СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 29 децембар 2017

Година X – Број 11

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон), чланова 11., 15в. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.) и
члана 39. став 1. тачка 3) Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/2008 и „Службени лист
општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012, 13/2013), Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној 27.12.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕО ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист општине
Ивањица“, број 15/2016) од 29.12.2016. године.
Члан 2.
Тарифни број 2. Одлуке мења се и гласи:
Највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина прописани Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016 - др. закон) усклађују се годишњим индексом потрошачких
цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. октобра 2016. године до 30. септембра 2017.
године, тако да гласе:
усклађени износ у динарима
1) за теретна возила
− за камионе до 2 t носивости..........................................................................1.690,00 динара
− за камионе од 2 t до 5 t носивости................................................................2.250,00 динара
− за камионе од 5 t до 12 t носивости..............................................................3.940,00 динара
− за камионе преко 12 t носивости..................................................................5.620,00 динара
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)...................................560,00 динара
3) за путничка возила
− до 1.150 cm³.......................................................................................................560,00 динара
− преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³........................................................................1.120,00 динара
− преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³........................................................................1.680,00 динара
− преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³........................................................................2.250,00 динара
− преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³........................................................................3.400,00 динара
− преко 3.000 cm³..............................................................................................5.620,00 динара
4) за мотоцикле
− до 125 cm³.........................................................................................................450,00 динара
− преко 125 cm³ до 250 cm³..................................................................................670,00 динара
− преко 250 cm³ до 500 cm³...............................................................................1.120,00 динара
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преко 500 cm³ до 1.200 cm³............................................................................1.360,00 динара
преко 1.200 cm³...............................................................................................1.680,00 динара

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту.......................................50,00 динара
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета:
− 1 t носивости......................................................................................................450,00 динара
− од 1 t до 5 t носивости.......................................................................................780,00 динара
− од 5 t до 10 t носивости..................................................................................1.070,00 динара
− од 10 t до 12 t носивости................................................................................1.470,00 динара
− носивости преко 12 t......................................................................................2.250,00 динара
7) за вучна возила (тегљаче):
− чија је снага мотора до 66 киловата.............................................................1.680,00 динара
− чија је снага мотора од 66 до 96 киловата...................................................2.250,00 динара
− чија је снага мотора од 96 до 132 киловата.................................................2.830,00 динара
− чија је снага мотора од 132 до 177 киловата...............................................3.400,00 динара
− чија је снага мотора преко 177 киловата.....................................................4.520,00 динара
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана
специјализована возила за превоз пчела.........................1.120,00 динара
Члан 3.
Под тарифним бројем 3., тачка 8), износ од 18 динара по m², мења се износом од 13 динара по m².
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број 06-49/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/11 и 104/2016),
члана 35. став 2. Одлуке о водоводу и канализацији (''Општински службени гласник'' бр. 14/1997), и члана 35. став 1.
тачка 17. Статута Јавног комуналног предузећа ''Ивањица'' Ивањица, Надзорни одбор предузећа, на IV седници
одржаној дана 18.12.2017.године, донео је следећу:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
I Овом одлуком утврђује се ценовник комуналних услуга снабдевања водом за пиће, одвођења отпадних
вода и сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада.
II Цене комуналних услуга из става I ове одлуке утврђују се у следећим износима:
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ВРСТА УСЛУГЕ

Снабдевање водом за
пиће

Одвођење отпадних
вода

КОРИСНИК
Домаћинства
Школе, Дечји вртић, Дом
здравља, Специјална болница
за рехабилитацију (до 70%
утрошка), Дом културе
Остали корисници (привреда и
др.)
Домаћинства без водомера
(паушалци)
Домаћинства
Школе, Дечји вртић, Дом
здравља, Специјална болница
за рехабилитацију (до 70%
утрошка), Дом културе
Остали корисници (привреда и
др.)
Домаћинства без водомера и
домаћинства која користе
сопствену воду за пиће
(паушалци)
Домаћинства
Школе, Дечји вртић, Дом
здравља, Специјална болница
Дом
за
рехабилитацију,
културе
Остали корисници (привреда
и др.)

Паушалци
3.

Сакупљање, одвожење
и одлагање
комуналног отпада
Домаћинства – посебна цена
за непријављивање повећања
броја чланова домаћинства
или пријављивање мањег броја
чланова
домаћинства
од
стварног
Остали корисници (привреда и
др.) – посебна цена за
непријављивање
повећања
површине пословног простора
односно
земљишта
или
пријављивање мање површине
од стварне

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
1 m3 воде

Број 11
ЦЕНА (без
ПДВ)
37,54

1 m3 воде

37,54

1 m3 воде

88,84

Члан
домаћинства/месец
1 m3 воде

478,59
11,02

1 m3 воде

11,02

1 m3 воде

31,03

Члан
домаћинства/месец

140,44

Члан
домаћинства/месец

198,08

m2 површина/месец

9,88

m2 површина/месец

19,76

Пословне
просторије
површине до 20
m2/месец
Пословне
просторије
површине од 20 m2
до 45 m2/месец

822,92

933,56

Члан
домаћинства/месец

396,16

m2 површина/месец

39,52

Паушална цена се примењује у домаћинствима која немају уграђен водомер.
Ако је водомер у квару или је неприступачан овлашћеном лицу за очитавање стања водомера, обрачун
утрошка воде врши се на основу просечног утрошка из задњег обрачуна по водомеру, а који не може бити мањи од 6
m3 воде по члану домаћинства.
III Цена услуге снабдевања водом за пиће се увећава за износ ПДВ који се обрачунава по посебној пореској
стопи од 10 %, као и за износ накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода које не улазе у пореску
основицу, чију висину одређује Влада Републике Србије, док се цене осталих комуналних услуга увећавају за износ
ПДВ који се обрачунава по посебној пореској стопи од 10 %.
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IV Корисници комуналних који плаћају субвенционирану цену комуналне услуге, плаћају цену за извршене
услуге из овог ценовника у складу са одлуком надлежног органа локалне самоуправе.
V Обавезе по месечним рачунима за услуге снабдевања водом за пиће, одвођења отпадних вода и
сакупљања комуналног отпада плаћају се до 28-ог у месецу за претходни месец. У случају задоцњења корисника
услуга са плаћањем, зарачунаваће се одговарајућа законска затезна камата.
VI Корисницима услуга снабдевања водом за пиће, одвођења отпадних вода и сакупљања комуналног
отпада у домаћинствима, који у року буду измиривали своје обавезе, одобрава се попуст на задужење по месечним
рачунима, без водног доприноса и пореза на додату вредност, у висини од 5 %. Право да остваре попуст имаће
корисници који не буду имали евидентиране обавезе по другим рачунима за исте услуге на дан истека рока плаћања.
Корисници који из било ког разлога нису добили месечни рачун поштом на кућну адресу, дужни су да провере и
измире своје месечне обавезе на благајни предузећа. Попуст се одобрава умањењем задужења по рачуну за наредни
месец, а на износ основице из месечног рачуна који садржи обавезу која је предмет измирења. Право на попуст неће
имати корисници који из било ког разлога не буду имали задужење по рачуну за наредни месец или ће имати право
на попуст у мањем обиму уколико износ попуста на основицу из месечног рачуна који садржи обавезу која је
предмет измирења прелази задужење по рачуну за наредни месец, и то до износа задужења по рачуну за наредни
месец.
VII Ова одлука се примењује од 01.01.2018.године уколико надлежни орган општине Ивањица на исту да
сагласност.
VIII Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о усклађивању ценовника комуналних услуга
05 бр. 305-02/16-02 од 26.12.2016.године.
Јавно комунално предузеће ,,Ивањица'' Ивањица
05 бр. 315-04/17-02, 18.децембра 2017. Године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Добривоје Аврамовић

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 2, 4 и 13.
Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016), члана 20. Закона о управљању
отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Ивањица
("Службени гласник Републике Србије“ бр.79/08 и „Службени лист општине Ивањица“, бр.7/2012, 9/2012 и
13/2013), Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној дана 27.12.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О САКУПЉАЊУ И ОДВОЖЕЊУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се начин обављања услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада (у даљем тексту:
Услуга) са подручја општине Ивањица, као и општа и посебна права и обавезе вршиоца и корисника услуга,
укључујући и начин плаћања цене услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате услуге и овлашћења
вршиоца услуга у вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени да предузимају.
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Члан 2.
Сакупљање комуналног отпада са подручја општине Ивањица, као и његово одвожење до претоварног места обавља
јавно комунално предузеће основано за обављање комуналне делатности управљања отпадом на подручју општине
Ивањица (у даљем тексту: Предузеће).
Члан 3.
Корисник, у смислу ове одлуке, је физичко лице, правно лице и предузетник, као власник, инвеститор, закупац или
други корисник, стамбеног или пословног објекта или просторије (у даљем тексту: Корисник).
У домаћинствима се поред регистрованог корисника из претходног става, корисником сматра и сваки пословно
способни члан његовог домаћинства.
У случају да регистровани Корисник није истовремено и власник стамбеног или пословног објекта или просторије у
вези са чијом употребом се пружа Услуга, за обавезе по рачунима за Услугу извршену у складу са овом Одлуком,
заједно са регистрованим Корисником, солидарно одговарају:
1.

лице уписано као власник у јавном регистру о непокретностима и стварним правима на њима,

2.

ванкњижни власник,

3.

члан наследничке заједнице у случају смрти лица из тачке 1. и 2. овог става,

4.

лице које употребљава објекат или просторије.

Предузеће самостално одлучује кога ће регистровати као новог Корисника односно може у сваком тренутку
извршити промену регистрованог Корисника уписом неког од лица из тачака 1-4. из претходног става, без
сагласности тог лица и регистрованог Корисника, изузев у случају да је на снази Уговор из члана 7. став 3. Одлуке.
II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ
ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ ОТПАДА
Члан 4.
Корисници су дужни да одлажу комунални отпад у посуде у складу са Планом сакупљања комуналног отпада.
Планом сакупљања комуналног отпада одређује се распоред возила и временски распоред сакупљања комуналног
отпада по месним заједницама, насељима односно улицама, као и врсте посуда које се користе за одлагање
комуналног отпада по појединим месним заједницама, насељима, улицама или објектима.
План сакупљања комуналног отпада доносе Предузеће и Председник савета месне заједнице за насеља односно
улице са подручја матичне месне заједнице.
У питањима у којима не постоји сагласност између Предузећа и Председника савета месне заједнице о предлогу
плана сакупљања комуналног отпада, одлуку доноси комунална инспекција општине Ивањица.
На План сакупљања комуналног отпада, уз позитивно мишљење комуналне инспекције општине Ивањица,
сагласност даје Општинско веће општине Ивањица.
У случају промене Плана сакупљања комуналног отпада на начин да се за поједине Кориснике мења врста посуда у
које су дужни да одлажу комунални отпад, Предузеће је у обавези да без одлагања писменим путем обавести
Корисника о промени, изузев у случају постављања контејнера за одлагање одређене врсте комуналног отпада о
чему Предузеће обавештава Кориснике путем средстава јавног информисања.
Члан 5.
Када је Планом сакупљања комуналног отпада предвиђено да се у одређеној месној заједници, насељу или улици,
комунални отпад одлаже у заједничке контејнере, исте обезбеђују јединица локалне самоуправе, месна заједница и
Предузеће.
Јединица локалне самоуправе, месна заједница и Предузеће, могу обезбедити контејнере за одлагање комуналног
отпада и за поједине објекте.
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Места за постављање заједничких контејнера одређују Предузеће и Председник савета месне заједнице за насеља
односно улице са подручја матичне месне заједнице, уз сагласност Одељења за урбанизам и комуналне послове и
саобраћајне инспекције општине Ивањица.
На местима на којима су постављени контејнери за одлагање одређене врсте комуналног отпада, корисници су
дужни да врше селекцију и у контејнере одлажу само врсте отпада за које су ти контејнери намењени.
Члан 6.
Број потребних посуда за одлагање комуналног отпада обезбеђују Корисници односно јединица локалне
самоуправе, месна заједница и Предузеће, у складу са следећим одредницама:
1. за колективни тип становања, односно за подручја на којима је Планом сакупљања отпада предвиђено да се
комунални отпад одлаже у заједничке контејнере – 110 литара запремине посуде по једном домаћинству,
2. за индивидуални тип становања, односно за подручја на којима је Планом сакупљања отпада предвиђено да се
комунални отпад одлаже у индивидуалне канте:
Број чланова домаћинства
1-4
5-7
Преко 7

Запремина канти (L)
90-120
240
360

3. за пословне кориснике - у зависности од предвиђене количине сакупљеног отпада који настаје за период једног
пражњења посуде у складу са Планом сакупљања отпада.
Планом сакупљања отпада може се предвидети да се, уместо посуда или заједно са посудама, за одлагање
комуналног отпада или одређене врсте комуналног отпада, по појединим месним заједницама, насељима, улицама
или објектима користе вреће, које у потребном броју обезбеђују Корисници, а могу их обезбедити и јединица
локалне самоуправе, месна заједница и Предузеће.
Посуде и вреће за одлагање комуналног отпада морају бити типске и морају одговарати прописаним стандардима.
III ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА
Члан 7.
Сва права и обавезе из облигационог односа Предузећа и Корисника настају:
1. од тренутка постављања заједничких контејнера за Кориснике из месних заједница, насеља, улица или објеката за
које је Планом сакупљања комуналног отпада предвиђено одлагање отпада у заједничке контејнере, односно од
усељења у стамбени или пословни објекат односно просторије за нове Кориснике,
2. од тренутка усељења Корисника у стамбени или пословни објекат односно просторије за Кориснике из месних
заједница, насеља, улица или објеката за које је Планом сакупљања комуналног отпада предвиђено одлагање отпада
у индивидуалне канте или контејнере или вреће.
Обавезе Корисника, укључујући и плаћање цене Услуге, настају започињањем коришћења Услуге, односно
почетком пружања Услуге, и када се она користи супротно одредбама ове Одлуке и прописима који уређују
материју управљања отпадом.
Предузеће може уговорити са правним лицима, предузетницима и власницима пословних објеката односно
просторија, да се Услуга, врши по позиву или на други начин, а може уговорити и преузимање индустријског и
комерцијалног отпада, у складу са законом.
До закључења уговора из претходног става, правно лице, предузетник односно власник пословног објекта односно
просторије, постаје Корисник у складу са одредбама става 1. и 2. овог члана при чему се обрачун цене Услуге врши
у складу са одредбама члана 11. Одлуке, а Предузеће може одбити закључење уговора из свих разлога.
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Члан 8.
Предузеће је дужно да:
1. отпад сакупља и одвози у складу са Планом сакупљања отпада,
2. приликом сакупљања отпада, типске посуде потпуно испразни,
3. покупи сав отпад остављен и расут око посуда које се налазе на јавним површинама,
4. приликом сакупљања отпада, поступа пажљиво са посудама и чува их од оштећења, а посуде оштећене непажњом
или намером његових запослених, замени новим посудама о свом трошку,
5. посуде у јавној својини обнавља, одржава и замењује у сарадњи са јединицом локалне самоуправе,
6. посуде врати на своје место након пражњења,
7. сакупља и одвози отпад на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по живот и здравље људи и животну
средину,
8. сваке године у априлу и септембру месецу, организује сакупљање комуналног отпада којег није могуће одложити
у контејнере за комунални отпад (кабасти отпад), у складу са Планом сакупљања комуналног отпада, као и да
омогући Корисницима остављање истог отпада у центру за сакупљање.
Предузеће није дужно да сакупља отпад остављен и расут око индивидуалних посуда за одлагање отпада изузев у
случају када је отпад остављен у врећама у складу са чланом 6. став 2. Одлуке.
Предузеће није дужно да сакупља отпад из посуда које нису типске односно не одговарају прописаним стандардима.
Члан 9.
Корисник је дужан да:
1. набави потребан број одговарајућих индивидуалних типских канти или одговарајућих типских контејнера у
складу са овом Одлуком и Планом сакупљања комуналног отпада најдаље до усељења у стамбени или пословни
објекат односно просторије, односно приликом сваке промене која утиче на потребу повећања броја посуда у складу
са чланом 6. Одлуке, односно у року 7 дана од дана пријема обавештења из члана 4. став 6. ове Одлуке, а у случају
да има обавезу одлагања отпада у вреће у складу са овом Одлуком и Планом сакупљања комуналног отпада,
редовно обезбеђује потребан број типских врећа који одговара произведеним количинама отпада,
2. одлаже комунални отпад у одговарајуће типске посуде или вреће, у складу са овом Одлуком и Планом сакупљања
комуналног отпада,
3. обезбеди да у дану предвиђеног пражњења посуде или преузимања вреће, исте буду на приступачном месту у
његовом дворишту, најближем путањи проласка возила за одвожење отпада, уколико је ималац индивидуалне
посуде за отпатке или има обавезу одлагања отпада у вреће у складу са овом Одлуком и Планом сакупљања
комуналног отпада,
4. врши селекцију отпада уколико су посуде обележене и у складу са Планом сакупљања комуналног отпада,
5. одлаже отпад у одговарајућу посуду на начин којим се заузима најмања запремина посуде,
6. одлаже отпад у посуду који по својој величини може да стане у посуду,
7. затвори поклопац посуде после одлагања отпада,
8. Предузећу плаћа цену за извршену Услугу, изузев у случају да се објекат или просторија у вези са чијом
употребом се пружа Услуга, налази на удаљености већој од 500 метара ваздушном линијом од места одређеног за
постављање контејнера, утврђеној даљинаром на ортофото снимку Републичког геодетског завода или на други
поуздан начин, а притом нема обавезу у складу са овом Одлуком и Планом сакупљања комуналног отпада да набави
индивидуалну канту или контејнер или врећу,
9. пријави сваку промену од значаја за утврђивање висине обавезе.
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Члан 10.
Забрањено је:
1. ометање запослених у Предузећу у обављању послова на сакупљању и одвожењу отпада, укључујући
заустављање и паркирање возила на начин да се онемогућава или отежава прилазак контејнерима, кантама, другим
посудама и опреми у јавној својини, запосленима у Предузећу или Корисницима,
2. у посудама палити отпатке, бацати жар, сипати воду или друге течности,
3. одлагање било каквих отпадака поред посуда, одлагање индустријског, опасног и сваког другог отпада који не
спада у комунални отпад,
4. одлагање отпадака у посуде који су намењене само Корисницима из одређених објеката, осим тим Корисницима,
5. вађење или разбацивање отпада из посуда,
6. померање контејнера у јавној својини са места одређеног за његово постављање,
7. оштећење контејнера, канти, других посуда и опреме у јавној својини која је у функцији обављања комуналне
делатности управљања комуналним отпадом.
IV НАЧИН НАПЛАТЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ
Члан 11.
Висину цене Услуге одређује Предузеће уз сагласност Општинског већа општине Ивањица.
Обрачун цене Услуге врши се:
1. Корисницима коју Услугу користе у домаћинствима по члану домаћинства,
2. пословним Корисницима на основу бруто површине пословног простора односно на основу површине земљишта
на коме се обавља делатност.
Корисник је дужан да Предузећу пријави број чланова домаћинства, као и да без одлагања пријави сваку промену у
броју чланова домаћинства, у писаној форми.
Површину пословног простора односно земљишта утврђује Предузеће, а Корисник је дужан да Предузећу омогући
утврђивање површине пословног простора односно земљишта, као и да без одлагања пријави сваку промену у
површини у писаној форми.
Број чланова домаћинства Корисника може утврђивати и Предузеће на основу података Одељења за општу управу и
заједничке послове општине Ивањица или на други поуздан начин.
У случају да Корисник не пријави смањење броја чланова домаћинства и површине пословног простора односно
земљишта, Корисник нема право рекламације на рачун у којем је цена Услуге обрачуната на основу већег броја
чланова домаћинства од стварног односно веће површине пословног простора односно земљишта од стварне.
Промена чланова домаћинства и површине пословног простора односно земљишта има дејство на обрачун цене
Услуге од календарског месеца у којем је предата писана изјава о промени.
Изузетно од претходног става, у случају да Корисник не пријави повећање броја чланова домаћинства и површине
пословног простора односно земљишта, или пријави мањи број чланова домаћинства и површину пословног
простора односно земљишта од стварног, Предузеће може од Корисника да наплати посебну месечну цену по
сваком утврђеном непријављеном члану домаћинства односно увећаној површини, почев од календарског месеца у
којем је промена наступила, у складу са ценовником из става 1. овог члана.
Површина пословног простора утврђује се из употребне дозволе, уговора о купопродаји, уговора о закупу, уговора о
коришћењу односно уговора о откупу или на основу скице премера предметног објекта издатог од овлашћеног
правног лица.
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Површина се може одредити и контролисати премеравањем од стране овлашћеног контролора Предузећа или
проценом у случају да Корисник одбија приступ свом простору односно земљишту.
Изузетно од става 1. и 2. овог члана Одлуке, у случају да је Услуга посебно уговорена између Предузећа и
Корисника, у складу са чланом 7. став 3. Одлуке, примењује се уговорена цена.
Члан 12.
За извршену Услугу Предузеће врши обрачун по календарским месецима, а месечни рачун доставља Корисницима
на адресу пружања Услуге.
Предузеће може да достави месечни рачун и на другу адресу по захтеву Корисника.
Корисници су дужни да провере стање својих обавеза за извршене Услуге, обраћањем надлежној служби Предузећа,
и у случају да, из било којих разлога, нису добили месечни рачун.
Корисник је дужан да рачун за ивршене Услуге, преузме односно плати Предузећу, до 28-ог у месецу за претходни
месец.
У случају задоцњења Корисника у исплати цене Услуге, Предузеће има право да обрачуна и наплати одговарајућу
законску затезну камату за сваки рачун појединачно.
Члан 13.
Корисник има право рекламације, најдаље до 28-ог у месецу, на рачун који се односи на услуге из претходног
месеца.
У случају да Услуга није извршена, а рачун је рекламиран у року, Предузеће је дужно да уважи рекламацију и
сразмерно умањи цену Услуге, односно врати Кориснику већ исплаћен износ.
Сматраће се да је Услуга извршена у случају када Корисник:
1. одложи отпад у посуду другог Корисника или посуду у јавној својини или отпад остави у врећи на другој
локацији, које су испражњене односно однете у складу са Планом сакупљања отпада,
2. није у посуду остављао никакав отпад нити је остављао отпад у врећама, све док не буде одјавио коришћење
Услуге због одсељења или одсуства из објекта или просторије, а Предузеће је уредно проверавало посуду у коју
Корисник одлаже отпад односно локацију на коју је Корисник дужан да одлаже врећу, уз изузетак из члана 9. став 1.
тачка 8. Одлуке,
3. одложи отпад у посуду које није типска односно не одговара прописаним стандардима, а Предузеће одбије да
исту испразни.
Корисник може да одјави коришћење Услуге у случају одсељења или одсуства из објекта или просторије дужег од
календарских месец дана, уз обавезу да без одлагања обавести овлашћеног контролора Предузећа о свом повратку.
У случају одјаве коришћења Услуге сматраће се да је последњи дан коришћења Услуге дан када је Предузећу
предата писана изјава о одјави, а обрачун цене Услуге за календарски месец у којем је предата писана изјава о
одјави, врши се за цео тај месец.
V НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши Општинска управа преко Одељења за
инспекцијске послове.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и прописа донетих на основу ове одлуке, врши комунални
инспектор.
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VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај Предузеће ако не врши обавезе из члана 8.
Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Предузећу новчаном казном у износу од 10.000
динара.
Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно забранама из
члана 10. Одлуке, односно не поступи у складу са чланом 9. став 1. тачке 1. и 4. Одлуке.
За прекршај из става 3. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000
динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 40 часова.
Новчаном казном у износу од 10.000 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 40 часова казниће се за
прекршај предузетник ако поступа супротно забранама из члана 10. Одлуке, односно не поступи у складу са чланом
9. став 1. тачке 1. и 4. Одлуке.
Новчаном казном у износу од 5.000 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 40 часова казниће се за
прекршај физичко лице ако поступа супротно забранама из члана 10. Одлуке, односно не поступи у складу са
чланом чланом 9. став 1. тачке 1. и 4. Одлуке.
За прекршаје из овог члана Одлуке, комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
До доношења Плана сакупљања комунаног отпада из члана 4. ове Одлуке:
1. Корисници који су до ступања на снагу ове Одлуке, решењем комуналне инспекције обавезани да набаве
индивидуалне канте за одлагање отпада, дужни су да отпад одлажу на начин како је то одређено решењем,
укључујући и њихове правне следбенике, и сматрају се Корисником у складу са Одлуком,
2. лица насељена у непосредном окружењу Корисника из претходног става Одлуке, која нису решењем комуналне
инспекције обавезани да набаве индивидуалне канте за одлагање отпада, или новонасељена лица на истом подручју,
дужна су да обезбеде индивидуалне канте, и сматрају се Корисником у складу са Одлуком,
3. лица настањена на подручјима на којима постоје посуде у јавној својини из којих Предузеће сакупља и одвози
отпад, као и правна лица, предузетници и друга лица која обављају делатност на истим подручјима, дужна су да
комунални отпад одлажу у исте посуде, и сматрају се Корисником у складу са Одлуком,
4. лица насељена на подручјима Месних заједница: Брезова, Опаљеник и Кушићи, на којима су раније распоређени
контејнери, као и правна лица, предузетници и друга лица која обављају делатност на истим подручјима, дужна су
да комунални отпад одлажу у исте контејнере, и постају Корисници у складу са Одлуком са почетком од дана
примене ове Одлуке,
5. сакупљање и одвожење отпада са подручја Месних заједница: Средња Река, Придворица, Девићи и Међуречје
(насеље Куманица), вршиће се у складу са постигнутим споразумима којима су уређени међусобни односи
Предузећа и заинтересованих страна у вези са пружањем ових услуга.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о сакупљању и одвожењу комуналног отпада са подручја
општине Ивањица (,,Службени лист општине Ивањица'' бр. 3/2013 и 10/2014).
Одвожење комуналног отпада са подручја општине Ивањица од претоварног места до регионалне депоније уредиће
се посебном одлуком.
На затвореној депонији ,,Грбавчица'' на подручју општине Ивањица, забрањује се одлагање сваке врсте отпада
изузев грађевинског отпада.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Ивањица, а примењује се
од 01.01.2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 06-49/2017-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 5. и члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, број 135/2004 и 88/10), Општинска управа, општине Ивањица- Одељење за урбанизам и комуналне послове,
доноси
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП КРЕЧЊАКА „РАШЧИЋИ“ ОПШТИНА
ИВАЊИЦА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се изради Стратешке процене утицаја ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ
КОП КРЕЧЊАКА „РАШЧИЋИ“ ОПШТИНА ИВАЊИЦА на животну средину.
Члан 2.
Стратешка процена ће се вршити у складу са Законом о стратешкоj процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) према критеријумима дефинисаним у прилогу истог.
Члан 3.
Основу стратешке процене чинe програм и план којимa се утврђује оквир за развој одређеног секторa,
његове карактеристике, циљеви и просторни обухват.
Члан 4.
Планом детаљне регулације за површински коп кречњака „Рашчићи“ код Ивањице обухваћен је простор на
ободу насеља Рашчићи око 6 km од Ивањице, непосредно са десне стране из правца Ивањице уз државни пут IIА
реда бр. 180 Чачак – Гуча - Ивањица, деоница са ознаком Д 0483 према Референтном систему Републичке дирекције
за путеве.
Границом Плана детаљне регулације обухваћене су катастарске парцеле бр. 6/2, 6/3, 6/4, 67, 68/2, 68/3, 68/4,
68/5, 68/6, 69/2, 69/3, 72/1, 72/7, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14, 72/15, 72/16, 72/17, 72/19, 72/20, 72/21, 72/22,
72/23, 118/1, 118/2, 118/3, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 120, 338/3, 339/1, 339/2, 339/3, 340/1, 340/2, 342, 3004/1 и
делови катастарских парцела бр. 72/6, 72/18, 121, 338/1, 3002, 3003, 3037 и 3923/2, све у КО Шуме и
- катастарске парцеле бр. 3928/1, 3928/2, 3918/5, 3921/2, 3922/2, 3923/1, 3923/3, 3923/4, 3924, 3925, 3926/1,
3926/2, 3926/3, 3926/4, 3927/1, 3927/2, 3918/1, 3918/2, 3918/3, 3918/4, 3818/5, 5994 и делови катастарских парцела бр.
3923/2, 3929/2, 3930/2, 3935/2, 3936/3, 3936/4, 3937/2, 3938/2, 5976/3 и 5995, све у KO Лиса.
Простор који обухвата предметни План детаљне регулације је површине цца 12ха.
Коначна граница биће дефинисана Нацртом плана.
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Члан 5.
Плански основ за израду предметног Плана детаљне регулације, садржан је у Просторном плану општине
Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 3/13) и Плану генералне регулације Ивањица и Буковица,
делови насељенених места Свештица, Бедина Варош, Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево („Службени лист
општине Ивањица“ бр. 14/16) где је за зону насеља Ивањице, тј. грађевинско подручје ван формираних центара
насеља предвиђена урбанистичка разрада плановима нижег реда.
Члан 6.
Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за површински коп кречњака „Рашчићи“
код Ивањице на подручју Просторног плана Ивањице представља основу за утврђивање обавезујућих, хијерархијски
усаглашених смерница (еколошких захтева) при изради Плана и обезбеђење интегрисања мера заштите животне
средине и принципа одрживог развоја у све фазе израде Плана, као и дефинисање услова и решења заштите животне
средине у имплементацији коридора инфраструктуре. Стратешка процена се ради истовремено са израдом Плана,
чиме су створени услови за благовремено интегрисање захтева везаних за заштиту животне средине у поступак
израде, излагања јавности, усвајања и његове припреме.
Члан 7.
Израдом Извештаја о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за површински коп кречњака
„Рашчићи“ на територији општине Ивањица на животну средину утврдиће се утицаји на животну средину
одређених постојећих садржаја у оквиру граница плана и у непосредном окружењу, као и оних који могу настати
као последица реализације планираних садржаја и предлог мера за спречавање и ограничавање очекиваних
негативних утицаја. Дефинисаће се мере предвиђене за смањење или ублажавање негативних последица планиране
намене и изградње на животну средину као и програми праћења стања животне средине у току спровођења плана
експлоатације планираних садржаја.
Члан 8.
Израда Стратешке процене ће се обавити у складу са чланом 8. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010).
Члан 9.
Ова Одлука је донета у складу са Мишљењем бр. 501-111/17-09 Општинске управе Ивањица-Одељења за
пољопривреду и заштиту животне средине о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину од
19.12.2017. год. Како је реч о инфраструктурном пројекту, са значајним утицајем на животну средину
неопходно је водити рачуна и све радове на овом подручју ускладити са мерама заштите природе и
појединачним режимима заштите обзиром да се ради о заштићеном и еколошки изузетно вредном и значајном
подручју-Зона ваздушне бање Ивањица, Уредба Владе Републике Србије 25. јануара 2000. год. непосредна
близина споменик природе - „Хаџи Проданова пећина” (1975) и да се експолатација врши у зони државни пут
IIА реда бр. 180 Чачак – Гуча – Ивањица, а у свему према Просторним Планом општине Ивањица („Службени
лист општине Ивањица“, број 3/13).
Члан 10.
Основни садржај Извештаја о Стратешкој процени прописан је чланом 12. Закона о Стратешкој процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010).
Обавезни елементи Извештаја о стратешкој процени утицаја су:
1) полазне основе стратешке процене;
2) опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;
3) процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину;
4) смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на
животну средину;
5) програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма (мониторинг);
6) приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
7) приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план или програм;
8) закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на начин разумљив
јавности;
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9) друге податке од значаја за стратешку процену.
Члан 11.
Одлуку о избору носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утврдиће се Уговором између
инвеститора и обрађивача, а у складу са чланом 10. Закона о Стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010).
Члан 12.
У оквиру Извештаја о стратешке процене разматраће се постојеће стање животне средине (ваздух, вода,
земљиште) на подручју обухваћеним ПДР-ом за површински коп кречњака „Рашчићи“ (на територији општине
Ивањица), значај и карактеристике Плана, карактеристике планираних садржаја на животну средину и друга питања
и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја на
животну средину, узимајући у обзир планиране намене на подручју обухваћеним Планом.
Члан 13.
Извештај о стратешкој процени садржаће следеће елементе:
1. Полазне основе стратешке процене
2. Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора
3. Процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину
4. Смернице за израду процена на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на животну
средину
5. Програм праћења стања животне средине (Мониторинг), концептуални програм праћења
6. Приказ коришћене методологије и избор индикатора у изради стратешке процене
7. Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта
разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план или
програм
8. Закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну
средину, представљене на начин разумљив јавности
9. Друге податке од значаја за стратешку процену.
Члан 14.
Учешће заинтересованих органа, организација и јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени,
обавештење о начину и роковима увида у садржину Извештаја, као и времену и месту одржавања јавне расправе
биће обављено у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, бр.135/04 и 88/10) и Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10УС, 24/11 ,121/2012, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/15).
Члан 15.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на Јавни увид, заједно са Јавним увидом у Нацрт
Плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
бр.135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11 ,121/2012, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/15).
Члан 16.
На основу карактеристика Просторног плана општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, бр.
3/13) и ПГР Ивањице(„Службени лист општине Ивањица“, бр. 14/16), а како се подручје ПДР-а за површински коп
кречњака „Рашчићи“ општина Ивањица налази у оквиру насеља Рашчићи, на 6 km од градског насеља Ивањица- у
зони ваздушне бање Ивањица, непосредној близини споменик природе - „Хаџи Проданова пећина” (1975) и у зони
државног пута IIА реда бр. 180 Чачак – Гуча – Ивањица, сходно члану 2. ове Одлуке и у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.135/04 и 88/10), оцењено је да постоји
могућност утицаја на животну средину и да ће се за ПДР за површински коп кречњака „Рашчићи“ општина
Ивањица израдити Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.
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Члан 17.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП
КРЕЧЊАКА „РАШЧИЋИ“ ОПШТИНА ИВАЊИЦА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, у складу са одредбама Закона о
Стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од објављивања Одлуке о приступању изради Плана детаљне
регулације за површински коп кречњака „Рашчићи“ општина Ивањица“ у „Службеном листу општине Ивањица“.
11 Број: 350-350-2017

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Миланка Коларевић

На основу чл. 27. и чл. 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', број 72/2009,
81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/14 и 145/14), члана 20. став 1.тачка 2. и члана 32. став 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/2014 и 101/16 ), члана 29. (или 28.) Правилника о садржини, начину и поступку израде
планских докумената („ Службени гласник РС“, број 31/10, 69/10 и 16/11), и члана 39, Статута општине Ивањица
(Службени гласник Р.С број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012, 13/2013) Скупштина
општине Ивањица, на седници одржаној 27.12.2017 године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП КРЕЧЊАКА
„РАШЧИЋИ“ ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за површински коп кречњака „Рашчићи“ општина Ивањица
(у даљем тексту: План детаљне регулације), а на основу Мишљења Комисије за планове број 06-46/2017-11 од
18.12.2017. године.
На основу предходно наведеног Мишљења приступиће се изради Нацрта плана без предходне израде
Концепта плана.
Члан 2.
Планом детаљне регулације за површински коп кречњака „Рашчићи“ код Ивањице обухваћен је простор на
ободу насеља Рашчићи око 6км од Ивањице, непосредно са десне стране из правца Ивањице уз државни пут IIА
реда бр. 180 Чачак – Гуча - Ивањица, деоница са ознаком Д 0483 према Референтном систему Републичке дирекције
за путеве.
Члан 3.
Прелиминарном границом Плана детаљне регулације обухваћене су следеће катастарске парцеле:
- катастарске парцеле: бр. 6/2, 6/3, 6/4, 67, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 69/2, 69/3, 72/1, 72/7, 72/9, 72/10, 72/11,
72/12, 72/13, 72/14, 72/15, 72/16, 72/17, 72/19, 72/20, 72/21, 72/22, 72/23, 118/1, 118/2, 118/3, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4,
119/5, 120, 338/3, 339/1, 339/2, 339/3, 340/1, 340/2, 342, 3004/1 и делови катастарских парцела бр. 72/6, 72/18, 121,
338/1, 3002, 3003, 3037 и 3923/2, све у КО Шуме и
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- катастарске парцеле бр. 3928/1, 3928/2, 3918/5, 3921/2, 3922/2, 3923/1, 3923/3, 3923/4, 3924, 3925, 3926/1,
3926/2, 3926/3, 3926/4, 3927/1, 3927/2, 3918/1, 3918/2, 3918/3, 3918/4, 3818/5, 5994 и делови катастарских парцела бр.
3923/2, 3929/2, 3930/2, 3935/2, 3936/3, 3936/4, 3937/2, 3938/2, 5976/3 и 5995, све у KO Лиса.
Простор који обухвата предметни План детаљне регулације је површине цца 12ха.
Коначна граница биће дефинисана Нацртом плана.
Члан 4.
Плански основ за израду предметног Плана детаљне регулације, садржан је у Просторном плану општине
Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 3/13) и Плану генералне регулације Ивањица и Буковица,
делови насељенених места Свештица, Бедина Варош, Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево („Службени лист
општине Ивањица“ бр. 14/16) где је за зону насеља Ивањице, тј. грађевинско подручје ван формираних центара
насеља предвиђена урбанистичка разрада плановима нижег реда.
Члан 5.
За израду Плана користиће се катастарско топографски план обухваћеног подручја, као и подлоге које се
прибављају од РГЗ, СКН – Ивањица у складу са чланом 40. Закона о планирању и изградњи, допуњене са потребним
геодетским снимањима.
Члан 6.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора Плана детаљне регулације, заснивају се на
дефинисању потенцијала, ограничења, конфликата и развојних приоритета посматраног подручја ради унапређења
постојеће и нове регулације, дефинисања јавног интереса и очувања природних вредности простора и животне
средине.
Члан 7.
Визија и циљ планирања на овом простору, заснива се на сврсисходном и организованом коришћењу
природних и изграђених потенцијала и уређивању урбанистичке регулације рудника (површинског копа) за
експлоатацију кречњака као техничко грађевинског камена.
Циљ израде и доношења овог плана је и контролисана планска експлоатација ради спречавања и
минимизирања негативних ефеката и утицаја на животну средину како на деградацију природног пејзажа, воде и
ваздуха, тако и земљишта и шумских површина, као и рационално и планско коришћење минералних сировина и
рудног богатства Републике Србије.
Члан 8.
Концептуални оквир планирања састоји се у следећем:
• Усаглашавању извођачких и експлоатационих захтева са условима локације, као и потребним
техничким решењима;
• Дефинисању површина јавне намене и осталих површина;
• Стварању услова за озакоњење бесправно изграђених објеката и садржаја, као и нову изградњу са
прецизирањем урбанистичких параметара;
• Формирању саобраћајне мреже од планираних и постојећих саобраћајница која ће омогућити добру
саобраћајну повезаност као и саобраћајна кретања;
• Подизању нивоа инфраструктурне опремљености;
• Заштити животне средине.
Члан 9.
Рок за израду Нацрта Плана детаљне регулације је 3 (три) месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 10.
Финансирање израде планског документа, обезбедиће инвеститор Предузеће „Путеви“ доо Ивањица из
Ивањице, Ул. Јаворска бр. 55, а обрађивач плана је Предузеће „Еко Урбо План“ доо, Ужице.
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Члан 11.
После доношења ове Одлуке, носилац израде плана и надлежни орган општине Ивањица ће организовати
упознавање јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима
за развој просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања Раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се 7 (седам) дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана
и траје 15 (петнаест) дана од дана објављивања.
Члан 12.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и излаже се на
Јавни увид.
Излагање Плана на Јавни увид врши се после извршене стручне контроле и оглашава се у дневном листу и
траје 30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, о
начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације
које су од значаја за Јавни увид.
Члан 13.
За потребе израде Плана детаљне регулације радиће се Стратешка процена утицаја на животну средину.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 06-49/2017

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017)
, члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014), члана 39. Статута
општине Ивањица (Службени гласник РС број 79/2008 и „Службени лист општине Ивањица“, број 7/2012 и 9/2012),
Скупштина општине Ивањица на седници одржаној 27. 12. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се делокруг, састав и начин рада Општинског савета родитеља општине Ивањица (у даљем
тексту: Савет), начин избора чланова Савета, као и друга значајна питања за његов рад.
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Члан 2.
Савет разматра питања остваривања и унапређења образовања у општини Ивањица (у даљем тексту: Општина),
у складу са законом и Статутом општине Ивањица (у даљем тексту: Статут).
Скупштина општине Ивањица (у даљем тексту : Скупштина општине), Општинско веће општине Ивањица (у
даљем тексту: Општинско веће) и Председник општине Ивањица (у даљем тексту : Председник општине) су дужни
да предлоге одлука којe се тичу образовања претходно доставе на мишљење Савету.
ИЗБОР И МАНДАТ ЧЛАНОВА САВЕТА
Члан 3.
Савет броји 15 чланова.
Савет чине представници Савета родитеља предшколске установе „Бајка“ у Ивањици, Савета родитеља свих
основних школа и Савета родитеља свих средњих школа са територије општине Ивањица.
Сваки од Савета родитеља и става 2. овог члана делегира по једног члана, изузев Савета родитеља oсновне школе
„Милинко Кушић“ у Ивањици, Савета родитеља основне школе „Кирило Савић“ у Ивањици и Савета предшколске
установе „Бајка“ у Ивањици, који делегирају по два члана.
Координатор рада Савета је руководилац Актива директора основних школа.
Савет именује Скупштина општине већином гласова.
Представници Савета родитеља бирају се сваке школске године.
Члан 4.
Чланство у Савету престаје:
1. На крају школске године
2. На лични захтев;
3. Разрешењем од стране надлежног органа

ДЕЛОКРУГ РАДА САВЕТА
Члан 5.
Савет обавља следеће послове :
1. даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања,
васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
2. учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања
и безбедност деце, односно ученика;
3. прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и
васпитања за децу, односно ученике; спречавање социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и
осетљивих група на територији општине;
4. пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове
надлежности;
5. заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања,
васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
6. сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите,
културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
7. обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.
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Члан 6.
Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и законитости одлуке или
другог општег акта Скупштине општине ако сматра да су њиме непосредно повређена права детета, односно
ученика.
МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА
Члан 7.
Приликом разматрања питања из своје надлежности Савет остварује сарадњу са органима Општине који су
дужни да на захтев доставе тражене податке и информације из своје надлежности.
Савет сарађује и са организацијама које делују у области образовања, заштите здравља, социјалне заштите,
културе и другим областима значајним за децу.
Савет обавештава Скупштину Општине о ставовима и предлозима поводом питања из свог делокруга рада, која је
дужна да се o њима изјасни на првој наредној седници.
НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 8.
Савет из свог састава бира председника и заменика председника Савета, јавним гласањем на првој седници
Савета већином гласова, којом председава руководилац Актива директора основних школа. Председник и заменик
председника не могу истовремено бити представници истог предлагача.
Председник Савета, представља Савет, сазива и руководи седницама, потписује акте и врши друге послове у
складу са законом, и овом одлуком.
Председник Савета је дужан да сазове седницу Савета на предлог координатора рада Савета односно
руководиоца Актива директора основних школа.
Члан 9.
Савет доноси пословник о раду, којим се уређује начин рада у Савету.
Савет доноси закључке, ставове, мишљења и предлоге већином гласова чланова Савета.
ЈАВНОСТ РАДА
Члан 10.
Седнице савета су јавне, сем у случајевима када чланови Савета одлуче другачије.
Јавност рада се обезбеђује присуством родитеља, представника средстава јавног информисања седницама
Савета, давањем саопштења, одржавањем конференција за медије и на друге начине.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Административно техничке послове за потребе рада Савета обавља Одељење за привреду и друштвене
делатности.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
БРОЈ: 06-49/2017-01
ПРЕДСЕДНИК CKУПШТИНЕ
Александар Трипковић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон 101/16), члана
34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени
дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр.
24/2011) , члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана 39.
Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, бр. 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012 и
13/2013), Скупштина општине Ивањица на седници одржаној дана 27.12.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА
ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Ивањица које се финансирају из средстава
наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у 2018. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2018. годину, у одређеној висини, под
условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити,
Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима за 2018. годину.
Члан 2.
Расходи и издаци буџета општине Ивањица за 2018. годину у области пружања услуга социјалне заштите предвиђених
Одлукoм о буџету општине Ивањица за 2018. годину, Раздео 4 - Oпштинска упрaва; Програм 11: Социјална и дечија
заштита, апропријација економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, укупном износу од
20.800.000,00 динара, распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели:
Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава
наменског трансфера за 2018. годину

1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља

Укупно

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера за
2018. годину

Учешће ЈЛС по услузи из
сопствених извора прихода

2.000.000,00

5.800.000,00
6.000.000,00

3.780.000,00

3.220.000,00

5.780.000,00

15.020.000,00

Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне заштите за 2018.
годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине
Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 06-69 /2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.
закон и 108/16), члана 3. става 2. и 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/12, 45/15, 99/15, 42/17 и 94/17), члана 14. и 15. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“ бр. 4/15 и 11/15) и члана 39. Статута
општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/08 и „Сл. лист општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012 и 13/2013), а у
вези са чланом 100. став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) Скупштина општине Ивањица, на
седници одржаној 27.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ
ПОГОДБЕ
I ПРИСТУПА СЕ отуђењу непокретности из јавне својине Општине Ивањица путем непосредне погодбе и то:
- кат. парцеле број 1263/5 уписане у лист непокретности број 203 КО Прилике у површини од 0.00,48 ha
II Предметна непокретност отуђује се из јавне својине општине Ивањица у поступку примене члана 70. и члана 100.
став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) а на основу решења о одређивању земљишта за
редовну употребу објекта број: 464-22/2017-04 од 22.11.2017. године
III У поступку отуђења непокретности из тачке I ове Одлуке у свему поступити према одредбама Закона о
планирању и изградњи, Закона о јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ивањица.
IV Поступак непосредне погодбе спровешће Комисија која ће се формирати по доношењу ове одлуке.
V Непокретности из тачке I ове Одлуке отуђиће се по тржишној цени сходно одредбама Закона о планирању и
изградњи и Закона о јавној својини.
VI Овлашћује се Председник општине Ивањица да, у име општине Ивањица, може са власником објекта за чије
потребе се одређује земљиште за редовну употребу објекта и отуђује предметна непокретност, или лицем које он
овласти закључити уговор којим ће се ближе регулисати права и обавезе уговарача.
VII Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Ивањица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
број:464-24/17-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић
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На основу члана 27. став 10. и 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др. закон и 108/16), члана 3. став 1. тачка 1. и става 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12, 45/15, 99/15, 42/17 и 94/17), члана 14. и 15. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“ бр. 4/15 и
11/15) и члана 39. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/08 и „Сл. лист општине Ивањица“, број
7/2012, 9/2012 и 13/2013), Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној 27.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ПУТЕМ
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
I ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности, путем непосредне погодбе, у јавну својину Општине Ивањица, и
то:
- дела кат. парцеле број 1139 уписане у лист непокретности број 104 КО Свештица у сувласничком уделу од 205/885
што у мерама и границама представља са северне стране део који се граничи до кат. парц. бр. 2050 КО Свештица
(Општински пут) у дужини од 2.69 m и 13.91 m, са источне стране до постојећег пута на терену у дужини од 12.04 m
и 10.07 m, са јужне стране до кат. парц. бр. 1140/2 КО Свештица у дужини од 3.13 m и са западне стране до кат.
парц. бр. 1138 КО Свештица у дужини од 12.49 m, 1.57 m и 9.93 m и
- дела кат. парцеле број 1131, уписане у лист непокретности број 104 КО Свештица у сувласничком уделу од
846/2751 што у мерама и границама представља део са североисточне стране до остатка кат. парцеле број 1131 у
дужини од 22,52 m+15,41 m, у укупној дужини од 37,93 m. Са јужне стране до новопрокопаног пута у дужини од
14,89 m, са југозападне стране до општинског пута који носи ознаку 2050 КО Свештица у дужини од 11,00 m+26,53
m, у укупној дужини од 37,53 m. Са северне стране део до остатка кат. парцеле број 1131 КО Свештица у дужини од
5,23 m+8,22 m+6,01 m+13,10 m (односно у укупној дужини од 32,56 m).
II Земљиште се у јавну својину прибавља јер по својим карактеристикама и положају једино одговара потребама
општине Ивањица.
III У поступку прибављања непокретности из тачке I ове Одлуке у свему поступити према одредбама Закона о
јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Ивањица.
IV Поступак непосредне погодбе спровешће Комисија која ће се формирати по доношењу ове одлуке.
V Непокретности из тачке I ове Одлуке прибавиће се по тржишној вредности а у складу са Законом о јавној својини.
VI Овлашћује се Председник општине Ивањица да, у име општине Ивањица, може са власницом земљишта или
лицем које она овласти закључити уговор којим ће се ближе регулисати права и обавезе између општине Ивањица и
власника.
VII Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Ивањица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
Број:464-21/17-01

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
01Број:561-1/2017
Датум: 28.12.2017.год.
ИВАЊИЦА
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07), члана 39. Статута општине
Ивањица ("Службени гласник РС", број 79/08) и („Службени лист општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012 и 13/2013) и
члана 93. Пословника Скупштине општине Ивањица, („Сл. лист општине Ивањица“, број 2/2008, 7/2012 и 13/2013),
Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној 27.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Члан 1.
ФОРМИРА СЕ Женска одборничка мрежа општине Ивањица.
Члан 2.
Женску одборничку мрежу општине Ивањица чине све одборнице Скуштине општине Ивањица. Такође, све
изабране и постављене функционерке у руководећем органу Скупштине општине Ивањица (Председница скупштине,
Заменица председнице скупштине, Секретар скупштине) су чланице Женске одборничке мреже општине Ивањица.
Члан 3.
На првој наредној самосталној седници Женске одборничке мреже општине Ивањица која мора бити одржана
најкасније месец дана од дана формирања мреже, мора се изабрати руководство мреже – Председница женске
одборничке мреже општине Ивањица, Заменица председнице женске одборничке мреже општине Ивањица, као и
записничарка женске одборничке мреже општине Ивањица.
Првом самосталном седницом Женске одборничке мреже председава најстарија чланица мреже до избора
руководства мреже.
За одржавање самосталне седнице Женске одборничке мреже потребно је присуство више од половине чланица
мреже – 51%.
За одлучивање на седници потребна је већина од укупног броја присутних чланица мреже – 51%.
Самосталном седницом Женске одборничке мреже председава Председница Женске одборничке мреже. У случају
спречености и одсутности председнице седницом председава Заменица председнице Женске одборничке мреже.
На свакој седници Женске одборничке мреже записничарка води записник који потписује Председница мреже.
Записници са седница се не достављају чланицам мреже, већ чланице мреже могу у сваком моменту тражити од
председнице увид у записнике.
Седнице Женске одборничке мреже се одржавају једном у три месеца, а по потреби и чешће. Седницу заказује
Председница мреже.
Председница мреже, када дође до разрешења тренутне или именовања нове одборнице у сазиву Скупштине општине
дужна је да обавести чланице о аутоматском иступању односно приступању нове одборнице у Женску одборничку
мрежу.
У случају да Скупштина општине разреши Председницу Скупштине, Заменицу председнице Скупштине, Секретара
Скупштине, Женска одборничка мрежа је дужна да констатује њихова разрешења као и нова именовања на исте
функције.
Члан 4.
Женска одборничка мрежа општине Ивањица је формирана у циљу оснаживања жена на локалном нивоу, и као
таква има следеће надлежности и обавезе:
1.

Саветодавно учествује у раду Скупштине општине у вези питања родне равноправности и побољшања
положаја жена на локалном нивоу;
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3.

4.
5.

6.
7.
8.
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Учествује у консултацијама у припреми подзаконских аката и прописа које доноси Скупштина
општине која се тичу родне равноправности и побољшања положаја жена;
Даје препоруке Општинској управи, Општинском већу и Скупштини општине у процесима планирања,
израде, усвајања, имплементације и извештавања планских и стратешких докумената на локалном
нивоу;
Води рачина и даје сугестије на повреду квоте учешћа жена у органима општине;
Уско сарађије са Комисијом за родну равноправност општине Ивањица, Одељењем за локални
економски развој, инвестиције и грађевинске послове општине Ивањица, Одељењем за буџет и
финансије општине Ивањица у циљу што ефикаснијег планирања и имплементације програмског
буџетирања родне равноправности у општини Ивањица;
Прати програме везане за реализацију активности из домена родне равноправности које се финансирају
из буџета оптине Ивањица;
Чланице мреже редовно присуствују едукативним тренинзима и саветодавним скуповима;
Женска одборничка мрежа општине Ивањица стварује непосредну сарадњу са Женском
парламентарном мрежом Народне Скупштине;
Члан 5.

Маднат чланицама Женске одборничке мреже општине Ивањица почиње на дан објављивања ове одлуке у
„Службеном листи општине Ивањица“ и траје до дана истека мандата скупштинског сазива општине Ивањица.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС“, бр. 24/12, 45/15, 99/15, 42/17 и 94/17) и члана 39. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број
79/08 и „Сл. лист општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012 и 13/2013), Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 27.12.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Ивањица
непосредном погодбом.
II Комисија се образује у следећем саставу:
1. Мирјана Гојковић, самостални саветник Општинске управе општине Ивањица, председник Комисије
2. Миљко Главинић, руководилац Одељења за урбанизам и комуналне послове, члан
3. Слободан Поповић, руководилац Одељења за буџет и финансије, члан
4. Владислав Ивковић, сарадник у Одељењу за општу управу и заједничке послове, члан
5. Саво Недељковић, руководилац Одељења за привреду и друштвене послове
III Задатак Комисије је:
1. Спровођење поступка непосредне погодбе приликом отуђења непокретности из јавне својине општине
Ивањица и то:
кат. парцеле број 1263/5 уписане у лист непокретности број 203 КО Прилике у површини од 0.00,48ha
2. У поступку отуђења напред наведене непокретности у свему поступити према одредбама Закона о
планирању и изградњи, Закона о јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Ивањица
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Записник о спроведеном поступку непосредне погодбе, као и предлог о отуђењу непокретности из јавне
својине општине Ивањица, достави Скупштини општине Ивањица на разматрање и одлучивање.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Ивањица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
БРОЈ: 464-24/2/17-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС“, бр. 24/12, 45/15, 99/15, 42/17 и 94/17) и члана 39. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број
79/08 и „Сл. лист општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012 и 13/2013), Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 27.12.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Ивањица
непосредном погодбом.
II Комисија се образује у следећем саставу:
6. Миланка Коларевић, Начелник Општинске управе општине Ивањица, председник Комисије
7. Миљко Главинић, руководилац Одељења за урбанизам и комуналне послове, члан
8. Слободан Поповић, руководилац Одељења за буџет и финансије, члан
9. Снежана Џибраковић, руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове, члан
10. Далибор Вранић, грађевински инспектор у Одељењу за инспекцијске послове, члан
III Задатак Комисије је:
2. Спровођење поступка непосредне погодбе приликом прибављања непокретности у јавну својину општине
Ивањица и то:
- дела кат. парцеле број 1139 уписане у лист непокретности број 104 КО Свештица у сувласничком уделу од
205/885 што у мерама и границама представља са северне стране део који се граничи до кат. парц. бр. 2050
КО Свештица (Општински пут) у дужини од 2.69 m и 13.91 m, са источне стране до постојећег пута на терену
у дужини од 12.04 m и 10.07 m, са јужне стране до кат. парц. бр. 1140/2 КО Свештица у дужини од 3.13 m и
са западне стране до кат. парц. бр. 1138 КО Свештица у дужини од 12.49 m, 1.57 m и 9.93 m и
- дела кат. парцеле број 1131, уписане у лист непокретности број 104 КО Свештица у сувласничком уделу од
846/2751 што у мерама и границама представља део са североисточне стране до остатка кат. парцеле број
1131 у дужини од 22,52 m+15,41 m, у укупној дужини од 37,93 m. Са јужне стране до новопрокопаног пута у
дужини од 14,89 m, са југозападне стране до општинског пута који носи ознаку 2050 КО Свештица у дужини
од 11,00 m+26,53 m, у укупној дужини од 37,53 m. Са северне стране део до остатка кат. парцеле број 1131
КО Свештица у дужини од 5,23 m+8,22 m+6,01 m+13,10 m (односно у укупној дужини од 32,56 m).
3. Да записник о спроведеном поступку непосредне погодбе, као и предлог за прибављање непокретности у
јавну својину општине Ивањица, достави Скупштини општине Ивањица на разматрање и одлучивање.
4. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Ивањица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
БРОЈ: 464-23/17-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-1/17-01
20. 03. 2017. године
Ивањица
На основу члана 61. став 13. и 69. став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/2016) и члана
12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), Са раздела 4. Општинска управа, и то:
- Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски
саобраћај, Пројекат 14-Рекострукција мостова на реци Грабовици, апропријација економска
класификација 511-Зграде и грађевински објекти, у износу 1.800.000,00 динара,
- Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски
саобраћај, Пројекат 15-Рекострукција мостова на реци Љупчи, апропријација економска класификација
511-Зграде и грађевински објекти, у износу 2.400.000,00 динара,
- Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски
саобраћај, Пројекат 16-Рекострукција моста у Мочиоцима (код ОШ „Мићо Матовић“, апропријација
економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, у износу 800.000,00 динара,
- Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски
саобраћај, Пројекат 17-Рекострукција моста на Рашћанској реци, апропријација економска
класификација 511-Зграде и грађевински објекти, у износу 500.000,00 динара,
- Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски
саобраћај, Пројекат 18-Рекострукција моста на Мечанском потоку на путу за Бошковиће, апропријација
економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, у износу 1.200.000,00 динара,
- Програм 2002-Основно образовање, функција 912-Основно образовање и васпитање, Пројекат 1:
Адаптација и санација школске зграде у ОШ „Вучић Величковић“ Међуречје, апропријација еконкска
класификација, 511-Зграде и грађевински објекти, у износу 2.600.000,00 динара,
- Програм 1801-Здравствена заштита, функција 760-Здравство некласификовано на другом месту,
Пројекат 2: Адаптација објекта „Медицина реада“ у Дому здравља, апропријација еконкска
класификација, 511-Зграде и грађевински објекти, у износу 1.800.000,00 динара,

Средства у укупнпм износу 11.100.000,00 динара преносе се у текућу буџетску резерву у оквиру раздела 4.
Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска активност
0009 –Текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге, економска класификација 499 – Средства резерве –
текућа резерва и распоређују се Општинској управи за ради обезбеђења недостајућих средстава.

3.

Средства из тачке 1. овог решења у износу 11.100.000,00 динара распоређују се у оквиру рaздела 4. –
Општинска управа, глава 01 – Општинска управа, Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре; Пројекат 21-Реконструкција улице Сађавац-Топали са припадајућом инфраструктуром у
насељу Сењак , функција 451 – Друмски саобраћај, апропријација економска класификација 511-Зграде и
грађевински објекти у износу 11.100.000,00 динара.
O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

2.

У Ивањици, 20. 03. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-2/16-01
28. 03. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016), Председник
општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
Општинској управи у износу 465.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за финансирање
текућих отплате кредита према Фонду за развој Републике Србије.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, глава 01 –
Општинска управа, Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска активност 0003-Сервисирање
јавног дуга, функција 170 – Трансакције јавног дуга, економска класификација 611-Отплата главнице
домаћим кредиторима у износу 450.000,00 динара и економска класификација 441 – отплата домаћих камата
у износу 15.000,00 динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 28. 03. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Број 11

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-3/16-01
28. 03. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016), Председник
општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
Месној заједници Девићи у износу 60.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за
финансирање текућих расхода.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, глава 01 –
Општинска управа, Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска активност 0002-функционисање
месних заједница, функција 160 – Текуће поправке и одржавање, економска класификација 425 - Текуће
поправке и одржавање у износу 60.000,00 динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 28. 03. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-4/17-01
04. 05. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016), Председник
општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
Општинској управи у износу 5.000.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за набавку
противградних ракета.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 01 –
Општинска управа, Програм 0101: Пољопривреда и рурални развоз; Програмска активност 0002-мере
подршке руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда, економска класификација 426 - Материјал у
износу 5.000.000,00 динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 04. 05. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Број 11

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-5/17-01
04. 05. 2017. године
Ивањица
На основу члана 61. став 13. и 69. став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/2016) и члана
12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
5.
-

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), Са раздела 4. Општинска управа, и то:
Програм 1102-Kомунална делатност, функција 630-Водоснадбевање, Програмска активност 0008:
Управљање и снадбевање водом за пиће, апропријација економска класификација 511-Зграде и грађевински
објекти, у износу 5.000.000,00 динара, преносе се у текућу буџетску резерву у оквиру раздела 4. Општинска
управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска активност
0009 –Текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге, економска класификација 499 – Средства
резерве – текућа резерва и распоређују се Општинској управи за ради обезбеђења недостајућих средстава.

7.

Средства из тачке 1. овог решења у износу 5.000.000,00 динара распоређују се у оквиру рaздела 4. –
Општинска управа, глава 01 – Општинска управа, Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре; Пројекат 3-Периодично одржавање општинских и некатегорисаних путева, функција 451 –
Друмски саобраћај, апропријација економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање у износу
5.000.000,00 динара.
O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.

8.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

6.

У Ивањици, 04. 05. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-6/17-01
18. 05. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016), Председник
општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
Скупштини општине Ивањица у износу 98.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за текуће
расходе.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 1. – Скупштина општине, глава 01 –
Скупштина општине, Програм 2101: Политички систем локалне самоуправе; Програмска активност 0001Функционисање скупштине, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални и
спољни послови, економска класификација 422 – Трошкови путовања у износу 98.000,00 динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 18. 05. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Број 11

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-7/17-01
19. 05. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016), Председник
општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства Дому
културе Ивањица у износу 210.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за исплату
отпремнине поводом одласка у пензију за Ковачевић Лелу.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 02 – Дом
културе, Програм 1201: Развој културе; Програмска активност 0001-Функционисање локалних установа
културе, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у
износу 210.000,00 динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 19. 05. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-8/17-01
12. 07. 2017. године
Ивањица
На основу члана 61. став 13. и 69. став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/2016) и члана
12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
9.
-

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), Са раздела 4. Општинска управа, и то:
Програм 1201-Развој културе и информисања, функција 820-Услуге културе, Програмска активност
0002:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, апропријација економска класификација 515Нематеријална имовина, у износу 3.000.000,00 динара, преносе се у текућу буџетску резерву у оквиру
раздела 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне услуге управе;
Програмска активност 0009 –Текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва и распоређују се Општинској управи за ради
обезбеђења недостајућих средстава за услуге транспорта дробљеног каменог агрегата и механизације.

10. Средства из тачке 1. овог решења у износу 3.000.000,00 динара распоређују се у оквиру рaздела 4. –
Општинска управа, глава 01 – Општинска управа, Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре; Пројекат 2-Редовно одржавање општинских и некатегорисаних путева, функција 451 –
Друмски саобраћај, апропријација економска класификација 423-Услуге по уговору у износу 3.000.000,00
динара.
11. O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
12. Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».
У Ивањици, 12. 07. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Број 11

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-9/17-01
06. 09. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016 и 4/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
Општинској управи Ивањица у износу 597.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за
трансфер средстава Гимназији Ивањица за замену столарије.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 01 –
Општинска управа, Програм 2002:Основно образовање и васпитање; Програмска активност 0001Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти, конто намене 425-текуће поправке и одржавање у износу 597.000,00
динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 06. 09. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-10/17-01
11. 09. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016 и 4/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
Општинској управи у износу 195.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за финансирање
текућих расхода.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 01 –
Општинска управа, Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска активност 0001-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, економска класификација 481Дотације невладиним организацијама у износу 195.000,00 динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 11. 09. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Број 11

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-11/17-01
18. 09. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016 и 4/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства у
износу 140.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за плаћање изнајмљивања разгласа,
расвете и обезбеђења концертног наступа Сергеја Ћетковића.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 01 –
Општинска управа, Програм 1201: Развој културе; Програмска активност 0003-Унапређење система
очувања и представљања културно историјског наслеђа, функција 820 – Услуге културе, економска
класификација 424 – Специјализоване услуге у износу 140.000,00 динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 18. 09. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-12/17-01
20. 10. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016 и 4/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства у
износу 165.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за реализацију Закључка општинског
већа број: 01број:06-35/2017 од 17. 10. 2017. године и Одлуке о расподели финансијских средстава за
набавку огрева за домаћинства ромске националности у општини Ивањица за грејну сезону 2017/2018
бриј:06-35/2017-01 од 17. 10. 2017. године.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 01 –
Општинска управа, Програм 0901: Социјална и дечија заштита; Програмска активност 0007-подршка
старијим лицима и особама и/или особама са инвалидитетом , функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета
у износу 53.000,00 динара и глава 01 – Општинска управа, Програм 0901: Социјална и дечија заштита;
Програмска активност 0005-Активности црвеног крста, функција 090 – Социјална заштита некласификована
на другом месту, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама у износу 112.000,00
динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 20. 10. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Број 11

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-13/17-01
07. 11. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016 и 4/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства Дому
културе Ивањица у износу 195.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за текуће расходе.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 02 – Дом
културе, Програм 1201: Развој културе; Програмска активност 0001-Функционисање локалних установа
културе, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 421 – стални трошкови у износу
25.000,00 динара и у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 02 – Дом културе, Програм 1201: Развој
културе; Програмска активност 0002-Подстицај културном и уметничком стваралаштву, функција 820 –
Услуге културе, економска класификација 423 – услуге по уговору у износу 170.000,00 динара

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 07. 11. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-14/17-01
07. 11. 2017. године
Ивањица
На основу члана 61. став 13. и 69. став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/2016) и члана
12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016 и 4/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
13. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016 и 4/2017), Са раздела 4. Општинска управа, и то:
- Програм 1201-Развој културе и информисања, функција 820-Услуге културе, Пројекат 8-„Сабор српске
омладине“ на Јавору, апропријација економска класификација 422-Трошкови путовања, у износу
50.000,00 динара и економска класификација 423-услуге по уговору у износу 300.000,00 динара.
Средства у укупнпм износу 350.000,00 динара преносе се у текућу буџетску резерву у оквиру раздела 4.
Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 –Текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва и распоређују се Дому културе за ради обезбеђења недостајућих
средстава.
14. Средства из тачкe 1. овог решења у износу 350.000,00 динара распоређују се у оквиру рaздела 4. –
Општинска управа, глава 01 – Дом културе, Програм 1201-Развој културе и информисања; Програмска
активност 0002-Подстицај културном и уметничком стваралаштву, функција 820 – Услуге културе,
апропријација економска класификација 421-стални трошкови у износу 50.000,00 динара и апропријација
економска класификација 424-специјализоване услуге у износу 300.000,00 динара
15. O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
16. Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».
У Ивањици, 07. 11. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Број 11

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-15/17-01
17. 11. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016 и 4/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
Општинској управи у износу 400.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за финансирање
ревитализације атарских путева.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 01 –
Општинска управа, Програм 0101: Пољопривреда и рурални развој; Програмска активност 0002-Мере
подршке руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда, економска класификација 425-Текуће поправке
и одржавање у износу 400.000,00 динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 17. 11. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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29 децембар 2017

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-16/17-01
06. 12. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016 и 4/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
Општинској управи у износу 230.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за исплату
стимулативних накнада противградним стрелцима.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 01 –
Општинска управа, Програм 0101: Пољопривреда и рурални развој; Програмска активност 0002-Мере
подршке руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда, економска класификација 423-Услуге по
уговору у износу 230.000,00 динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 06. 12. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Број 11

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-17/17-01
14. 12. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016 и 4/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
Општинској управи Ивањица у износу 166.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за
трансфер средстава Гимназији Ивањица за текуће расходе.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 01 –
Општинска управа, Програм 2003:Средње образовање; Програмска активност 0001-Функционисање
средњих школа, функција 920 – Средње образовање, економска класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, конто намене 421-стални трошкови у износу 166.000,00 динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 14. 12. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-25-18/17-01
21. 12. 2017. године
Ивањица
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Одлуке
о буџету општине Ивањица за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» број 15/2016 и 4/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. («Службени лист општине Ивањица»
број 15/2016), раздео 4. Општинска управа, глава 01 – Oпштинска управа, Програм 0602: Опште јавне
услуге управе; Програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
Општинској управи Ивањица у износу 557.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за
трансфер средстава Oш „Вучић Величковић“ Међуречје.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 01 –
Општинска управа, Програм 2002:Основно образовање и васпитање; Програмска активност 0001Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти, конто намене 4251-текуће поправке и одржавање у износу 87.000,00
динара и конто намене 483100-Новчане казне и пенали у износу 470.000,00 динара.

3.

O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за финансије.

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».

У Ивањици, 06. 09. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Број 11

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-60-1/01-2017
05. 09. 2017. године
Ивањица
На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему („Службени гласни РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 41. Закона о
изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласни РС“ број 99/2016 и члана 12. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 15/2016 и 4/2014 ), Председник
општине Ивањица на предлог Општинске управе доноси:

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. У разделу 4.-Општинска управа, глава 01- Општинска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, функција:
810 – Услуге рекреације и спорта , Пројекат 1301-1-Изградња спортског центра, апропријација економска
класификација 511- Зграде и грађевински објекти, износ „26.088.000,00“ динара умањује се за „2.300.000,00“ динара
што је 8,81 % ове апропријације.
2. Средства из члана 1. овог решења у износу 2.300.000,00 динара распоређују се у разделу 4.- Општинска управа,
глава 01- Општинска управа, Програм 5: Пољопривреда, функција: 421– Пољопривреда, Програмска активност:
0101-0002-мере подршке руралном развоју, позиција 53/0, апропријација економска класификација 425-Текуће
поправке и одржавање.
3.О реализацији овог решења стараће се Општинска управа-одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-60-2/01-2017
28. 09. 2017. године
Ивањица
На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему („Службени гласни РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 41. Закона о
изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласни РС“ број 99/2016 и члана 12. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 15/2016 и 4/2014 ), Председник
општине Ивањица на предлог Општинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. У разделу 4.-Општинска управа, глава 02- Дом културе, Програм 13: Развој културе и информисања, функција:
820 – Услуге културе, Програмска активност:0001-Функционисање локалних установа културе, позиција 83/0,
апропријација економска класификација 411-Плате,додаци и накнаде запослених износ „8.250.000,00“ динара
умањује се за „90.000,00“ динара што је 1,09 % ове апропријације и апропријација економска класификација 412Социјални доприноси на терет послодавца износ „1.460.000,00“ динара умањује се у износу „10.000,00“ динара што
је 0,68% ове апропријације.
2. Средства из члана 1. овог решења у износу 100.000,00 динара распоређују се у разделу 4.- Општинска управа,
глава 01-Библиотека „Светислав Вуловић“, Програм 13: Развој културе и информисања, функција: 820 – Услуге
културе, Програмска активност:0001-Функционисање локалних установа културе, позиција 98/0, апропријација
економска класификација 411-Плате,додаци и накнаде запослених у износу „90.000,00“ и позиција 99/0,
апропријација економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца у износу 10.000,00 динара.
3.О реализацији овог решења стараће се Општинска управа-одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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Број 11

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-18-1/2017-01
09. 03. 2017. године
Ивањица

На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. Закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 30. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 15/2016,
Уговора o додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за
поправку предметне сеоске куће са окућницом број: 404-119/2016-01 од 09. 11. 2016. године и Анекса уговора број:
404-119/2016-01 од 29. 12. 2017. године, Начелница општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. У члану 1. и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017 годину, приходи по основу трансфера од других
нивоа власти, економска класификација 733154 увећавају се у износу 5.421.000,00 динара.
2. Средства из става 1. овог решења у укупном износу 5.421.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2017. годину оквиру раздела 4. Општинска управа, Програм 11: Социјална и дечја заштита,
Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом, глава 4.01 – Општинска управа, функција
040 – Породица и деца, апропријација економске класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у
износу 5.421.000,00 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“
НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНЕ
Миланка Коларевић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-18-2/2017-01
03. 05. 2017. године
Ивањица
На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. Закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 30. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 15/2016,
Уговора o реализацији пројекта „Радном интеграцијом до запошљавања младих на локалу“, потписаног између
општине Министарства омладине и спорта и општине Ивањица, Начелница општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. У члану 1. и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017 годину, приходи по основу трансфера од других
нивоа власти, економска класификација 733154 увећавају се у износу 1.447.600,00 динара.
2. Средства из става 1. овог решења у укупном износу 1.447.600,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2017. годину оквиру раздела 4. Општинска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине,
Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике, глава 4.01 – Општинска управа, функција 130
– Опште услуге, апропријација економске класификација 423 – услуге по уговору у износу 1.445.600,00 динара и
апропријација економске класификација 426 - материјал износу 2.000,00 динара .
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНЕ
Миланка Коларевић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-18-3/2017-01
02. 06. 2017. године
Ивањица
На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. Закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 30. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 15/2016,
Уговора o сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и општине Ивањица број:40486/2017-01 од 20. 04. 2017 године, Уговора o сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије и општине Ивањица број:404-96/2017-01 од 22. 05. 2017 године, Уговора o сарадњи између Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије и општине Ивањица број:404-95/2017-01 од 22. 05. 2017 године и Уговора
o сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и општине Ивањица број:404-95/201701 од 22. 05. 2017 године, Начелница општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. У члану 1. и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017 годину, приходи по основу трансфера од других
нивоа власти, економска класификација 733154 увећавају се у износу 5.347.500,00 динара.
2. Средства из става 1. овог решења у укупном износу 5.347.500,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2017. годину оквиру раздела 4. Општинска управа, Програм 11: Социјална и дечја заштита,
Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом, глава 4.01 – Општинска управа, функција
040 – Породица и деца, апропријација економске класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у
износу 5.347.500,00 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“
НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНЕ
Миланка Коларевић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-18-4/2017-01
05. 06. 2017. године
Ивањица

На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. Закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 30. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 15/2016,
Уговора o суфинансирању пројекта „Побољшање квалитета туристичке понуде кроз укључивање нових
домаћинстава у сеоски туризам и њихова едукација“ потисаним између Министарства трговине, туризма и
телекомуникација и Туристичке организације општине Ивањица, Начелница општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. У члану 1. и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017 годину, приходи по основу трансфера од других
нивоа власти, економска класификација 733154 увећавају се у износу 300.000,00 динара.
2. Средства из става 1. овог решења у укупном износу 300.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2017. годину оквиру раздела 4. Општинска управа, Глава 4.06: Туристичка организација,
Програм 4: Развој туризма, Програмска активност 1502-0001:Управљање развојем туризма, , функција 473 –
Туризам, апропријација економске класификација 423 – Услуге по уговору у износу 267.000,00 динара и
апропријација економске класификација 426 – Материјал у износу 33.000,00 динара
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНЕ
Миланка Коларевић

49
29 децембар 2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Број 11

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-18-5/2017-01
07. 07. 2017. године
Ивањица
На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. Закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 30. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 15/2016,
Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања број: 451-04-65/2017-03 од 22. 06. 2017. године,
Начелница општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. У члану 1. и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017 годину, приходи по основу трансфера од других
нивоа власти, економска класификација 733154 увећавају се у износу 400.000,00 динара.
2. Средства из става 1. овог решења у укупном износу 400.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2017. годину оквиру раздела 4. Општинска управа, Глава 4.02: Дом културе, Програм 13:
Развој културе и информисања, функција 820 – Услуге културе, и то:
- Пројекат 1201-1: Сабор двојничара и старих инструмената Кушићи, позиција 88, економска класификација 421стални трошкови (конто намене 421600) у износу 160.000,00 динара и позиција 90, економска класификација 423услуге по уговору (конто намене 423500) у износу 40.000,00 динара и
- Пројекат 1201-3: Сабор у Приликама позиција 88, економска класификација 421-стални трошкови (конто намене
421600) у износу 200.000,00 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНЕ
Миланка Коларевић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-18-6/2017-01
05. 09. 2017. године
Ивањица
На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. Закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 30. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 15/2016 и
4/2017), Уговора o коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта између Mинистарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде-управе и општине Ивањица, Начелница општинске управе Ивањица
доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. У члану 1. и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017 годину, приходи по основу трансфера од других
нивоа власти, економска класификација 733154 увећавају се у износу 4.742.000,00 динара.
2. Средства из става 1. овог решења у укупном износу 4.742.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2017. годину оквиру раздела 4. Општинска управа, Програм 5: Пољопривреда и рурални
развој, Програмска активност 0101-0002: Мере подршке руралном развоје, глава 4.01 – Општинска управа, функција
421 – Пољопривреда, позиција 53/0, апропријација економске класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
износу 4.742.000,00 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНЕ
Миланка Коларевић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-18-7/2017-01
27. 11. 2017. године
Ивањица

На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. Закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 30. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 15/2016,
Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања број: 451-04-5667/2017-03 од 01. 11. 2017.
године, Уговора о суфинансирању пројекта под називом „Финансирање уметничких дела за уметничку збирку“
потписаног између Министарства културе и информисања број: 451-04-5667/2017-03 и Дома културе Ивањица
број:72-2/2017 од 18. 10. 2017. године, Начелница општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. У члану 1. и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017 годину, приходи по основу трансфера од других
нивоа власти, економска класификација 733154 увећавају се у износу 400.000,00 динара.
2. Средства из става 1. овог решења у укупном износу 400.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2017. годину оквиру раздела 4. Општинска управа, Глава 4.02: Дом културе, Програм 13:
Развој културе и информисања, Програмска активност 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 424-Специјализоване услуге (конто намене
424221-услуге културе) у износу 400.000,00 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“
НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНЕ
Миланка Коларевић
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РепубликаСрбија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ01 Број 06-51/2017
04. јануар 2018. године
ИВАЊИЦА
На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије, број
129/07) и члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС, број 79/08 и „Службени лист општине
Ивањица“, број 7/12, 9/12 и 13/2013) и Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања
и образовања у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 146/2014), Општинско веће општине
Ивањица, на седници одржаној 28. децембра 2017. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
I УТВРЂУЈЕ СЕ јединствена економска цена Програма васпитања и образовања по детету за 2018.
годину у Предшколској установи „Бајка“ у Ивањици.
- економска цена по детету у јасленим и васпитним групама у целодневном боравку у износу од
22.370,42 динара. Појединачно учешће корисника у месечној економској цени у износу од 20% износи 4.475,00
динара.
- за припремни предшколски програм у износу од 13.422,25 динара. Појединчано учешће корисника у
припремном предшколском прогаму износи 2.685,00 динара.
II Утврђене цене из става 1. овог решења примењиваће се 01.01.2018. године.
III Овим решењем ставља се ван снаге решење број 06-16/2015-01 од 08.05.2015. године.
Образложење
Министар просвете, науке и технолошког развоја РС донео је Правилник о мерилима за утврђивање
економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама. Исти је објављен у „Службеном
гаснику Републике Србије, број 146/2014“, а примењује се од 01.јануара 2015. године.
Овим Правилником утврђена су мерила на основу којих је надлежни орган локаклне самоуправе дужан
да утврди цену програма васпитања и образовања по детету у Предшколској установи чији је оснивач.
Поступајући по одредбама наведеног Правилника, уз сву неопходну документацију која је достављена
од стране Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, стручне службе Општинске управе општине Ивањица, утврдиле
су економску цену прогама васпитања и образовања за 2018. годину.
Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву решења.
ПРАВНА ПОУКА: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може
покренути управни спор пред Управним судом у Београду, Oдељење у Крагујевцу, у року од 30 дана од дана
достављања решења.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ивањица“.
ДОСТАВИТИ:
-Одељењу за привреду и друштвене делатности
-Одељењу за финансије
-Предшколској установи „Бајка“ Ивањица
-Архиви Општинског Већа
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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