СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 18 јун 2018

Година XI – Број 5

На основу члана 39. Статута општине Ивањица („Сл. лист РС“, број 79/08 и „Сл. лист општине Ивањица“,
број 7/2012, 9/2012 и 13/2013), члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник
РС“, број 10/2013, 142/2014, 103/15, и 101/2016), Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о
давању претходне сагласности на Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за подручје територије општине Ивањица за 2018. годину, број 320-00-3599/2018-09 од
25.05.2018. године, и члана 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину („Сл. лист општине Ивањица“,
број 10/2017), Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној данa 14.06.2018. године, донела је
ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
…

Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава
Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив мере

1.
2.
n+1...
УКУПНО

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза
(у РСД)

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе
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Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза
(у РСД)

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

1.
2.
n+1...
УКУПНО
Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

Назив мере

Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава
Управљање
ризицима
Одрживо
коришћење
пољопривредног
земљишта
Унапређење
економских
активности на селу
кроз подршку
непољопривредним
активностима
Економске
активности у циљу
подизања
конкурентности у
смислу додавања
вредности кроз
прераду као и
увођење и
сертификацију
система квалитета
хране, органских
производа и
производа са
ознаком
географског
порекла на
газдинствима
УКУПНО

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу годину
без пренетих
обавеза
(у РСД)

12.530.000,00
101

104

8.500.000,00

201.1

600.000,00

302

400.000,00

304

800.000,00

22.830.000,00

Износ
подстицаја
по
јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)
За инвестиције:
101.1.3. и
101.6.2. 65%
За инвестицију:
101.2.1. 80%
100%

15%

80%

65%

Максимал
ни износ
подршке
по
кориснику
(ако је
дефинисан
)
(РСД)
За
инвестициј
у: 101.2.1.
12.000,00

Пренете
обавезе

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

1.

Назив мере

Шифра
мере

Подстицаји за
промотивне
активности у
пољопривреди
и руралном
развоју

402

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза
(у РСД)

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

220.000,00

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

0,00

100%

2.
n+1...
УКУПНО

220.000,00

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке и у оквиру
мера руралног развоја

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза
(у РСД)

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја
по кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

1.
2.
n+1...
УКУПНО

Тебела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без
пренетих обавеза)

23.050.000,00

Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за посебне подстицаје

22.830.000,00
220.000,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе

0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене Програма
Циљна група-потенцијални корисници мера подршке су носиоци регистрованих комерцијалних пољопривредних
газдинстава у активном статусу - физичка лица и задруге. Промене које се очекују за пољопривреднике - кориснике
мера након реализације програма, имајући у виду специфичност средине у којој се Програм спроводи, а то је
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подручје са отежаним условима рада у пољопривреди, очекује се да ће мере из програма довести до: повећањa ниоа
квалитета производње и квалитета производа, повећања продуктивности и конкурентности.
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја
Информисање потенцијалних корисника о мерама које су дефинисане Програмом вршиће се путем регионалних и
локалне телевизије, локалних радио станица, сајта локалне самоуправе. Информисање потенцијалних корисника
вршиће и запослени у Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица.
Мониторинг и евалуација/надзор реализације Програма
Процес мониторина и евалуацију/надзор реализације Програма вршиће запослени у Одељењу за пољопривреду и
заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица.
II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Општина Ивањица ће у 2018. години, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју,
подстицати развој пољопривреде спровођењем следећих мера подршке:
2.1. Мере подршке руралном развоју:
А. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
Шифра мере

Мера подршке / инвестиција

Мера

101

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Мера

104

Управљање ризицима

Мера: 2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
Шифра мере: 101
2.1.1. Образложење
Основне карактеристике пољопривредног сектора на територији Општине Ивањица произилазе из неповољне
структуре пољопривредних газдинстава. Уситњеност поседа, мали број грла стоке на породичним фармама,
неадекватни производни и смештајни објекти, слаба примена савремених технологија производње и увођење новог
сортимента су карактеристике ивањичке пољопривреде. Један од веома битних узрока недовољне конкурентности
ивањичке пољопривреде јесте ниска продуктивност која произилази и из недовољне техничке и технолошке
опремљености газдинстава. Постојећа механизација је застарела. Бројно стање сточног фонда и расни састав нису на
задовољавајућем нивоу, нарочито у овчарству. Пољопривредна газдинства, због неповољног економског и
социјалног стања, нису у могућности да сама обезбеде довољно средстава за модернизацију производње и повећање
конкурентности.
Модернизацијом постојећих објеката, побољшањем расног састава сточног фонда, куповином модерне опреме и
савремене механизације, заснивањем нових производних засада и улагањем у складишне и прерадне капацитете на
пољопривредним газдинствима могуће је побољшати економске аспекте деловања и знатно боље испуњавати
захтеве одржавања природних ресурса, заштите и добробити животиња и безбедности хране.
Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014- 2024 и са смерницама за
израду Стратегије развоја пољопривреде на територији општине Ивањица за период 2015-2020 донетим на седници
СО-е Ивањица, 01 број 06-6/2015 од 04.03.2015. године.
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Преглед по секторима:
Сектор: Млеко
Сектором доминирају мали проивођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. Општи проблем представља ниво
квалитета произведеног млека и низак ниво производње по крави, што доводи до непрофитабилног пословања
произвођача. Гздинства се суочавају са лошом технологијом у исхрани животиња, недостатком квалитетног
генетског материјала и лошим условима држања стоке.
План је да у наредном периоду интервенције у оквиру овог сектора буду усмерене на побољшање начина
складиштења и хлађења млека, као и развој производа са додатом вредношћу су начини на који се може побољшати
конкурентност и квалитет производа.
Интервенције у оквиру овог сектора у 2018. години ће бити усмерене кроз подстицаје за набавку нове опреме за
мужу.
Сектор: Месо
Постојеће стање у сектору указује на пад сточарске производње. Сектором доминира велики број газдинстава са
ниским интензитетом производње који желе да унапреде и побољшају квалитет сточарских производа,
специјализују се у производњи меса са фокусом на гајење оваца, као и да побољшају продуктивност и
конзистентност у производњи.
Газдинства која производе месо нису специјализована, не користе правилно пашњаке и квалитет коришћене сточне
хране није задовољавајући. Такође, неодговарајућа је технологија исхране као и услови смештаја животиња.
Интервенције у оквиру овог сектора ће бити усмерене на унапређење стања физичких ресурса кроз подршку
инвестицијама за унапређење конкурентности, у виду подстицаја за наваку квалитетних оваца у циљу побољшања
расног састава и повећања производње меса.
Сектор: Пчеларство
Пчеларство представља малу али изузетно атрактивну пољопривредну делатност, која последњих година почиње
тржишно да се усмерава у правцу прихватања услова и стандарда ЕУ. Друштво пчелара Ивањица је регистровано
1985. године. Према подацима из у 2016. године друштво броји 113 чланова (97 су чланови СПОС-а) који поседују
5.680 пчелињих друштава, са просечном годишњом производњом која варира у зависности од године од 50.000 до
90.000 кг меда. Општина Ивањица је у сарадњи са ЕВРОПСКИМ ПРОГРЕСОМ у 2017. години подстицала развој
пчеларства кроз подршку набавци кошница и ројева за жене почетнице у пчеларству.
Интервенције у оквиру овог сектора ће бити усмерене на унапређење стања физичких ресурса у виду подстицаја за
набавку нове опреме за пчеларство.
2.1.2. Циљеви мере
Општи циљеви:
Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; Повећање производње; Побољшање продуктивности и квалитета
производа; Смањење трошкова производње;
Унапређење техничко-технолошке опремљености; Одрживо
управљање ресурсима и заштите животне средине; Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и
иностраног тржишта.
Специфични циљеви по секторима:
Сектор: Млеко - Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње млека путем циљаних
инвестиција на газдинствима. Унапређење производне инфраструктуре и опреме.
Сектор: Месо - Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње меса на газдинствима (овце);
Унапређење квалитета овчијег меса у складу са националним стандардима; Повећање учешћа товних раса;
Достизање стандарда у области добробити и здравља животиња, хигијене и заштите животне средине; Побољшање
квалитета и конзистентности производње кроз инвестиције у набавку квалитетних грла.
Сектор: Пчеларство - Повећање производње пчеларских производа; Повећање прихода у домаћинствима која се
баве пчеларском производњом; Повећање степена запослености у сектору.

6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Број 5

18 јун 2018

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Није применљиво.
2.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства.
2.1.5. Економска одрживост
За ову меру није потребно да подносилац захтева докаже економску одрживост улагања кроз одређену форму
бизнис плана или пројекта.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за кориснике физичка лица су:
— Да је носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу
— Да има пребивалиште на територији општине Ивањица
— Да се парцеле уписане у Регистар пољопривредних газдинстава корисника налазе на територији општине
Ивањица
— За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,
осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим
пољопривредним газдинствима;
— Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније
остварених подстицаја, субвенција
— Да нема евидентираних а неизмирених пореских обавеза код локалне пореске администрације;
— У ветеринарској бази података и у Регистру пољопривредних газдинстава има пријављен одговарајући
сточни фонд (податке о врсти и броју животиња, и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају)
— Корисници мере морају приложити доказе о извршеној набавци предметних инвестиција; Доказе о пореклу
и производним особинама грла, и уверења о здравственом стању набављених грла
2.1.7. Специфични критеријуми
Сектор: Млеко
•

Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно власништву члана РПГ 1 - 19
млечних крава.

Сектор: Месо
•
•
•
•

Пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву односно власништву
члана РПГ 10-300 квалитетних приплодних оваца. Предмет захтева за подстицаје за набавку квалитетних
приплодних грла оваца на може бити мањи од 10 грла.
квалитетну приплодну овцу која је предмет захтева користе за даљу репродукцију на свом газдинству 3
година од дана набавке
добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне
набавке
грла која су предмет подстицаја морају бити познатог порекла и под контролом основне одгајивачке
организације

Сектор: Пчеларство
•

Прихватљиви корисници за набавку опреме за пчеларство су пољопривредна газдинства која, у моменту
подношења захтева за коришћење подстицаја имају 5-500 кошница.

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
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Шифра

Назив инвестиције

инвестиције
101.1.3.

Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све
елементе, материјале и инсталације

101.2.1.

Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса

101.6.2.

Набавка опреме за пчеларство

Број 5

Износ
600.000,00

10.500.000,00

1.430.000,00

2.1.9. Критеријуми селекције
Сектор- Млеко:
За инвестицију 101.1.3. нема критеријума селекције, приспели захтеви ће бити одобравани по редоследу поднетих
потпуних захтева до утрошка средстава.
Сектор - Месо:
За инвестицију 101.2.1. ови критеријуми ће бити саставни део конкурсног обрасца:
КРИТЕРИЈУМ

НАЧИН БОДОВАЊА
Максималан број бодова

БОДОВИ
100

Карактеристике подносилаца захтева
Подносилац захтева је рођен:

Пребивалиште подносиоца захтева:

Број грла оваца који подносилац
захтева поседује на газдинству:
Обрадива површина којом
подносилац захтева располаже
(ливада, пашњак, крмно биље):
Број чланова регистрованог
пољопривредног газдинства

До 01.01.1978. год.
Од 01.01.1978. год.

5
10

Ивањица - град
Бедина Варош, Братљево, Брезова,
Брусник,, Будожеља, Буковица,
Васиљевићи, Вионица, Врмбаје, Вучак,
Глеђица,Градац, Дајићи, Девићи,
Деретин, Добри До Дубрава, Ерчеге,
Јаворска Равна Гора, Катићи, Клекова,
Ковиље, Комадине, Коритник, Косовица,
Куманица, Кушићи, Лиса, Луке, Мана,
Маскова, Медовине, Међуречје,
Мочиоци, Опаљеник, Осоница, Пресека,
Прилике, Равна Гора, Радаљево, Ровине,
Рокци, Свештица, Сивчина, Смиљевац,
Чечина, Шареник, Шуме
0 - 10
11 - 20
21 - 30
До 1,5 ха
1,5 - 10 ха
Преко 10 ха
1
2
3–5
Више од 5

5

10

10
20
30
10
20
35
0
5
10
15
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Сектор - Пчеларство:
За инвестицију 101.6.2. нема критеријума селекције, приспели захтеви ће бити одобравани по редоследу поднетих
потпуних захтева до утрошка средстава.
2.1.10. Интензитет помоћи
Сектор- Млеко:
За инвестицију 101.1.3. интензитет помоћи је 65 % од вредности инвестиције умањене за износ средстава на име
пореза на додатну вредност.
Сектор - Месо:
За инвестицију 101.2.1. интензитет помоћи је 80 % од вредности инвестиције умањене за износ средстава на име
пореза на додатну вредност.
Максимални износ повраћаја средстава по кориснику је 120.000,00 динара
Сектор - Пчеларство:
За инвестицију 101.6.2. интензитет помоћи је 65 % од вредности инвестиције умањене за износ средстава на име
пореза на додатну вредност.
2.1.11. Индикатори/показатељи
Редни број

Назив показатеља

1.

Број газдинстава која су конкурисала за ову меру

2.

Укупан број подржаних газдинстава

3.

Број набављених грла

4.

Просечан број грла по газдинству

5.

Број новонабављене опреме

2.1.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Ивањица.
За инвестицију 101.1.3., и 101.6.2 субвенционисање набавке наведене опреме биће извршено на основу Конкурса
који расписује начелник Општинске управе. Конкурсним обрасцем су тачно дефинисани услови и која је
документација неопходна. Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране запослених у
Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица, у смислу
комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције, у складу са одредбама конкурса.
Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани према редоследу пријема до висине средстава
назначених за ову меру. Исплата средстава врши се на основу решења о одобравању права на подстицаје које
доноси начелник Општинске управе општине Ивањица.
За инвестицију 101.2.1. субвенционисање набавке квалитетних приплодних грла биће извршено на основу Конкурса
који расписује начелник Општинске управе. Конкурсним обрасцем су тачно дефинисани услови и која је
документација неопходна. Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране запослених у
Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица, у смислу
комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције, у складу са одредбама конкурса.
Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће рангирани и финансирани према редоследу пријема до
висине средстава назначених за ову меру. Корисницима ће право на подстицаје бити утврђено решењем о
одобравању права на подстицаје које доноси начелник Општинске управе општине Ивањица и истим ће бити
одређен рок у којем корисници треба да реализују предметну инвестицију и доставе доказе о томе, након чега ће
истима бити исплаћен решењем утврђени износ подстицаја. Међусобна права и обавезе између Општине Ивањица и
корисника биће дефинисана уговором који закључује председник општине са корисницима.
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Мера: 2.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Шифра мере: 104
2.2.1. Образложење
Ова Мера је од посебног значаја за подручје општине Ивањица. Разлози за издвајање средства за ову намену
су у чињеници да је пољопривредна делатност на подручју општине Ивањица веома подложна утицају временских
непогода (град, суша, поплаве) од којих се не може заштитити или не постоји економска исплативост успостављања
ефикасне заштите. Систем противградне заштите на подручју општине Ивањица чине 24 противградне станице на
којима је ангажовано 44 стрелаца. Сезона одбране од града траје 6 месеци (од 15.04. до 15.10. текуће године). Како
би систем противградне заштите што ефикасније функционисао, Општина Ивањица у континуитету издваја
средства за суфинансирање опремања противградних станица додатном набавком ракета у сарадњи са МУП Сектором за ванредне ситуације и Радарским центром Сјеница, и за подршку рада противградних станица у виду
дотације у нето износу од 54.000,00 динара, за шест месеци по стрелцу (9.000,00 месечно), и припадајућим
доприносима за ПИО, за 44 стрелца.
Ова мера је у складу са смерницама за израду Стратегије развоја пољопривреде на територији општине
Ивањица за период 2015-2020 донетим на седници СО-е Ивањица, 01 број 06-6/2015 од 04.03.2015. године, и у
складу са Одлуком Скупштине општине Ивањица о исплати стимулативних накнада за рад противградних стрелаца
на територији општине Ивањица, број: 400-48/2013-01 од 14.06.2013. године.
Планирана Мера има потпуну оправданост, јер је у питању заштита имовине и пољопривредних површина
од елементарне непогоде- града. Искуства показују да би у случају неспровођења ове Мере и дејства временских
непогода последице могле бити катастрофалне у смислу велике и непроцењиве материјалне штете у пољопривреди.
За случај неспровођења ове Мере не постоје одговарајућа, алтернативна решења.
2.2.2. Циљеви мере
Ова Мера доприности превентивној заштити пољопривредне производње од елементарне непогоде - града и
у том смислу произвођачима представља вид сигурности.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Није применљиво.
2.2.4. Крајњи корисници
Корисник ове мере је Општина Ивањица.
2.2.5. Економска одрживост
Није примењиво.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за кориснике ове мере не постоје.
2.2.7. Специфични критеријуми
Специфични критеријуми за кориснике ове мере не постоје.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
104.1.

Назив инвестиције
Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних
климатских прилика и катастрофалних догађаја

2.2.9 . Критеријуми селекције
Критеријуми селекције за ову меру се не примењују.

Износ
8.500.000,00
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2.2.10. Интензитет помоћи
чега:

Интезитет помоћи је 100%. Мером је предвиђен максимални износ средстава од 8.500.000,00 динара, од
−
−

4.000.000,00 динара за набавку противградних ракета, и
4.500.000,00 динара за подршку рада противградних станица

2.2.11.Индикатори/показатељи
Редни број
1.

Назив показатеља
Број купљених ракета

2.

Број испаљених ракета

3.

Проценат газдинстава која у претрпела штету од елементарне непогоде-града у односу
на укупан број газдинстава

2.2.12. Административна процедура
Реализацију ове Мере ће спроводити Општинска управа општине Ивањица -Одељење за локални економски
развој, инвестиције и грађевинске послове - служба за јавне набавке, и Одељење за финансије.
Реализација Мере ће се извести путем јавне набавке. Опис добара за јавну набавку: Ракете домета 6.100 метара без
динамичког удара при лансирању. У административном поступку посебно се води рачуна о специфичним условима
које понуђач треба да испуни: Месту испоруке - Радарски центар Сјеница, уз предходно добијање сагласности за
превоз експлозивних направа од надлежног Министарства унутрашњих послова - Сектора за ванредне ситуације. Уз
допремљене пг ракете обавезно је достављање пратеће документације о испоруци и преузимању, као и
спецификацији испоручених добара са наведеним техничким карактеристикама које одговарају предметној набавци.
По испостављању фактуре, уплата средстава за ову намену се реализује у Одељењу финансије Општинске управе
Ивањица.
Дотација за подршку рада противградних сатница ће се извршити на основу Одлуке Скупштине општине
Ивањица о исплати стимулативних накнада за рад противградних стрелаца на територији општине Ивањица, број:
400-48/2013-01 од 14.06.2013. године.
Б. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Шифра мере
Мера

201.1

Мера подршке / инвестиција
Одрживо коришћење пољопривредног земљишта

Мера: 2.3.
Шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта
2.3.1. Образложење
Велики проблем у пољопривредној производњи на територији општине Ивањица представља непостојање довољне
количине воде за наводњавање пољопривредног земљишта на већим надморским висинама и са већим нагибима
терена. Утврђивањем потенцијално могућих изворишта подземних вода у циљу наводњавања пољопривредног
земљишта на већим надморским висинама и са већим нагибима терена је предуслов за решавање овог проблема.
У сточарској производњи на територији општине Ивањица узроци незадовољавајућег стања су многобројни, од
недовољног образовања фармера, преко неадекватне опремљености пољопривредном механизацијом, до недовољне
примене технологија производње и припреме сточне хране. Последица наведеног је недовољно коришћење
расположивих потенцијала, првенствено коришћење пољопривредног земљишта, низак ниво конкурентности и
незадовољавајући економски ефекти које фармери у пракси постижу.
У циљу одрживог коришћења пољопривредног земљишта неопходна је примена добре пољопривредне праксе
спровођењем агро - мелиоративних мера. Ради обезбеђења повољних услова за раст и развој гајених биљака и
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постизање високих и стабилних приноса неопходно је поправљање физичких, хемијских и биолошких особина
земљишта. Ефикасније коришћeње постојећих ресурса је предуслов за производњу квалитетне и јефтине сточне
хране на ораницама и травњацима, као основни услов успешног развоја сточарства.
Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014- 2024 и са смерницама за
израду Стратегије развоја пољопривреде на територији општине Ивањица за период 2015-2020 донетим на седници
СО-е Ивањица, 01 број 06-6/2015 од 04.03.2015. године.
2.3.2. Циљеви мере
Повећање производње и побољшање квалитета кабасте сточне хране увођењем нових врста крмног биља; Смањење
трошкова производње; Одрживо управљање земљиштем; Заштита животне средине; Раст конкурентности.
Ефикасније коришћeње постојећих ресурса. Повећање наводњаваних површина пољопривредног земљишта.
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Није применљиво.
2.3.4. Крајњи корисници
−
−
−
−

Општина Ивањица;
Правно лице је да се бави, односно претежна делатност му је истраживање и развој у биотехнологији;
Правно лице уписано у одговарајући регистар за обављање инжењерске делатности и техничко саветовање,
које се бави консалтингом у управљању водним ресурсима и водоводној инфраструктури, укључујући:
истраживање и истраге, пројектовање, изградњу и одржавање инфраструктуре;
физичка лица регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава, у складу са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју.

2.3.5. Економска одрживост
За реализацију инвестиције 201.1.1. Општина Ивањица ће у складу са Законом о јавним набавкама ангажовати
правно лице за израду студије у области потенцијлно доступних количина подземних вода на одређеним
локалитетима. За реализацију инвестиције 201.1.3. Општина Ивањица ће у складу са Законом о јавним набавкама
ангажовати правно лице које ће израдити пројекат у области одрживог коришћења пољопривредног земљишта
применом добре пољопривредне праксе на 10 одабраних регистрованих пољопривредних газдинстава на територији
општине Ивањица.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике
За инвестицију 201.1.1. општи критеријум за корисника - правно лице се подразумева да је уписано у одговарајући
регистар за обављање инжењерске делатности и техничко саветовање, и бави се консалтингом у управљању водним
ресурсима и водоводној инфраструктури, укључујући: истраживање и истраге, пројектовање, изградњу и одржавање
инфраструктуре.
За инвестицију 201.1.3. општи критеријум за корисника - правно лице чија је претежна делатност истраживање и
развој у биотехнологији.
За инвестицију 201.1.3. општи критеријуми за кориснике - физичка лица (10 одабраних регистрованих
пољопривредних газдинстава):
— Да је носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу
— Да има пребивалиште на територији општине Ивањица
— Да се парцеле уписане у Регистар пољопривредних газдинстава корисника налазе на територији општине
Ивањица
— Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније
остварених подстицаја, субвенција
— У ветеринарској бази података и у Регистру пољопривредних газдинстава има пријављен одговарајући
сточни фонд (податке о врсти и броју животиња, и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају)
2.3.7. Специфични критеријуми
За инвестицију 201.1.1. нема специфичних критеријума
Специфични критеријуми за физичка лица укључена у пројекат за инвестицију 201.1.3. :
Сектор: Млеко
• Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно власништву члана РПГ 1 - 19
млечних крава;
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Сектор: Месо
• Пољопривредна газдинства која поседују 10 - 300 квалитетних приплодних грла оваца.
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције

Износ

201.1.1.

Одрживо управљање земљиштем

300.000,00

201.1.3.

Унапређена примена добре пољопривредне
праксе (агро-мелиоративне мере)

300.000,00

2.3.9. Критеријуми селекције
Нема критеријума селекције.
2.3.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за ову меру је 15 %.
2.3.11. Индикатори/показатељи
Редни број

Назив показатеља

1.

Произведена количина кабасте хране по јединици површине

2.

Смањење трошкова производње кабасте сточне хране на газдинству

3.

Наводњавана површина пољопривредног земљишта захваљујући реализацији
наведене инвестиције

2.3.12. Административна процедура
За инвестицију 201.1.1. понуђач - правно лице изабрано у складу са Законом о јавним набавкама ће израдити студију
потенцијално могућих изворишта подземних вода у циљу наводњавања пољопривредног земљишта на већим
надморским висинама и са већим нагибима терена.
За инвестицију 201.1.3. понуђач - правно лице изабрано у складу са Законом о јавним набавкама ће израдити
пројекат на тему подизања нивоа стручног знања пољопривредних произвођача у примени савремених
агротехничких мера у биљној производњи на ораницама и травњацима брдских и планинских подручја општине
Ивањица.
Са овом студијом и пројктом ће Општина Ивањица аплицирати на Конкурс Министарства пољопривреде - Управе
за пољопривредно земљиште за доделу средстава за студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за јединицу локалне самоуправе. Учешће
министарства у оваквим пројектима је до 75%, односно 85% за подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди, без урачунатог пореза на додату вредност, док је учешће локалне самоуправе 15 до 25%, зависно од
развијености подручја.
За инвестицију 201.1.1. студија потенцијално доступних количина подземних вода на одређеним локалитетима ће
служити за давање прецизних података пољопривредницима заинтересованим за бушење и изградњу бунара и
других система у функцији наводњавања пољопривредног земљишта.
За инвестицију 201.1.3. оптимална вредност пројекта за укључење 10 до 15 фармера је 1-1,5 милиона динара, што
значи да у буџету Општине треба предвидети средства у износу 200.000,00 - 300.000,00 динара. Уколико
министарство одобри финансирање оваквог пројекта Општини Ивањица, Одељење за пољопривреду и заштиту
животне средине Општинске управе општине Ивањица ће одабрати пољопривредна газдинства на којима је
заступљена сточарска производња, у складу са наведеним специфичним критеријумима, код којих ће се
реализовати пројекат као показни пример добре праксе.
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В. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У
РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
Шифра мере

Мера

302

304

Мера подршке / инвестиција
Унапређење економских активности на селу кроз подршку
непољопривредним активностима
Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система
квалитета хране, органских производа и производа са ознаком
географског порекла на газдинствима

Мера: 2.4. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
Шифра мере: 302
2.4.1. Образложење
Потенцијал соларне енергије на територији општине Ивањица није искоришћен. Системи за употребу соларне
енергије у циљу добијања електричне енергије за јавну употребу не постоје, а за приватну (појединачну употребу)
незнатан број.
Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014- 2024 и са смерницама за
израду Стратегије развоја пољопривреде на територији општине Ивањица за период 2015-2020 донетим на седници
СО-е Ивањица, 01 број 06-6/2015 од 04.03.2015. године.
У циљу ефикаснијег коришћења оновљивих извора енергије, у овом случају соларне енергије у циљу добијања
електричне енергије, жели се подстаћи инвестирање у соларне електране.
Мером је предвиђн подстицај за инвестиције у изградњу и опремање соларне електране за сопствену потрошњу.
2.4.2. Циљеви мере
•
•

Подстицање становништва а пре свега пољопривредних произвођача и пољопривредних задруга да на
својим газдинствима користе обновљиве изворе енергије
Смањење трошкова производње и прераде

2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Није применљиво.
2.4.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су регистроване пољопривредне задруге са седиштем на територији општине Ивањица
уписане у регистар пољопривредних газдинстава.
2.4.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере потребно је поднети бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике
- Седиште на територији општине Ивањица
- Измирене обавезе по основу локалних јавних прихода
- Извод из регистра привредних субјеката, и потврде АПР-а да:
1. није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
2. није регистровано да је осуђиван због привредног преступа
3. није регистрован поступак ликвидације или стечаја
4. да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице.
- Потврда о активном статусу газдинства у 2018. години
2.4.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума.
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2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве
изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне
електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања,
котлове за сагоревање биомасе

302.3.

Износ

400.000,00

2.4.9. Критеријуми селекције
Нема критеријума селекције за ову меру.
2.4.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за ову меру је 80 %.
2.4.11. Индикатори/показатељи
Редни број

Назив показатеља

1.

Број поднетих захтева

2.

Број подржаних захтева

3.

Остварени приход задруге захваљујући набављеној опреми која је била
редмет подстицаја

2.4.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Ивањица. Достављени захтеви ће бити
административно проверени од стране запослених у Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине у
смислу комплетности, административне усаглашености, исплатљивости и одрживости бизнис плана/пројекта.
Исплата захтева ће се вршити до утрошка планираних средстава по редоследу пристизања.
Исплата средстава врши се на основу решења о одобравању права на подстицаје које доноси начелник Општинске
управе општине Ивањица. Председник општине Ивањица ће са корисницима закључити уговоре о додели
подстицајних средстава, којима ће се регулисати права и обавезе корисника и Општине.
Мера: 2.5. Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз
прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са
ознаком географског порекла на газдинствима
Шифра мере: 304
2.5.1. Образложење
.
Пољопривредним произвођачима ивањичког краја озбиљан проблем представља ниска откупна цена воћа и поврћа
којег произведу, а у неким годинама долази чак и до потпуног застоја у откупу неких производа. Да би произвођачи
обезбедили задовољавајући профит и сачували производ од ниске откупне цене додајући му нову вредност,
неопходна су улагања у различите врсте објеката и опреме за прераду пољопривредних производа, првенствено воћа
и поврћа. Овом мером би регистрована пољопривредна газдинства као и земљорадничке задруге побољшали свој
економски статус кроз диверсификацију пољопривредне производње.
Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014- 2024 и са смерницама за
израду Стратегије развоја пољопривреде на територији општине Ивањица за период 2015-2020 донетим на седници
СО-е Ивањица, 01 број 06-6/2015 од 04.03.2015. године.

15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

18 јун 2018

Број 5

2.5.2. Циљеви мере
-

Повећање конкурентности кроз модернизацију производње, снижавање трошкова производње и повећање
квалитета производа
Стварање додате вредности пољопривредних производа
Раст запослености и прихода
Подстицање одрживог руралног развоја

2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Није применљиво.
2.5.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су регистроване пољопривредне задруге са седиштем на територији општине Ивањица
уписане у Регистар пољопривредних газдинстава.
2.5.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере потребно је поднети бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања.
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике
- Седиште на територији општине Ивањица
- Измирене обавезе по основу локалних јавних прихода
- Извод из регистра привредних субјеката, и потврде АПР-а да:
5. није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
6. није регистровано да је осуђиван због привредног преступа
7. није регистрован поступак ликвидације или стечаја
8. да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице.
- Потврда о активном статусу газдинства у 2018. години
2.5.7. Специфични критеријуми
Прихватљиви корисници су регистроване пољопривредне задруге са седиштем на територији општине Ивањица
уписане у Регистар пољопривредних газдинстава које врше прераду сопствених производа (производа чланова
задруге) на газдинству.
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
304.5.3.1.
304.5.3.2.
304.5.3.3.
304.5.3.4.

304.5.3.5.

304.5.3.6.

304.5.3.7.
304.5.3.8.

304.5.3.9.

Назив инвестиције
Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа,
поврћа и грожђа, као и њихових производа
Набавка опреме и уређаја за замрзавање воћа и
поврћа, као и њихових производа
Набавка опреме и уређаја за бланширање,
пастеризацију и стерилизацију производа
Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и
грожђа, као и прераду, пуњење и паковање
њихових производа
Набавка опреме за производњу вина, ракија и
других алкохолних пића, као и опреме за
дегустационе сале
Набавка опреме за чишћење, прање и
дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме,
алата, уређаја и машина, укључујући и опрему
за гардеробе и санитарне просторије
Набавка опреме за дезинфекцију радника
Набавка лабораторијске опреме (без стакленог
прибора) за интерну употребу, као део
прерађивачког погона
Маркетинг производа

Износ

800.000,00
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2.5.9. Критеријуми селекције
Нема критеријума селекције за ову меру.
2.5.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за ову меру је 65 %.
2.5.11. Индикатори/показатељи
Редни број

Назив показатеља

1.

Број поднетих захтева

2.

Број подржаних захтева

3.

Остварени приход задруге захваљујући набављеној опреми која је била
предмет подстицаја

2.5.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Ивањица. Достављени захтеви ће бити
административно проверени од стране запослених у Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине у
смислу комплетности, административне усаглашености, исплатљивости и одрживости бизнис плана/пројекта.
Исплата захтева ће се вршити до утрошка планираних средстава по редоследу пристизања.
Исплата средстава врши се на основу решења о одобравању права на подстицаје које доноси начелник Општинске
управе општине Ивањица. Председник општине Ивањица ће са корисницима закључити уговоре о додели
подстицајних средстава, којима ће се регулисати права и обавезе корисника и Општине.

Шифра мере
Мера

402

Мера подршке / инвестиција
Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном
развоју

Посебни подстицаји:
Мера: 2.6. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ
РАЗВОЈУ
Шифра мере: 402
2.6.1. Образложење
Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован на праћењу нових технологија,
стручном усавршавању и константном трансферу знања и информација. Подручје општине Ивањица територијално
припада ПССС Краљево са којом Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине има добру сарадњу, и
заједнички реализују едукативне и информативне активоности у виду организовања зимских школа и других
семинара у области пољопривредне производње.
Општина Ивањица сваке године организује и одлазак пољопривредних произвођача на Међународни сајам
пољопривреде који се одржава у Новом Саду. За избор превозника Општинска управа општине Ивањица спроводи
јавну набавку путем које се одабере најповољнији понуђач за превоз путника - пољопривредних произвођача.
Ова мера је у складу са Националном стратегијом пољопривреде и руралног развоја за период 2014-2024. година.
У плану је да у наредном периоду интервенције у оквиру овог сектора буду усмерене на стицање нових знања стручно оспособљавање и стицање вештина како пољопривредних произвођача тако и стручњака локалног
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агросектора из свих пољопривредних области, који ће резултате стручног усавршавања користити за допринос
даљем руралном развоју на подручју општине Ивањица. Подршка информативним активностима обухватиће
подршку промоције развојних потенцијала и потреба села што ће утицати на побољшање квалитета живота сеоског
становништва.
2.6.2. Циљеви мере
Општи циљеви:
- Развој пољопривреде и руралних подручја заснован на знању
- Функционално повезивање свих актера локалног агросектора
- Повећање доступности и квалитета знања, унапређење социјалне и економске инклузије пољопривредних
газдинстава и микропредузећа у руралним срединама
- Одрживи развој, заштита ресурса, смањење миграције сеоског становништва у градска подручја
- Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања
2.6.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Мера је у складу са Националним програмом за пољопривреду.
2.6.4. Крајњи корисници
Корисник ове мере је Општина Ивањица.
2.6.5. Економска одрживост
плана.

Подносиоци захтева за средства не морају да доказују економску одрживост улагања кроз форму бизнис

2.6.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за кориснике ове мере не постоје.
2.6.7. Специфични критеријуми
Специфични критеријуми за кориснике ове мере не постоје.
2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

Износ

402.1.

Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,
студијска путовања

220.000,00

2.6.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције за ову меру се не примењују.
2.6.10. Интензитет помоћи
Интезитет помоћи је 100%.
2.6.11.Индикатори/показатељи
Редни број
1.

Назив показатеља
Укупан број одржаних едукација/радионица

2.

Број пољопривредника који су присуствовали едукацијама/радионицама

3.

Број организованих манифестација, сајмова, изложби, студијских путовања, број
пољопривредника који су посетили исте
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2.6.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од старне Општинске управе општине Ивањица. Реализација мере ће се извести тако што
ће путем јавне набавке бити изабран најповољнији понуђач за превоз путника - пољопривредних произвођача на
Међународни сајам пољопривреде који се одржава у Новом Саду. Одељење за пољопривреду и заштиту животне
средине Општинске управе општине Ивањица ће путем локалних средстава информисања и савета месних заједница
информисати пољопривреднике о овој мери и сачинити списак корисника којима ће бити организован превоз на
сајам.

III Идентификациона картa
...

IV
Износ средстава је планиран по мерама, а усклађиваће се у току године у зависности од реализације
средстава и поднетих захтева.
V
Реализација активности предвиђених Програмом врши се на основу конкурса, решења о признавању права
на субвенцију, и уговора закључених између корисника средстава и председника Општине Ивањица.
VI
За реализацију овог Програма одговорна је Општинска управа општине Ивањица - Одељење за
пољопривреду и заштиту животне средине.
VII
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Ивањица“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 06-28/2018
У Ивањици, 14.06.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић
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III Идентификациона картa
Табела : Општи подаци и показатељи
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП) 1
Демографски показатељи
Број становника
Број становника у руралним подручјима
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника / површина, км²)
Промена броја становника (2011/2002):
у руралним подручјима АП/ЈЛС
Учешће становништва млађег од 15 година
Учешће становништва старијег од 65 година
Просечна старост
Индекс старења 3
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем
Са основним образовањем
Са средњим образовањем
Са вишим и високим образовањем
Учешће пољопривредног у укупном становништву
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

Јединица
мере
назив
назив
назив
назив
км²
број
број
број

Шумадија и Западна Србија
Моравичка област
Ивањица
1.090 km2
49
42
49 2

број
број
број

31.963
20.248
10.579
29
- 9,82
- 2,07
13,75
18,2
43
135
18,37
24,6
36,28
6,72
60,38

%
%
%
%
година
индекс
%
%
%
%
%

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа 4
Клима
Просечна количина падавина
Средња годишња температура
Хидрографија (површинске и подземне воде)

Вредност показатеља

мм
ºC

планински
недовољно формирано земљиште
на флишу и на кречњаку,
алувијално земљиште (III-V
класе), делувијално земљиште
(III-V класе)планинска црница,
параподзол
планинска, континентална
920
11,9
реке Моравица, Студеница и
Ношница,
3 језера,
(од 3,2 до 8 м дубине)
57.098
49,54
11,89
20.230

Површина под шумом
Учешће површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС
Пошумљене површине у претходној години
Посечена дрвна маса
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Број пољопривредних газдинстава:

број

7.728

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

број

4999

ha
%
ha
m³

-

породична пољопривредна газдинства

%

99,79

-

правна лица и предузетници

%

0,21

ha

28.027

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ)

Година

Извор
податка

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
Правилник

2011
2011
2012

рзс**
рзс**
рзс*

2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012

рзс**
рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
интерни

интерни
интерни
интерни
интерни
интерни

рзс*
рзс*
рзс*
Србијашуме

2012
2012
2012
2013

20
12

20
12

рзс***
Управа за
трезор 5
Управа за
трезор 6
Управа за
трезор 7
рзс***

Навести да ли су на територији АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва насељена места на
територији општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима рада у
пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС посредством националног стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже
отежавајуће околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.
2
Сва насељена места на територији општине Ивањица – 49.
3
Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.
4
Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014).
5
Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.
6
Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.
7
Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.
1
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Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, остало 8

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало 9

%

ha, %

ha, %

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству

ha

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом

ha

Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ

број

25,71
4.877 ha (17,40 %), оранице и баште;
19.627 ha ( 70,02 %), ливаде и пашњаци;
3.276 ha (11,68 %), воћњаци; 0 ha (0 %),
виногради; 245 ha (0,87%), остало
1.836 ha (6,55 %), жита; 648 ha (2,31%),
крмно биље;
2.166 ha (7,73%), поврће; 2 ha (0,0071%),
индустријско биље;
221 ha (0,79%) остало
3,62
нема пољопривредног земљишта
обухваћеног комасацијом
580

Наводњавана површина КПЗ

ha

242

Површина пољ.земљишта у јавној својини на територији
АП/ЈЛС 10
Површина пољ.земљишта у јавној својини која се даје у закуп:

ha

19,1008

ha

0

%

0

физичка лица : правна лица

18 јун 2018

8.728 говеда;
10.765 свиња; 24.196 оваца и коза; 56.782
живине; 8.307 кошница пчела

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела

број

Трактори, комбајни, прикључне машине

број

Пољопривредни објекти 11

број

3.447 трактора;
19 комбајна;
9.736 прикључних машина
10.387

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници

број

13 хладњача; 278 сушара; 4 стакленила;
655 пластеника

ha, број
пољ.газд.
број

7.041 ha (6.701 ПГ), минерална ђубрива;
3.721 ha (5.131 ПГ), стајњак;
4.455 ha (6.716 ПГ), средства за
зашт.биља
19.300

%

99,79 на породичном, 0,21 на газдинству
правног лица предузетника

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља
Чланови газдинства 12 и стално запослени на газдинству:
(на породичном ПГ : на газдинству правног лица / предузетника)
Годишње радне јединице 13

број

9.416

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 14

број

9

Производња пољопривредних производа 15:
-

биљна производња

-

сточарска производња

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева 16
Поште и телефонски претплатници

количина
тона
тона, лит.,
комада

km
број

10.774 кромпир; 2.621 кукуруз; 1.116
пшеница; 2.267 шљива;
713 јабука; око 15.000 малина
око 8.100.000 литара млека; око 1.600
тона меса; 3.504.000 комада јаја; 89 тона
меда;

404
9; 11.830

2012
2012

20
12

рзс***

20
12
20
12

рзс***

20
12
20
12

рзс***

20
14
20
14

интерни

20
12

рзс***

20
12
20
12

рзс***

20
12

рзс***

20
12
20
12

рзс***

20
12
20
12
20
14

рзс***

20
13

рзс***

20
14

рзс***
интерни

рзс***
интерни

интерни

рзс***

рзс***

рзс***
интерни

интерни

рзс*
рзс*

Окућница, расадници и др.
Цвеће и украсно биље, угари и др.
10
Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење.
11
Пољопривредни објекти за смештај стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси) и пољопривредних
машина и опреме.
12
Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.
13
Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству; представља
еквивалент рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.
14
Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на територији
АП/ЈЛС
15
Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС.
8
9
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Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
Укупне испуштене отпадне воде
Пречишћене отпадне воде
Енергетска инфраструктура

број
број
хиљ.m³
хиљ.m³

Производња и снабдевање електричном енергијом 17

број

Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре 18

број

Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде

број
број

Газдинства која обављају друге профитабилне активности 20

број

Туристи и просечан број ноћења туриста 21 на територији АП/ЈЛС

број

број

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба

5.789
2.974
1.047
-

Број 5
2012
2012
2012
2012

1 хидроцентрала која не ради
термоелектрана нема
267 трафостаница

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
интерни

1 предшколска установа; 11
основних и средњих школа;
високих школа и факултета нема
694
2.570

2012/13.
шк.год.

рзс*

2012
2011

рзс*
рзс*

19.378 (на газдинству физичких
лица:19.260+на газдинству
правног лица/ предузетника: 40+
у привредним друштвима: 78?) 19
1.667
12.971 домаћих туриста
885 страних туриста
75.980 ноћења домаћих
туриста
2.331 ноћење страних туриста

2012

рзс* рзс***

2012

рзс***

2014

интерни

да / не

да
интерни
Број одабраних пољопривредних
газдинстава која се интензивно
прате више пута годишње је 35.
Број осталих пољопривредних
газдинстава која се укључују у
саветодавни систем на друге
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем 22
број
ПССС
начине, углавном преко учешћа
на групним предавањима је 200250 годишње.
1
6 Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве).
1
7 Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије на територији
АП/ЈЛС.
1
Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС.
1
8 Први податак се односи на обим радне снаге ангажоване на обављању пољопривредних активности на породичним пољопривредним
газдинствима, а други у оквиру привредних друштава, предузећа, установа, задруга и других организацијарегистрованих за обављање
пољопривредних активности.
1
9 Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у шумарству, обрада
дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.).
20
Домаћи и страни.
2
1 Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих пољопривредних
газдинстава која се укључују у саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним предавањима и кроз повремене посете
саветодаваца пољопривредним газдинствима.
РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статист. www.webrzs.stat.gov.rs

IV
Износ средстава је планиран по мерама, а усклађиваће се у току године у зависности од реализације
средстава и поднетих захтева.
V
Реализација активности предвиђених Програмом врши се на основу конкурса, решења о признавању права
на субвенцију, и уговора закључених између корисника средстава и председника Општине Ивањица
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За реализацију овог Програма одговорна је Општинска управа општине Ивањица - Одељење за
пољопривреду и заштиту животне средине.
VII
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 06-28/2018

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 32. став 1. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014), члана 39. став 1. тачка 6. Статута
општине Ивањица ("Службени гласник РС", бр. 79/08 и "Службени лист општине Ивањица", бр. 7/12, 9/12 и 3/13)
Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној 14.06.2018 године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА“
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка
природе „Голија“ на територији општине Ивањица, а који ће представљати и бити коришћен за даљу планску
разраду Просторног плана Парка природе „Голија“ („Службени гласник РС“ број 16/09) и Просторног плана
општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ бр. 03/13) (у даљем тексту ПДР коридорa инфраструктуре
„Голија“) који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део. Саставни делови Одлуке су Извештај о извршеној
стручној контроли и Извештај о обављеном Jавном увиду у Нацрт Плана детаљне регулације са Извештајем о
стратешкој процени утицаја ПДР-а коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка природе
„Голија“ на животну средину.
Приликом израде ПДР-а узете су у обзир и релевантне одредбе и смернице дате осталом развојном и
пројектном документацијом: Планом генералне регулације туристичке целине Беле Воде-Дајићи, у склопу
планинског ризорта Голија, са детаљном регулацијом зоне викенд насеља („Службени лист општине Ивањица“, број
5/10), Планом генералне регулације туристичке целине Врхови – Одвраћеница, у склопу планинског ризорта
Голија, са детаљном регулацијом зоне дела Одвраћенице испод врха Кула („Службени лист општине Ивањица“, број
05/10), Планом детаљне регулације туристичке целине Голијска река, у склопу планинског ризорта Голија
(„Службени лист општине Ивањица“, број 5/10), Планом детаљне регулације за насељено место Девићи („Службени
лист општине Ивањица“, број 9/15) и Планом детаљне регулације ски центра Голија на територији општине
Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 5/17).
Члан 2.
План детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка природе „Голија“
на територији општине Ивањица је израђен од стране обрађивачa плана „АРХИПЛАН“ д.о.о. предузеће за
планирање, пројектовање и консалтинг, ул. Кнеза Михаила бр. 66, 34 300 Аранђеловац.
Члан 3.
Граница Плана је утврђена границама катастарских парцела.
План детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју ПППП „Голија“, на територији општине
Ивањица обухвата:

23
18 јун 2018
•
•
•

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Број 5

на подручју Парка природе „Голија“, делови 15 КО: Глеђица, Градац, Куманица, Ерчеге, Братљево,
Медовине, Смиљевац, Вучак, Дајићи, Брусник, Коритник, Чечина, Вионица, Добри до и Врмбаје;
на подручју ППППН Парка природе „Голија“, а изван подручја Парка природе „Голија“, делови 2 КО:
Комадине и Мана;
изван ППППН Парка природе „Голија“, делови 4 КО: Бужодеља, Свештица, Бедина Варош и Ивањица.
Члан 4.

Основни разлог за израду и доношење плана детаљне регулације је стварање услова за реализацију
инфраструктурних коридора, у циљу подизања нивоа приступачности и квалитета комуналне инфраструктуре, што
ће имати позитивне ефекте на подизању нивоа конкурентности, а самим тим и на динамику будућег развоја.
Израдом и доношењем плана детаљне регулације, ствара се плански основ за његово директно спровођење,
издавањем локацијских услова, израду техничке документације, прибављање дозвола у складу са законом, односно
стварање услова за изградњу инфраструктурних система.
Општи циљ израде плана детаљне регулације, са стратешком проценом утицаја на животну средину је
стварање услова за изградњу инфраструктурних коридора (водоводне и канализационе мреже, електроенергетске
инфраструктуре), чиме би се обезбедило подизање еколошког капацитета и очување природних, предеоних и
пејзажних вредности простора, повећала привлачност региона за инвестирање, односно развој туризма и
реализација планираних туристичких локалитета у Парку природе „Голија“.
Општи циљ се операционализује следећим посебним циљевима:
•
•
•

•

•

утврђивање планских решења, којима се резервише простор за планиране инфраструктурне коридоре, са
заштитним појасевима, у којима се успоставља и проводи посебно прописани режим заштите и коришћења
простора
планирање инфраструктурних коридора, уз поштовање еколошких принципа и планирање мера интегралне
заштите животне средине, природних и културних добара, све у складу са принципима одрживог развоја;
у области развоја путне инфраструктуре:
- повећававање саобраћајне доступности подручја;
- повећање безбедности одвијања саобраћаја;
- заштита коридора саобраћајне инфаструктуре.
у области развоја водоводне и канализационе инфраструктуре:
- утврђивање планских решења, у циљу трајног решавања и обезбеђења услова за водоснабдевање свих
туристичких локалитета и осталих корисника на предметном простору;
- успостављање система управљања отпадним водама, потпуна санитација подручја, у складу са
законским прописима, са евакуацијом и пречишћањем отпадних вода;
у области развоја електроенергетске инфраструктуре:
- повећање сигурности и квалитета напајања електричном енергијом, уз уважавање принципа енергетске
ефикасности;
- усаглашавање траса далековода са саобраћајном инфраструктуром и другим инфраструктурним
објектима и инсталацијама, уз примену техничких мера које обезбеђују заштиту непосредног окружења.
Члан 5.

План детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка природе „Голија“
се састоји из текстуалног дела, графичког дела и документације плана.
Текстуални део Плана чине: Општи део (Полазне основе), Плански део (Правила уређења и Правила
грађења)
Графички део плана:
1. Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана.............................. 1:2.500
2. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и
карактеристичким профилама саобраћајница – за туристички
пут................................................................................................................................... 1:2.500
3. План мреже и објеката мреже инфраструктуре и план парцелације грађевинских парцела за јавне намене
са смерницама за спровођење...................................................................................... 1:2.500
4. План парцелације грађевинских парцела за јавне намене са смерницама за спровођење – за туристички
пут................................................................................................................................... 1:2.500
Документација плана садржи:

24
Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

18 јун 2018

Одлуку о приступању изради Плана детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног
плана Парка природе „Голија“, број 350-238/2016-01, од 02.11.2016. године („Службени лист општине
Ивањица“, број 12/16)
2. Извод из Просторног плана општине Ивањица ("Службени лист општине Ивањица" бр.3/13)
3. Извод из Просторног план подручја посебне намене Парка природе Голија („Сл.гласник РС“ бр. 16/09)
4. Извод из Планa генералне регулације туристичке целине Беле Воде-Дајићи, у склопу планинског ризорта
Голија, са детаљном регулацијом зоне викенд насеља ("Службени лист општине Ивањица", број 5/10)
5. Извод из Планa генералне регулације туристичке целине Врхови – Одвраћеница, у склопу планинског ризорта
Голија, са детаљном регулацијом зоне дела Одвраћенице испод врха Кула ("Службени лист општине Ивањица",
број 05/10)
6. Извод из Планa детаљне регулације туристичке целине Голијска река, у склопу планинског ризорта Голија
("Службени лист општине Ивањица", број 5/10)
7. Извод из Плана детаљне регулације за насељено место Девићи ("Службени лист општине Ивањица", број 9/15)
8. Општи део: Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана бр. 06-16/17-04 од 19.06.2017. године и
Извештај о извршеној стручној контроли измењеног дела Нацрта плана бр. 06-34/17-04 од 19.10.2017. год.,
Извештај о извршеној стручној контроли измењеног дела Нацрта-II плана бр. 06-44/17-04 од 06.12.2017. год.,
Извештај о обављеном Jавном увиду бр. 06-29/17-04 од 18.08.2017. године, Извештај о обављеном Jавном увиду
измењеног Нацрта плана бр. 06-43/17-04 од 24.11.2017. године као и Извештај о Јавном увиду II измењеног
Нацрта Плана број: 06-50/17-04 од 26.12.2017. год.
9. Извештај о стратешкој процену утицаја Плана на животну средину
10. Услови и мишљења надлежних институција.

1.

Члан 6.
План детаљне регулације се спроводи директно, издавањем локацијских услова и другим општим и
посебним актима у складу са Законом.
Члан 7.
План детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка природе „Голија“
на територији општине Ивањица са документационом основом чува се трајно у архиви Општинске управе општине
Ивањица.
Члан 8.
План детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка природе „Голија“
на територији општине Ивањица у аналогном облику, израђен је у 4 (четири) примерка, оверен печатом Скупштине
општине Ивањица и мора бити доступан на увид јавности (правним и физичким лицима) у току важења плана у
седишту доносиоца и путем интернет стране органа надлежног за доношење планског документа.
Члан 9.
Текстуални део Плана детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка
природе „Голија“ на територији општине Ивањица објавити у „Службеном листу општине Ивањица“.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 06-28/2018

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић
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На основу члана 20. став 1. тачка 24. и члана 32. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, број 129/07 и 83/14- др закони), члана 39. став 1. тачка 18. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број
79/08 и Службени лист општине Ивањица, број 7/12, 9/12, 13/13), Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 14. јуна 2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ,
УГОСТИТЕЉСТВА, ЗАНАТСТВА И УСЛУГА
Члан 1.
У Одлуци о радном времену у области трговине, угоститељства, занатства и услуга („Службени лист општине
Ивањица“, број 7/2017), у члану 5. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: У периоду од 01. јуна до 01.
септембра, продавнице хлеба и пецива за дане викенда (петак и субота) радиће од 05,00 до 02,00 часа наредног дана.
Члан 2.
У члану 6. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: У периоду од 01. јуна до 01. септембра угоститељски
објекти из члана 6. става 1. Одлуке о о радном времену у области трговине, угоститељства, занатства и услуга
(„Службени лист општине Ивањица“, број 7/2017), за дане викенда (петак и субота), радиће од 06,00 до 02,00 часа,
са пружањем угоститељских услуга и емитовањем музике или приређивања музичког програма најдуже до 01,30
часова.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу“ општине Ивањица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број 130-20/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

Скупштина општине, на основу члана 131. Став 1. Тачка 6. Закона о ванредним ситуацијама ( „Службени гласник
РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), и на основу члана 39. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број
79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и 13/13), на седници одржаној дана 14. јуна 2018.
године , доноси
ОДЛУКУ
о санирању материјалне штета грађанима насталих природном и другом незгодом на територији Општине
Ивањица
Члан 1.
Одлуком о санирању штета грађанима насталих природном и другом незгодом на територији Општине
Ивањица (у даљем тексту: Одлука) ближе се уређује начин помоћи грађанима са територији Општине Ивањица, на
име материјалне штете коју су претрпели на објекту који се користи за становање, проузроковане природном и
другом незгодом или другом ванредном околношћу, осим оних које су проглашене елементарним непогодама.
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Члан 2.
Грађанин, чијом крајњом непажњом је дошло до штете из члана 1. ове одлуке, нема право на новчану помоћ
при отклањању штете коју је претрпео на објекту који се користи за становање.
Захтев за новчану помоћ за санирање настале материјалне штете подноси грађанин који је власник
стамбеног објекта, што доказује актом о власништву ( изводом из листа непокретности и копијом плана и сл.).
Члан 3.
Обим штете, из члана 1. ове одлуке, узроке и околности који су довели до исте, утврђује Комисија, коју
посебним актом образује Председник општине.
Комисија сачињава записник који подносилац захтева ( грађанин) мора верификаовати својим потписом ,
бројем личне карте и матичним бројем.
Члан 4.
За насталу материјалну штету из члана 1. ове одлуке, Општинско веће одобрава новчану помоћ у висини од
50% од утврђене штете која не прелази 600.000 динара.
Члан 5.
Грађанин коме су одобрена новчана средства за ублажавање и санирање последица од настале штете из члана 1. ове
одлуке, у обавези је да у року од 15 дана од дана санирања штете, а најкасније уроку од два месеца од дана настанка
штете, достави документацију која се односи на санирање штете (рачуне и сл.).
У слаучају да грађанин не донесе потребну документацију у предвиђеном року сматра се да је изгубио право на
помоћ и дужан је да трошкове ублажавања и санирања последица од настале материјалне штете из члана 1. ове
одлуке сноси сам.
Члан 6.
У случају да грађанин коме су одобрена новчана средства на име помоћи за отклањање штете исте наменски
не искористи у обавези је да новчана средства врати у буџет Општине Ивањица.
Члан 7.
Све што није наведено у овој одлуци примењује се члан 30. Закона о обнови након елементарне и друге
непогоде ."Сл. гласник РС" бр. 112/15.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић
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На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014др. закон), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009 ,73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/12, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 105/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 39. Статута
општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/09 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/2012 и 9/2012),
а на предлог Општинског већа општине Ивањица, Скупштина општине Ивањица је на седници одржаној дана 14. 06.
2018. године
О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У билансу стања (консолидованом) на дан 31. 12. 2017. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у
износу од 841.528 хиљада динара и укупна пасива у износу од 841.528
хиљада динара.
I – АКТИВА

841.528

1.

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
• некретнине и опрема
• природна имовина
• нефинансијска имовина у припреми
• нематеријална имовина
• нефинансијка имовина у залихама

599.614
509.435
9.792
23.966
53.781
2.640

2.

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
•
дугорочна дом. финансијска имовина
•
новчана средства
•
краткорочна потраживања
•
краткорочни пласмани
•
активна временска разграничења

241.914
63.126
131.441
25.089
7.278
14.980

II – ПАСИВА
1. ОБАВЕЗЕ
• Дугорочне обавезе
• Краткорочне обавезе
• Обавезе по основу расхода за запослене
• Обавезе по основу ост. расхода
• Обавезе из пословања
• Пасивна временска разграничења
•
•
•

2. ИЗВОРИ КАПИТАЛА И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗ.ПОСЛ.
Извори капитала
Вишак прихода суфицит
Нераспоређени вишак прихода из ран. година

841.528
47.345
0
0
42
0
8.345
32.321
794.183
692.127
5.250
96.806
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Члан 2.
У билансу прихода и расхода (консолидованом) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године
(Образац 2) утврђени су:
I

Укупно остварени текући приходи и приливи (ОП2001)

836.964

II

Укупно извршени текући расходи и издаци(ОП2131)

844.968

III

Вишак прихода – суфицит(ОП2346)

IV

Мањак прихода-дефицит(ОП2347)

V

0
8.004

Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања
а) увећање за укључивање:

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године (ОП2349)
13.254
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине(ОП2350)

0

- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године (ОП2351) 0
-

износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита (ОП2352)

износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода текуће године (ОП2353)

0
0

б) умањен за укључивање издатака
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавезе
по кредитима (ОП2355)
0
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине (ОП2356)
0
в) вишак примања и прихода-суфицит (ОП2357)

5.250

Члан 3.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању (консолидованом) у периоду од 1.јануара до 31.
децембра 2017. године (Образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 0 динара и укупни издаци у износу
152.816 хиљада динара

I

II

ПРИМАЊА
• Примања од задуживања и продаје фин. имовине
• Примања од продаје нефинансијске имовине
ИЗДАЦИ
• Основна средства
• Залихе
• Природна имовина
• Издаци за отплату главнице кредита
• Издаци за набавку фин.имовине

0
0
0
152.816
134.636
0
0
1.602
16.578
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Члан 4.
У Извештају о новчаним токовима (консолидованом) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године
(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 836.964 хиљада динара, укупни новчани одливи у
износу 863.148 хиљада и мањак новчаних прилива 26.184 хиљада динара.
I

II

•
•
•
•
•
•
•

ПРИЛИВИ
Текући приходи у износу од
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
ОДЛИВИ
Текући расходи у износу
Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за отплату главнице
Издаци за набавку финан.имовине

836.964
836.964
0
0
863.148
710.332
134.636
1.602
16.578

МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПР. СРЕДСТВА У ОБРАЧ.
КОРЕКЦИЈА ПРИЛИВА који се не ев. преко кл. 7,8,9
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ
КОРЕКЦИЈА НОВЧ. ОДЛИВА ЗА ОБР .АМОРТ.
КОРЕКЦИЈА ОДЛИВА који се не евид. преко кл. 4,5,6
САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

26.184
150.996
877.701
40.737
897.256
0
34.108
131.441

Члан 5.
У Извештају о извршењу буџета (консолидованом) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године
(Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од -8.004 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у
износу од 836.964 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 844.968 хиљада динара по нивоима
финансирања :
1.
2.
3.
4.

Осталих извора у износу суфицита
Републике у износу суфицита
Општине у износу дефицита
УКУПАН ДЕФИЦИТ

987
3.968
12.959
8.004
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Члан 6.
Утврђује се буџетски суфицит/дефицит општине Ивањица у следећим износима и то:
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ОПШТИНЕ
ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
Економска
ОПИС

класификација

1

ИЗНОС

2

3

3+7+8+9

987.960

7+8+9

836.964

7

836.964

8

0

9

0

имовине

92

0

III

3

150.996

4+5+6

863.148

4. Текући расходи

4

710.332

5. Издаци за нефинансијску имовину
6. Издаци отплату главнице и набавку

5

134.636

финансијске имовине

61

1.602

6.1.Набавка фин. имовине

62

16.578

I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)
II УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
(1+2+3)
1. Текући приходи
2. Приходи од продаје нефинансијске
имовине
3. Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине
3.1. Примања од продаје финансијске

IV

V

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)

УКУПНА СРЕДСТВА -УКУПНИ

(3+7+8+9) -

РАСХОДИ ИЗДАЦИ
VI БУЏЕТСКИ
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(1+2)-(4+5)
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ
СУФИЦИТ/

(4+5+6)

131.441

(7+8)-(4+5)

-8.004

(7+8)-(4+5)+

ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))

(92-62)

-8.004

Члан 7.
Утврђује се рачун финансирања града, општине Ивањица за 2017. годину и то:
I
II
III
IV
V
VI

Примања од задуживања (911)
0
Примања од продаје финансијске имовине (921)
0
Издаци за набавку фин. имовине која није у циљу спр. јавних пол. (621)16.578
Издаци за отплату главнице дуга (611)
1.602
Нето финансирање
-18.180
Укупни фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање
-26.184
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ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета
општине Ивањица у 2017. години износе у динарима:
1.
2.
3.

Укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства:
Укупно извршени текући расходи и издаци и отплата главнице
Разлика укупних примања и укупних издатака (салдо 31.12.)

938.479.435,25
851.549.554,51
86.929.880,74

Члан 9.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине Ивањица, планирани и
извршени текући расходи и издаци из буџетских средстава као и средстава из додатних активности буџетских
корисника, дати су у Извештају о извршењу Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину који чини саставни
део ове Одлуке.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Завршни рачун општине Ивањица за 2017. годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2017. до
31.12.2017. године;
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2017. до
31.12.2017. године;
8. Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године;
9. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених
са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима у 2017. години;
10. Годишњи извештај о учинку програма за 2017. годину,
11. Мишљење овлашћеног ревизора о финансијским извештајима буџета општине Ивањица за 2017. годину.
Члан 11.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину са свим својим прилозима саставни је део
ове Одлуке.
Члан 12.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2017. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету
општине Ивањица за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године доставити Министарству финансија..
Члан 13.
Ова Одлука ће се објавити у „ Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01Broj:-400-29/2018-01
ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ
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На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16 ), члана 10.
и 39. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/08 и „Сл. лист општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012 и
13/2013) и Сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе број:015-05-00014/2018-24,
Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној 14.6.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА И ОБЕЛЕЖАВАЊУ УЛИЦА И ТРГОВА У
ИВАЊИЦИ
Члан 1.
У Одлуци о одређивању назива и обележавању улица и тргова у Ивањици („Општински сл. гласник“, бр.
13/03) у члану 3. став 1. додаје се нова тачка 55. и гласи:
-„ утврђује се назив улице „Мркочевац“ који обухвата део од раскрснице улице Наде Поповић и улице
Драгице Парезановић, крак десно од вртића „Звончица“ до скретања према резервоару, а изнад последње стамбене
зграде од пет у низу.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ивањица".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
Број:015-4/18-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу члана 100. став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09исправка, 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 у вези са чланом 70.
истог закона, 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 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. став 1. тачка 32. 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 14.6.2018. 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, а која
представља земљиште за редовну употребу објекта које је одређено на основу правноснажног решења о одређивању
земљишта за редовну употребу објекта број: 464-8/2017-04 од 7.3.2018. године.
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,
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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: 464-8/2017-04 од 7.3.2018. 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 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 Непокретност 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, 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 осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Ивањица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
број:464-4/18-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Трипковић

На основу 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
14.6.2018. 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 у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Мирјана Гојковић, самостални саветник Општинске управе општине Ивањица, председник Комисије
Миљко Главинић, руководилац Одељења за урбанизам и комуналне послове, члан
Слободан Поповић, руководилац Одељења за буџет и финансије, члан
Владислав Ивковић, сарадник у Одељењу за општу управу и заједничке послове, члан
Данијела Љубојевић Вуловић, саветник у Одељењу за урбанизам и комуналне послове, члан

II Задатак Комисије је:
1. Спровођење поступка непосредне погодбе приликом отуђења непокретности из јавне својине општине
Ивањица, која представља земљиште за редовну употребу објекта одређено на основу правноснажног
решења о одређивању земљишта за редовну употребу објекта број: 464-8/2017-04 од 7.3.2018. године.
2. У поступку отуђења напред наведене непокретности у свему поступити према одредбама Закона о
планирању и изградњи, Закона о јавној својини и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Ивањица.
3. Записник о спроведеном поступку непосредне погодбе као и предлог одлуке о отуђењу непокретности из
јавне својине општине Ивањица доставити Скупштини општине Ивањица на разматрање и одлучивање.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Ивањица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
БРОЈ: 464-4/2/18-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-36-1/2018-01
05. 06. 2018. 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, 99/2016 и
113/2017), члана 30. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ број
10/2017, Уговора o суфинансирању пројекта „Побољшање туристичке промоције туристичког производа Ивањице“
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. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018 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 2018. 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-конто намене 423200-Компјутерске услуге у
износу 300.000,00 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
Миланка Коларевић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-36-2/2018-01
05. 06. 2018. 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, 99/2016 и
113/2017), члана 30. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину („Службени лист општине Ивањица“ број
10/2017, Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Ивањица o
додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку
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предметне сеоске куће са окућницом број: 404-62/2018-01 од 22. 05. 2018, Начелница општинске управе Ивањица
доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. У члану 1. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018 годину, приходи по основу трансфера од других нивоа
власти, економска класификација 733154 увећавају се у износу 2.660.000,00 динара.
2. Средства из става 1. овог решења у укупном износу 2.660.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2018. годину оквиру раздела 4. Општинска управа, Програм 11: Социјална и дечја заштита,
Пројекат: 0901-02: Помоћ избеглим лицима у сарадњи са Комесаријатом за избеглице, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, апропријација економске класификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета у износу 2.660.000,00 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
Миланка Коларевић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-1/2018-01
13. 02. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
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 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2016), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Општинској управи у износу 1.000.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за
финансирање локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 1501:
Локални економски развој; Програмска активност 0002-Мере активне политике запошљавања, функција 412
– Општи послови по питању рада, економска класификација 464-Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања у износу 1.000.000,00 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, 13. 02. 2018. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-2/2018-01
14. 02. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
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 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2016), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Општинској управи у износу 35.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за исплату
јубиларних награда за запослене у општинској управи.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 0602:
Опште јавне услуге управе; Програмска активност 0002-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Општи послови по питању рада, економска класификација 416-Награде
запосленима и остали посебни расходи у износу 35.000,00 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. 02. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-3/2018-01
19. 02. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
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o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2016), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Општинској управи у износу 136.000,00 динара за обезбеђивање средстава за чистача снега.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 0701:
Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре; Пројекат: 0701-02-Редовно одржавање општинских
и некатегорисаних путева, функција 451 –Друмски саобраћај, економска класификација 512-Опрема у
износу 136.000,00 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. 02. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-4/2018-01
21. 02. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
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 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2016), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Meсној заједници Буковица у износу 1.123000,00 динара и Месној заједници Прилике у износу
934.000,00 динара.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Глава 4.04-Месне
заједнице; Програм 0602:Опште услуге локалне самоуправе; Програмска активност 0602-0002Функционисање месних заједница, функција 160 –Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова у укупном износу 2.057.000,00
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, 21. 02. 2018. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-5/18-01
29. 03. 2018. 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, 99/2016 и
113/2017) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број
10/2017), 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 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2017), Са раздела 4. Општинска управа, и то:
- Програм 1102-Комуналне делатности, функција 630-Водоснадбевање, Програмска активност 0008Управљање и снадбевање водом за пиће, апропријација економска класификација 511-Зграде и грађевински
објекти, у износу 3.000.000,00 динара, средства у износу 3.000.000,00 динара преносе се у текућу буџетску
резерву у оквиру раздела 4. Општинска управа, Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 –Текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва и распоређују се Општинској
управи за ради обезбеђења недостајућих средстава.

6.

7.

Средства из тачке 1. овог решења у износу 3.000.000,00 динара распоређују се у оквиру рaздела 4. –
Општинска управа, Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре; Пројекат 01Одржавање некатегорисаних путева уз учешће грађана, функција 451 – Друмски саобраћај, апропријација
економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање у износу 3.000.000,00 динара.
O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.

8.

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

У Ивањици, 29. 03. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-6/2018-01
18. 04. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
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o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2017), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Општинској управи у износу 321.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за
трансфер ОШ „Милан Вучићевић-Зверац“ Братљево за адаптацију учионица и термотехничку инсталацију
грејања.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 2002:
Основно образовање; Пројекат 2002-06-Адаптација постојећих учионица и термотехничка, функција 912 –
Основно образовање, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, конто намене
425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу 321.000,00 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. 04. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-7/2018-01
19. 04. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
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 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2016), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Туристичкој организацији општине Ивањица у износу 300.000,00 динара за обезбеђивање
недостајућих средстава за пројектне документације за пројекте „Израда функционалног и декоративног
осветљења Хаџи-Проданове пећине код Ивањице и „Заштита споменика крајпуташа у Ивањичком крају“.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 4.05 –
Туристичка организација, Програм 1502: Развој туризма; Програмска активност 0001-Управљање развојем
туризма, функција 473 – Туризам, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, у износу
300.000,00 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. 04. 2018. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-8/2018-01
19. 04. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

2.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2016), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Општинској управи у износу 430.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за
плаћање чланарине СКГО и НАЛЕД-у..
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 0602:
Опште јавне услуге управе; Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Општи послови по питању рада, економска класификација 481-Дотације
невладиним организацијама у износу 430.000,00 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. 04. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-9/18-01
24. 04. 2018. 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, 99/2016 и
113/2017) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број
10/2017), 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 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2017), Са раздела 4. Општинска управа, и то:
- Програм 1301-Развој спорта и омладине, функција 810-Услуге рекреације и спорта, Пројекат 130101-Изградња спортског центра, апропријација економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти,
средства у износу 1.300.000,00 динара преносе се у текућу буџетску резерву у оквиру раздела 4. Општинска
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управа, Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска активност 0009 –Текућа буџетска резерва,
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва и распоређују се Општинској управи за ради обезбеђења недостајућих
средстава за изградњу дечијег вртића у насељу Црњево.
10. Средства из тачке 1. овог решења у износу 1.300.000,00 динара распоређују се у оквиру рaздела 4. –
Општинска управа, Програм 2001-Предшколско образовање и васпитање; Пројекат 2001-01-Изградња
дечијег вртића у насељу Црњево, функција 911 – Предшколско образовање, апропријација економска
класификација 511-Зграде и грађевински објекти у износу 1.300.000,00 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, 24. 04. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-10/2018-01
30. 04. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
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 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2016), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Општинској управи у износу 550.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за набавку
службеног возила за потребе органа општине Ивањица.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 0602:
Опште јавне услуге управе; Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Општи послови по питању рада, економска класификација 512-Опрема у износу
550.000,00 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, 30. 04. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

42
Број 5

18 јун 2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Зоран Лазовић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-11/2018-01
17. 05. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
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 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2017), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Општинској управи у износу 372.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за
трансфер Гимназији Ивањица за замену дотрајалих металних корита на монтажној згради.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – 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 425100Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу 372.000,00 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, 17. 05. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-12/2018-01
29. 05. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве
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Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2016), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Meсној заједници Ерчеге у износу 165.000,00 динара.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Глава 4.04-Месне
заједнице; Програм 0602:Опште услуге локалне самоуправе; Програмска активност 0602-0002Функционисање месних заједница, функција 160 –Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
економска класификација 421-Стални трошкови у износу 165.000,00 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, 29. 05. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-13/2018-01
11. 06. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
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 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2017), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Општинској управи у износу 72.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за
трансфер ОШ „Сретен Лазаревић“ Прилике за исплату јубиларне награде за једног запосленог.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 2002:
Основно образовање; Програмска активност 2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912 –
Основно образовање, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, конто намене
416100-Награде запосленима и остали посебни расходи у износу 72.000,00 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, 11. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

44
Број 5

18 јун 2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Зоран Лазовић
Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-14/2018-01
11. 06. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
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 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2016), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Предшколској установи „Бајка“у износу 13.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава
за плаћање пореза на донацију.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 4.03 –
Предшклска установа „Бајка“, Програм 2001: Предшколско образовање и васпитање; Програмска активност
0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања;функција 911 – Предшколско
образовање, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу 13.000,00
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, 11. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-13-15/2018-01
15. 06. 2018. 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, 99/2016 и 113/2017) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2017),
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 2018. («Службени лист општине Ивањица»
број 10/2016), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште јавне услуге управе; Програмска
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активност 0009 – текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства резерве – текућа резерва, одобравају се недостајућа
средства Општинској управи у износу 116.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за
исплату јубиларних награда за запослене у општинској управи у складу изменом члана 46. Анекса Посебног
колективног уговора за државне органе..
2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 0602:
Опште јавне услуге управе; Програмска активност 0002-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Општи послови по питању рада, економска класификација 416-Награде
запосленима и остали посебни расходи у износу 116.000,00 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, 15. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић
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