:
„9. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове“.
Досадашња тачка 9. постаје тачка 10.
Члан 3.
Члан 19. мења се и гласи:
„Одељење за урбанизам и комуналне послове
Обавља послове који се односе на:
Планирање и уређење простора, изградњу објеката, непосредно спровођење законских
прописа и општих аката Скупштине општине; припрему и израду нормативно-правних аката из
надлежности Одељења; припремање плана и програма и вођење поступка до коначног усвајања
просторних и урбанистичких планова; спровођење урбанистичких и просторних планова;
потврђивање урбанистичких пројеката парцелације, препарцелације и исправке граница парцела.
Организује послове обједињене процедуре, врши распоред послова у обједињеној процедури,
израђује локацијске услове и издаје информацију о локацији, прибављање услова за пројектовање и
прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других посебних услова од јавних
предузећа, привредних друштава и установа и имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду
локацијских услова зависно од намене објекта; давање обавештења о намени простора и могућности
општине по захтевима странака; даје обавештења о могућности озакоњења објеката изграђених без
одобрења и друге послове који произилазе из Закона о планирању и изградњи, издавање
грађевинских дозвола, издавање решења о одобрењу за изградњу у оквиру обједињене процедуре,
реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање стручних мишљења у поступку
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издавања грађевинске дозволе; обраду информација о појединим предметима; обезбеђење техничког
прегледа и издавање употребне дозволе, издавање уверења о старости објеката, издавање уверења о
етажирању објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола;
издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију; поступка легализације објеката; отуђења
и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за редовну
употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту уз накнаду.
Одељење обавља и послове који се односе на: праћење и унапређење функционисања јавних
комуналних предузећа и комуналних делатности; реализацију пројеката и иницијатива са циљем
модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; израду
нацрта општих правних аката, одлука, уговора и решења који се односе на комуналне делатности;
израду појединачних правних акта у комуналној области; вршење надзора над обављањем послова из
области комуналних делатности; обављање послова у вези са утврђивањем цена комуналних
производа и услуга; регулисање и управљање саобраћајем на територији општине; управљање
површинама за паркирање и регулисања паркирања; јавни превоз на територији општине;
планирање капацитета мрежа линија; управљање квалитетом у систему јавног транспорта путника.
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за
области из надлежности овог Одељења.
Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу
начелника Општинске управе и Председника општине.

Члан 4.
После члана 23. додаје се члан 23а. који гласи:
„Члан 23а.
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Обавља послове који се односе на:
Непосредно спровођење законских прописа и општих аката Скупштине општине; припрему и
израду нормативно-правних аката из надлежности Одељења; обавља послове отуђења и давања у
закуп грађевиснког земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за редовну употребу објекта;
доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду; област стамбене делатности, коришћење грађевинског земљишта, имовинско-правне
послове поверене законом, послове везане за експропријацију, самовласна заузећа, откуп станова у
јавној својини Општине; враћање утрина и пашњака селима, враћање имовине задругама, закључење
уговора о закупу јавних површина по плану распореда монтажних објеката; вођење јединствене евиденције целокупне имовине чији је власник, односно корисник општина; израду нацрта аката о
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располагању имовином општине; прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта;
спроводи поступак прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине.
Вођење управног поступка и доношења решења из стамбене области; припремање нацрта
решења за исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним
зградама; евидентирање скупштина станара стамбених зграда на територији општине и издавање
уверења о формирању скупштине станара и избору председника; припрему предлога решења,
уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова; вршење послова у вези са преносом права
закупа и замене станова; праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате
и провера законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације; подношење пријава
надлежним органима за исељење бесправних корисника станова; сарадњу са надлежним комуналним
и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама и учешће у
принудном исељењу и записничкој примопредаји стамбеног простора; спроводи поступак
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине, управља имовином која је у јавној
својини и својини општине, као и непокретности које користе правни субјекти чији је оснивач
општина
Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом.
Одељење врши и друге послове утврђене законом, Статутом општине, пословником
Скупштине општине и одлукама Скупштине по налогу начелника Општинске управе и Председника
општине.“
Члан 5.
Ова одлука ступа осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 110-15/2016-1 од 30.10.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Александар Трипковић
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9. СПИСАК ПРОПИСА
Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07);
Закон о територијалној организацији Републике Србије («Сл. гласник РС» број 129/07);
Закон о финансирању локалне самоуправе («Сл. гласник РС» број 62/06);
Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 73/08);
Закон о експропријацији («Службени гласник Републике Србије» бр. 53/95 и 20/09);
Закон о грађевинском земљишту («Сл.гласник РС» бр. 44/95 и 16/97);
Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену
својину по ПЗФ-у («Сл.гласник РС» бр. 18/91);
Закон о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» бр. 47/03, 34/06 и 39/09);
Закон о претварању заједничких просторија у станове («Сл.гласник РС» бр. 44/84);
Закон о становању («Сл.гласник РС» бр. 50/92; 76/92; 84/92;
33/93; 53/93; 67/93; 46/94; 48/94; 44/95; 16/97; 46/98; 26/2001);
Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 55/96; 33/97);
Закон о одржавању стамбених зграда («Службени гласник РС» број 44/95 и 46/98);
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, («Сл.лист
СРЈ», бр. 24/98);
Закон о основама својинскоправних односа («Сл. лист СФРЈ» бр. 6/80 и 36/90 и «Сл. лист СРЈ» бр.
29/96);
Закон о борачком додатку («Сл. лист СРЈ», бр. 42/90);
Закон о здравственом осигурању («Сл. гласник РС» број 107/05);
Закон о регистрацији привредних субјеката («Сл. гласник РС» бр.55/2004 и 61/2005);
Закон о цивилним инвалидима рата («Сл.гласник РС», бр. 52/96);
Закон о раду («Сл.гласник РС» бр. 24/05 и 61/05);
Закон о радним односима у државним органима («Сл.гласник РС», бр. 48 и 66/91, 39/02, 81/05);
Закон о избеглицама («Сл. гласник РС» бр.18/92);
Закон о министарствима («Сл.гласник РС» 65/08);
Закон о сахрањивању и гробљима («Сл.гласник СРС» бр.20/77);
Закон о заштити чланова породице лица на обавезној војној служби («Сл.лист СФРЈ» бр. 18/76);
Закон о остваривању заштите чланова породица лица на обавезној војној вежби («Сл.гласник СРС»
бр.9/77);
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица («Сл. гласник РС», бр.
137/04);
Закон о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06);
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Закон о матичним књигама («Сл. гл. РС» бр. 20/09);
Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа («Сл. гл. РС» бр. 39/93);
Закон о републичким административним таксама («Сл. гл. РС» бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004,
42/2005, 54/08 и 5/09);
Закон о избору народних посланика («Сл. глaсник РС» бр. 35/2000, 57/ 2003 и 18/2004);
Закон о локалним изборима («Сл. глaсник РС» бр. 129/07);
Закон о културним добрима («Сл. гл. РС» бр. 71/94);
Закон о основним подацима за матичне књиге («Сл. лист СФРЈ» бр. 6/73);
Закон о држављанству Републике Србије («Сл. гл. РС» бр. 135/2004 и 90/07);
Закон о основама пензијског и инвалидског осигурања («Сл. гласник РС» број 85/05);
Закон о облигационим односима («Сл. лист СФРЈ» бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, «Сл. лист СРЈ» бр.
31/93 и «Сл. лист СЦГ» бр. 1/03 и "Службени гласник РС" број 19/09);
Закон о комуналним делатностима («Сл. гласник РС» број 16/97 и 42/98);
Закон о наслеђивању («Сл. гл. РС» бр. 46/95);
Закон о ванпарничном поступку («Сл. гл. РС» бр. 25/82, 48/88, 46/95 и 18/2005);
Закон о печатима државних и других органа («Сл. гл. РС» бр. 97/08);
Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/02, 87/02, и 66/05),
Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01),
Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр.61/05),
Закон о финансирању политичких странака ("Службени гласник РС", бр.72/03 и 75/03),
Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр.79/05),
Закон о комуналној полицији ("Службени гласник РС" број 51/09),
Закон о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94 и 79/05),
Закон о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник РС", бр. 76/91, 18/93, 22/93,
37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01 и 33/04),
Закон о рачуноводству ("Службени лист СРЈ", бр. 71/02 и 55/04),
Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и
62/04),
Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 135/04, 7 и 31/09),
Закон о пореском поступку и пореској администрацији, ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02,
23/03, 70/03, 55/04, 61/05,85/05 и 20/09),
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ( ''Службени гласник РС'',
бр.25/00, 25/02, 107/05, 108/05-исправка ),
Закон о енергетици (''Службени гласник РС'', бр. 84/04 ),
Закон о јавним путевима (''Службени гласник РС'', бр. 101/05),
Закон о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 46/95,66/01,61/05, 91/05, 62/06 ).
Закон о средствима у својини Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр 53/95, 3/96, 54/96 и
32/97 );
Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење (''Службени гласник РС'', бр. 16/92),
Закон о задругама (''Службени лист СРЈ'', бр. 41/96, 12/98 и 34/06 ),
Закон о промету непокретности (''Службени гласник РС'', бр. 42/98 ),
Закон о основама својинско правних односа (''Службени лист СРЈ'', бр. 22/96 ),
Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09),
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04),
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'',
бр. 135/04 ),
Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', 135/04 и 36/09 ),
Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 67/93, 48/94 и 54/96),
Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр.45/05),
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Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05),
Закон о страним улагањима ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02 и 5/03),
Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 52/96 и 101/05),
Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 84/04 и 115/05),
Закон о бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 25/96 и 29/01),
Закон о јавном информисању ("Службени гласник РС", бр. 43/03 и 61/05),
Закон о водама (''Службени гласник РС'', бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/05 ),
Закон о заштити од пожара (''Службени гласник СРС'', бр. 37/88 и ''Службени гласник
РС'', бр.53/93,67/93,48/94 и 101/05),
Породични закон («Сл. гл. РС» бр. 18/2005);
Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гл. РС» бр. 101/05);
Уредба са категоријама регистратурског материјала с роковима чувања («Сл. гласник РС» бр. 44/93);
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл.гл. РС» бр. 80/92);
Правилник РС о издавању радних књижица («Сл. гласник РС» бр. 17/97);
Уредба о одржавању стамбених зграда и станова («Службени гласник РС» број 43/93);
Уредба о материјалном обезбеђењу и другим правима бораца, војних инвалида и цивилних инвалида
рата из оружаних акција после 17. августа 1990. године («Сл. гласник РС», бр.
7/92, измене («Сл. гласник РС», бр. 20/92; 31/92; 45/03 и 8/94);
Правилник о утврђивању процената војног инвалидитета («Сл. лист СРЈ», бр. 37/98);
остали Правилници (10) објављени у истом Службеном листу;
Правилник о медицинским индикацијама за ортопедска и друга помагала војних инвалида («Сл. лист
СРЈ», бр. 37/00);
Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење
евиденције о решењима о стицању и престанку држављанству и обрсцу уверења о држављанству
(«Сл. гл. РС» бр. 22/2005);
Правилник о пројекту изведеног објекта односно техничкој документацији и о издавању
одобрења за изградњу и употребну дозволу за објекте чија је изградња завршена без
грађевинске дозволе («Сл. гласник РС» бр. 79/06);
Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку
издавања Акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје
општинска, односно градска управа (''Службени гласник РС'', бр. 75/03 ),
Уредба о накнадама и другим примањима запослених у државним органима и изабраних и
постављених лица ("Службени гласник РС", бр. 115/07 и 31/08),
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених
у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 95/05, 6/07 и 37/08),
Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника
средстава у државној својини («Сл. гласник РС» бр. 41/02, 76/02, 125/03 и 88/04);
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.84/05),
Одлука Уставног суда Србије («Сл. гласник РС» бр. 68/06) којом се утврђује да одредбе члана став
1. тачка 1- чл. 33 до 42. и члана 50. наведене Уредбе о решавању стамбених потреба
изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини («Сл.
гласник РС» бр. 41/02, 76/02, 125/03 и 88/04) нису у сагласности са Уставом и законом;
Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања потписа, рукописа и преписа
(“Службени гласник РС”, број: 74/93),
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'',
бр.69/05),
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Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола (''Службени гласник
РС'', бр.69/05),
Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим
одлукама о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.69/05),
Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.69/05).
Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге (“Службени гласник СРС”, број: 47/81),
Статут општине Ивањица («Службени гласник РС“ број 79/2008);
Пословних Скупштине општине Ивањица («Службени лист општине Ивањица“ бр. 2/08);
Одлука о организацији Општинске управе општине Ивањица («Службени лист општине Ивањица»
бр.1/09);
Одлука о образовању Општинског јавног правобранилаштва;
Одлука коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и накнадама за рад
у органима општине Ивањица («Службени лист општине Ивањица» бр.1/08)
Одлука о месним заједницама на територији општине Ивањица («Службени лист општине Ужице»
бр.8/09);
Одлука о остваривању права у социјалној заштити из надлежности општине Ивањица („Службени
лист општине Ивањица“ број 1/2008);
Одлука о стипендирању студената високошколских установа и ученика талената са територије
општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број
Одлука о грађевинском земљишту („Општински службенигласник“, бр.1/04);
- Одлука о накнади за уређење грађевинском земљишту („Општински службени гласник“,
- Одлука о накнади за коришћење грађевинском земљишту („Општински службени гласник“,
бр.1/04);
- Одлука о локалним и некатегорисаним путевима („Општински службени гласник“, бр.6/95);
- Одлука о ауто такси превозу („Општински службени гласник“, број 5/07);
- Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају („Општински службени гласник“, број 5/07);
- Одлука о регулисању саобраћају („Општински службени гласник“, број 11/86, 17/86, 2/95 и 2/98);
- Одлука о комуналној инспекцији („Општински службени гласник“, број 2/98);
- Одлука о одржавању чистоће и уређење насеља на подручју општине Ивањица („Општински
службени гласник“, број 21/83,12/88,2/90,5/93,25/93,2/94,7/94 и 2/95);
- Одлука о водоводу и канализација („Општински службени гласник“, број 14/97 и 14/98);
- Одлука о сахрањивању и гробљима („Општински службени гласник“, број 2/98 и 14/98);
- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Општински службени гласник“, број 2/93, 25/93 и
2/94);
- Одлука о одржавању стамбених зграда и станова („Општински службени гласник“, број 25/93 и
2/94);
- Одлука о држању животиња на територији општине Ивањица („Општински службени гласник“,
број 13/97 и 8/06);
- Одлука о радном времену у области трговине, угоститењства, занатства и услуга („Службени
гласник“, бр. 34/96 , „Општински службени гласник“, број 13/97 и „Службени лист општине
Ивањица, број 1/09);
- Одлука о уређењу, одржавању и газдовању градском депонијом смећа и отпадака („Општински
службени гласник“, број 17/86,18/90,5/93 25/93 и 2/94);
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- Одлука о регулисању саобраћаја на подручју општине Ивањица („Општински службени гласник“
број 2/98 и „Службени лист општине Ивањица „ број 1/2009)
- Одлука о јавним паркиралиштима („Општински службени гласник“, број 10/12);
- Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Ивањица“ број 10/12)
- Одлука о локалним административним таксама («Службени лист општине Ивањица» бр. 10/12);
- Одлука о плаћању боравишне таксе („Службени лист општине Ивањица“ број 8/2009)

10. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Услуге које се пружају заинтересованим лицима постављене су на званичном интернет порталу
општине Ивањица „СЕРВИС ГРАЂАНА“
11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Детаљан поступак пружања услуга и потребне документације описан је на веб страници општине
Ивањица.
12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
У току је израда Извештаја о раду зa 2017. годину

13. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2018 ГОДИНУ
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14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 2017. ГОД.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ:
Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 77817636 (Без ПДВ-а)
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 70295823
Укупна уговорена вредност са ПДВ-а у хиљадама динара: 84355706
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:
Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 60834 (Без ПДВ-а)
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 53630
Укупна уговорена вредност са ПДВ-а у хиљадама динара: 63459
15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Државне помоћи није било.
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16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
- ЗАРАДЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕНето зарада без минулог рада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ШЕФ ОДСЕКА
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК
СТРУЧНИ САРАДНИК
ВИШИ САРАДНИК
САРАДНИК
ВИШИ РЕФЕРЕНТ
КВ РАДНИК
ДАКТИЛОГРАФ
НЕКВАЛИФ. РАДНИК

78.908,37
77.990,83
78.908,37
68.014,31
68.014,31
53.809,35
51.368,91
48.928,49
44.192,32
37.739,36
32.323,89
/
26.450,19
26.450,19
25.450,09
18.238,79 (исплаћује се
минималац)

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
У ТОКУ ЈЕ ПОПИС СРЕДСТАВА
18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Информације (подаци) који су примљени и настали у раду Општинске управе општине Ивањица
обрађују се у складу са прописима којима се уређује канцеларијско пословање.
Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, евидентирање,
достављање у рад и отпремање поште, административно-техничко обрађивање аката, архивирање и
чување архивираних предмета, излучивање регистратурског материјала и предају архивске грађе
надлежном архиву, као и праћење ефикасности и ажурности рада органа управе кроз израду
извештаја .
Информације (подаци) чувају се у папирном облику, где је носилац информације папир.
Сви носачи информација (подаци) у папирном облику чувају се у писарници и архивском депоу.
У архиви се чувају завршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима, као и остали
регистратурски материјал до предаје надлежном архиву или до његовог уништења на основу
писмене сагласности Историјског архива.

171

ИНФОРМАТОР ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

јануар 2018

Сређена и пописана архивска грађа по правилу предаје се на чување Архиву после 30 година,
рачунајући од дана настанка грађе, с тим што овај рок може да буде и дужи (у складу са чланом 39.
Закона о културним добрима, («Сл. гласник РС» број 71/94).
Регистратурски материјал који настаје у току рада Општинске управе дели се на управне и
остале предмете у складу са канцеларијским пословањем, при чему се управним предметима
сматрају предмети у којима се води управни поступак у којима се решава о правима и
обавезама и интересима грађана и правних лица.
Све информације (подаци, предмети) које настају у раду градских управа, доступни су на
увид грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку.
За акта која су прописом одређена као државна, војна или службена тајна, води се посебна
евиденција.
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Општинска управа поседује информације настале у раду Скупштине општине, Општинске управе,
Председника општине и Општинског већа.
Општинска управа поседује следеће информације:
- информације о раду изабраних и постављених лица
- одлуке и закључке Скупштине општине и сталних и повремених радних тела
- одлуке и закључке Општинског већа и Председника општине
- информације о раду Општинске управе везане за надлежност општинске управе
20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Све информације које су настале у раду или у вези са радом Скупштине општине, Општинског већа,
председника општине, овлашћено лице ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид
документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са одредбама
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10), осим када су се по Закону стекли услови за искључење или ограничење од
слободног приступа информацијама од јавног значаја.
21. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник РС", број 120/04, 54/07)
Корисник односно тражилац информације: сваки грађанин и правно лице.
1. Поступак:
Захтев заостваривање
права на
приступ
информацијама
од
јавног значаја
тражилац информације може поднети писаним путем или га може саопштити усмено на записник.
Тражилац
подноси
писани
захтев органу власти за
остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја.
Захтев мора садржати:
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назив органа власти:

ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
име, презиме и адресу тражиоца,
што прецизнији опис информације која се тражи.
Захтев може садржати:
и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Писани захтев се може поднети и лично у општинском услужном центру. Тражилац се може
обратити и усменим захтевом код Начелника Општинске управе.
Тражилац информације од Општинске управе може да захтева:
-

обавештење да ли поседује тражену информацију,
да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
да му изда копију тог документа,
да му достави копију документа поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

2. Одлучивање по захтеву
Општинска управа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева,
тражиоца обавесте о поседовању информације, ставе му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно издају му или упуте копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту
живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и
животне средине, Општинска управа мора да обавесте тражиоца о поседовању те информације, да му
ставе на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му издају копију тог
документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако Општинска управа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од
дана пријема захтева обавесте тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид
документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упуте копију тог документа,
дужна је да о томе одмах обавесте тражиоца и одреде накнадни рок, који не може бити дужи од 40
дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му
на увид документ који садржи тражену информацију, издати му, односно упути копију тог
документа.
3. Накнада:
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан
Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије
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Код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања Влада прописује
трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове.
Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену
информацију су:
новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања
циљева удружења и
сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља
становништва и животне средине осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона односно ако се ради
о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.
4. Ж а л б а
Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја
Р о к : 15 дана од дана достављања решења органа власти Адреса повереника: Повереник за
информације од јавног значаја
ул. Светозара Марковића бр. 42
11000 Б Е О Г Р А Д
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Улица Венијамина Маринковића 1,
32250 Ивањица
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник РС", бр. 120/04 и 54/07), од општине Ивањица захтевам:
- обавештење да ли поседује тражену информацију;
- увид у документ који садржи тражену информацију;
- копију документа који садржи тражену информацију.
(заокружити тражени захтев)
Достављање копије документа који садржи тражену информацију:
- поштом,
- електронском поштом,
- факсом,
- на други начин.
(заокружити изабрани начин достављања)
Овај захтев се односи на следеће информације:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________ .
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(навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)
У Ивањици,
дана ______. 20___. године

_________________________________
Тражилац информације/име и презиме
_________________________________
адреса
_________________________________
други подаци о тражиоцу
_________________________________
потпис
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