СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 30 децембар 2020
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На основу члана 76. и 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018 др.закон) и члана 40. Статута општине Ивањица („Сл. лист РС“, 1/2019)
Скупштина општине Ивањица на седници, одржаној дана 17.12.2020. године, усваја следећи
КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ И
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.

1.1.
1.

Постојећи број запослених у Општинској управи општине Ивањица на дан 7.12.2020.године.

Радна места службеника и намештеника
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Укупно службеника на положају
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Укупно службеника извршилаца:
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно намештеника:
УКУПНО:

2.

Број извршилаца
1
/
1
13
12
16
2
1
16
1
1
62
/
/
/
5
3
8
71

Радни однос на одређено време (повећан обим посла)
Број извршилаца
Самостални саветник
1
Саветник
Млађи саветник
1
1
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места

1
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Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО:

3.

Радни однос на одређено време у Кабинету
председника општине
Помоћници председника Општине

1
5

Број извршилаца

1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Приправници

4.

Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

1.2.
1.

Планирани број запослених за 2021. годину у Општинској управи општине Ивањица
Радна места службеника и намештеника
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Укупно службеника на положају
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Укупно службеника извршилаца:
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места

Број извршилаца
1
1
2
14
12
17
2
1
16
1
1
64
/
/
/
5
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Пета врста радних места
Укупно намештеника:
УКУПНО:

3
8
74
Број извршилаца

2.
Радни однос на одређено време (повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

3.

30 децембар 2020

1
1
1
1

1

УКУПНО:

5

Радни однос на одређено време у Кабинету
председника општине

Број извршилаца

Помоћници председника Општине

1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
4.

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

Број извршилаца
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Борј 18

Члан 2.

Постојећи број запослених у Општинском правобранилаштву општине Ивањица на дан 7.12.2020.године.

2.1.

1.

Радна места функционер, службеника и намештеника
Општински правобранилац (функционер)
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места

Број извршилаца
1

1

Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Број извршилаца

2.
Радни однос на одређено време (повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
3.

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

Број извршилаца

90
Број 18
2.2.

1.
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Планирани број запослених за 2021. годину у Општинском правобранилаштву општине Ивањица.

Радна места функционера, службеника и намештеника
Општински правобранилац (функционер)
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт

Број извршилаца
1

1

Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Број извршилаца

2.
Радни однос на одређено време (повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
3.

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

Број извршилаца
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Борј 18

Члан 3.
3.1. Постојећи број запослених у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Ивањица
на дан 7.12.2020. године
1.

Радна места функционера, службеника и намештеника
Општински правобранилац (функционер)

1

Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
/
1

Укупно службеника на пложају:
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Укупно службеника извршилаца:
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно намештеника:
УКУПНО (службеника и намештеника):

13
12
16
2
1
17
1
1
63
/
/
/
5
3
8
72
Број извршилаца

2.
Радни однос на одређено време (повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО:

3.

Број извршилаца

Радни однос на одређено време у Кабинету
председника општине
Помоћници председника општине

1
1
1
1

1
5

Број извршилаца

1
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Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Приправници

4.

Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
3.2. Планиран број запослених у Општинској управи општине Ивањица и Општинском правобранилаштву општине
Ивањица за 2021. годину:

1.

Радна места функционера, службеника и намештеника

Број извршилаца

Општински правобранилац (функционер)

1

Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1
2

Укупно службеника на пложају:
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Укупно службеника извршилаца:
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно намештеника:
УКУПНО (службеника и намештеника):

14
12
17
2
1
17
1
1
65
/
/
/
5
3
8
75
Број извршилаца

2.
Радни однос на одређено време (повећан обим посла)
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Самостални саветник
Саветник

1

Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

1
1
1

1
5

УКУПНО:
3.

Борј 18

Радни однос на одређено време у Кабинету
председника општине

Број извршилаца

Помоћници председника општине

1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи рефернт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
4.

Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
Образложење
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласни РС“, 21/2016, 113/2017
и 95/2018др.закон) који је ступио на снагу 12.03.2016. године, и који се, осим одређених одредби које се примењују од ступања
на снагу закона, примењује од 01.12.2016. године, уређује права и дужности из радног односа запослених у органима
аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе.
Чланом 76. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да се
Кадровски план састоји од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на
неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број
запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету изабраног лица у органу аутономне покрајине
као и у кабинету градоначелника, председника општине, односно председника градске општине или због повећања обима посла.
На основу Кадровског плана, доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, односно измене и
допуне тог правилника.
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Чланом 77. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе прописано је да се нацрт
Кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом буџета једнице локалне самоуправе,
тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја Скупштина
општине истовремено са одлуком о буџету јединице локалне самоуправе, чланом 78. прописано је да се измена Кадровског
плана може вршити у случају измене одлуке о буџету.
Запосленима, у смислу наведеног закона, сматрају се функционери који на основу законом или покрајинским прописом
утврђене обавезе или овлашћења, имају обавезу, односно користе право да буду на сталном раду ради вршења дужности,
службеници и намештеници.
Функционер је изабрано, именовано, односно постављено лице (осим службеника на положају) у органима аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе, односно у органима градске општине, као и у службама и организацијама које они
оснивају према посебном пропису.
Службеник је запослено лице које професионално обавља стручне послове из надлежности аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе или са њима повезаних општих правних послова, информатичких, материјално-финансијских,
рачуноводствених и административних послова. Службеник је запослено лице на извршилачком радном месту као и на радном
месту службеника на положају. Службеничка радна места се разврставају према радним местима и звањима.
Намештеник је лице које заснива радни однос ради обављања пратећих, помоћно-техничких послова у аутономној
покрајини и јединици локалне самоуправе.
У првом делу Кадровског плана приказан је постојећи број службеника и намештеника који су запослени на неодређено
време према звању и броју извршилаца, затим је приказан постојећи број запослених у радном односу на одређено време због
повећаног обима посла и у Кабинету председника Општине и приправници. После постојећег броја запослених, приказан је
планиран број запослених у 2021. години и то на неодређено време и на одређено време због повећаног обима посла и у
Кабинету председника Општине и приправници.
У другом делу табеларно је приказана горе наведена структура запослених у Општинском правобранилаштву Општине
Ивањица.
Приликом одређивања планиранoг (потребног) броја службеника и намештеника на неодређено време, пре свега, пошло
се од чињенице да број запослених непосредно зависи од буџетске масе која се, у складу са Законом о буџетском систему, мора
бити једнака исплаћеној маси плата из септембра 2020. године увећане за 4%, као и од чињенице да ће у јулу 2021. годиине
једном запосленом престати радни однос по сили закона (навршеа 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања).
Пошло се и од чињенице да једном службенику Општинске управе општине Ивањица мирује радни однос на неодређено време
док је изабран на функцију помоћника председника Општине.
Из наведених разлога, број службеника и намештеника који је планиран у 2021. години одређен је на такав начин што
се на постојећи број службеника који су запослени на неодређено време планира попуњавање још једног службеничка радна
места за које је обезбеђена буџетска средства за исплату плата и пореза и доприноса. Планирано је попуњавање радна места у
звању млађег саветника као почетног звања са високом школском спремом. Пријем на неодређено путем јавног конкурса може
се спровести након добијене сагласности Министарства и Владе Репубике Србије, изузев у случајевима када је законом и
подзакоснким актом изричито прописано да сагласност за пријем на неодређено време није потребна, обзиром да је законом
продужен рок за добијање сагласности за пријем у радни однос на неодређен време до 31.12.2021. године уз изузетак
попуњавања до 70% броја оних којима је престано радни однос код тог послодавца.
Приликом одређивања планираног броја службеника и намештеника на одређено време чији је основ запослења
повећање обима посла, пошло се од члана 27е. став 36. Закона о буџетском ситему („Сл. лист РС“, број 54/2009, 73/2010...,
31/2019 и 72/2019) који прописује укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих
по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених. Изузетно од става
36. наведеног члана, број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу,
уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим
основама, код корисника јавних средстава, може бити већи од 10% укупног броја запослених, уз сагласност тела Владе, на
предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.
На основу у претходном пасусу наведеног члана, планиран број запослених на одређено време због повећаног обима
посла је 5 лица, из разлога који се огледа у континуираном повећању обима изворних и поверених послова који постојећи број
запослених не може да изврши.
У 2021. години у Кабинету председника општине предвиђено је запошљавање једног помоћика председника Општине
као постављених лица. Кабинет председника општине је посебна организациона јединица у која се образује у оквиру
Општинске управе. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе експлицитно предвиђа да
се на радним местима која су систематизована у кабинетима председника Општине радни односи заснива на одређено време док
траје дужност тог изабраног лица.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број:110-1/2020 од 17.12.2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Владимир Бојановић

Скупштина општине Ивањица, на основу члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 150. Пословника Скупштине општине Ивањица
(''Сл. лист општине Ивањица'', бр. 08/2019), на седници одржаној дана 17. 12. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

ПОТВРЂУЈУ СЕ мандат одборнику Александру Тошићу, дипломираном правнику из Међуречја са изборне листе
ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС).
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, а траје до истека мандата скупштинског сазива који је
конституисан Одлуком о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ивањица 01 број 06-16/2020 од 18. августа
2020. године.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати од дана доношења Одлуке.
Ову Oдлуку објавити у ''Службеном листу општине Ивањица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 06-33/2020
У Ивањици, дана 18. децембра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Владимир Бојановић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 39. Статута општине Ивањица
(„Службени гласник РС“ број 79/08) и члана 9. Одлуке о стипендирању студената високошколских установа и ученика талената
са територије општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 4/08) и Одлуком о измени и допуни одлуке о
стипендирању студената високошколских установа и ученика талената са територије општине Ивањица („Службени лист
општине Ивањица“ број 8/12), Скупштина општине Ивањица на телефонској седници одржаној 17.12.2020. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СВИМ СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА
ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Члан 1.
Ученици :

1.

Марић (Младомир) Марта, ученик II разреда Математичке гимназије у Београду
- просечна оцена из претходне школске године 5, 00
Члан 2.

Студенти I године основних академских студија:
Услове Конкурса не испуњава:
1.

Ћериман (Грујица) Јована, студент I године Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду
- Просечна оцена из претходне школске године није достављена
- Нема награде на републичким такмичењима
Члан 3.

Студенти II године основних академских студија:
1. Татовић (Бошко) Јана, студент Факултета безбедности у Београду
- Просечна оцена у току студија 9,30
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
2. Димитријевић (Иван) Марија, студент Факултета медицинских наука у Крагујевцу
- Просечна оцена у току студија 9,22
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
3. Драговић (Милорад) Предраг, студент Филозофског факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 9,17
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 54
4. Ђокић (Ненад) Тамара, студент Филозофског факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,92
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
5. Оцокољић (Радоје) Ивана, студент Академије струковних студија – одсек Висока здравствена школа у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,89
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
6. Чегањац (Мирослав) Сузана, студент Стоматолошког факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,86
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 48
7. Ђоковић (Дејан) Ива, студент Стоматолошког факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,83
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 48
8. Танасковић (Славољуб) Анђела, студент Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
- Просечна оцена у току студија 8,80
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 57
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9. Ђурић (Радоје) Јована, студент Факултета техничких наука у Чачку
- Просечна оцена у току студија 8,80
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
10. Зечевић (Благоје) Ана, студент Факултета политичких наука у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,70
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
11. Лончар (Ненад) Невена, студент Факултета организационих наука у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,60
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 54
12. Новаковић (Милун) Катарина, студент Стоматолошког факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,57
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 48
Члан 4.
Студенти III године основних академских студија:
1. Костић (Дејан) Дарко, студент Хемијског факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 10,00
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
2. Аврамовић (Перо) Ана, студент Правног факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 9,38
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
3. Јовашевић (Бранко) Јана, студент Факултета ликовних уметности у Београду
- Просечна оцена у току студија 9,32
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
4. Спасовић (Раденко) Немања, студент Криминалистичко-полицијске академије у Земуну
- Просечна оцена у току студија 9,20
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
5. Маричић (Драган) Јелена, студент Филолошког факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 9,17
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 114
6. Несторовић (Миодраг) Јелена, студент Природно-математичког факултета у Новом Саду
- Просечна оцена у току студија 9,06
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 106
7. Масларевић (Милош) Милица, студент факултета организационих наука у Београду
- Просечна оцена у току студија 9,05
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
8. Милић (Братислав) Ненад, студент Саобраћајног факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,95
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 109
9. Митровић (Жељко) Ивана, студент Саобраћајног факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,90
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 92
10. Томићевић (Војимир) Тамара,студент Теничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
- Просечна оцена у току студија 8,89
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 116
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11. Борисављевић (Микан) Валентина, студент Правног факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,85
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
12. Бошковић (Милутин) Љиљана, студент Академије техничких струковних студија – Одсек Београдска политехника у
Београду
- Просечна оцена у току студија 8,83
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
13. Мићић (Драган) Дејан, студент Факултета техничких наука у Новом Саду
- Просечна оцена у току студија 8,77
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
14. Бешевић (Александар) Јелена, студент Техничког факултета „Михајло Пупин“ У Зрењанину
- Просечна оцена у току студија 8,55
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
15. Костић (Дејан) Сара, студент Саобраћајног факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,50
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 106

Члан 5.
Студенти IV године основних академских студија:
1. Принчевац (Горан) Дарко, студент Правног факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 9,15
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 166
2. Пантовић (Слађан) Данијела, студент Педагошког факултета у Ужицу
- Просечна оцена у току студија 9,11
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180
3. Перишић (Зоран) Славица, студент Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
- Просечна оцена у току студија 9,00
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180
4. Крсмановић (Момчило) Милица, студент Филозофског факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,93
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 181
5. Ћурчић (Срђан) Ђурђина, студент Педагошког факултета у Ужицу
- Просечна оцена у току студија 8,89
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180
6. Парезановић (Милорад) Никола, студент Факултета техничких наука у Чачку
- Просечна оцена у току студија 8,81
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180
7. Поледица (Бранко) Антонина, студент Факултета техничких наука у Чачку
- Просечна оцена у току студија 8,72
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180
8. Марковић (Мирко) Данијела, студент Саобраћајног факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,71
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 180
9. Самарџић (Драган) Ана, студент Саобраћајног факултета у Београду
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Просечна оцена у току студија 8,68
Освојен број бодова (ЕСПБ) 167

10. Вучићевић (Мирослав) Јадранка, студент Правног факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,68
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 159
11. Довијанић (Ђорђе) Софија, студент факултета за соецијалну едукацију и рехабилитацију у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,52
- Освојен број бодова (ЕСПБ)
Члан 6.
Студенти V године основних академских студија:

1.

Милованчевић (Зоран) Ивана, студент Фармацеутског факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 8,72
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 208
Члан 7.

Студенти мастер студија:

1.

Обрадовић (Славољуб) Марина, студент Београдске академије пословних и уметничких струковних студија у Београду
- Просечна оцена у току студија 9,50
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60

2.

Ристић (Милинко) Никола, студент Машинског факултета у Београду
- Просечна оцена у току студија 9,30
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 60

3.

Радовић (Милован) Мирјана, студент Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
- Просечна оцена у току студија 9,03
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 240

Услове Конкурса не испуњава:
1. Пауновић (Југослав) Марина, студент Филозофског факултета у Новом Саду
- Просечна оцена у току студија 8,97
- Освојен број бодова (ЕСПБ) 240
- Други пут уписана прва година мастер студија
Члан 8.
На Конкурс се пријавио 1 ученик и 44 студента (укупно 45) , од тога 1 ученик и 42 студента испуњавају услове Конкурса
(укупно 43) .
Број ученика и студената који испуњавају- не испуњавају услове Конкурса:

-

ученици – 1 ученик
студенти I године основних академских студија – ( 1 студент не испуњава услове)
студенти II године основних академских студија – 12 студената
студенти III године основних академских студија – 15 студената
студенти IV године студија – 11 студената
студенти V године студија – 1 студент
мастер студије – 3 студента ( 1 студент не испуњава услове Конкурса)
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01 Број: 06-33/2020
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Владимир Бојановић

РепубликаСрбија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ01 Број 06-32/2020
21.децембар 2020. године
ИВАЊИЦА
На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 60. Статута општине Ивањица ( „Службени лист општине Ивањица“, број 1/2019) и
Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама
(„Службени гласник РС“, број 146/2014), Општинско веће општине Ивањица, на седници одржаној 10. децембра 2020. године,
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
I УТВРЂУЈЕ СЕ јединствена економска цена Програма васпитања и образовања по детету за 2021. годину у
Предшколској установи „Бајка“ у Ивањици.
- економска цена по детету у јасленим и васпитним групама у целодневном боравку у износу од 26.196,12 динара.
Појединачно учешће корисника у месечној економској цени у износу од 15% износи 3.930,00 динара.
- за припремни предшколски програм у износу од 15.717,68 динара. Појединчано учешће корисника у припремном
предшколском прогаму износи 2.360,00 динара.
II Утврђене цене из става 1. овог решења примењиваће се од 01.01.2021. године.
III Овим решењем ставља се ван снаге решење број 06-39/2019-01 од 30.12.2020. године.
Образложење
Министар просвете, науке и технолошког развоја РС донео је Правилник о мерилима за утврђивање економске цене
програма васпитања и образовања у предшколским установама. Исти је објављен у „Службеном гаснику Републике Србије, број
146/2014“, а примењује се од 01.јануара 2015. године.
Овим Правилником утврђена су мерила на основу којих је надлежни орган локаклне самоуправе дужан да утврди
цену програма васпитања и образовања по детету у Предшколској установи чији је оснивач.
Поступајући по одредбама наведеног Правилника, уз сву неопходну документацију која је достављена од стране
Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, стручне службе Општинске управе општине Ивањица, утврдиле су економску цену
прогама васпитања и образовања за 2021. годину.
Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву решења.
ПРАВНА ПОУКА: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може покренути управни
спор пред Управним судом у Београду, Oдељење у Крагујевцу, у року од 30 дана од дана достављања решења.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ивањица“.
ДОСТАВИТИ:
-Одељењу за привреду и друштвене делатности
-Одељењу за финансије
-Предшколској установи „Бајка“ Ивањица
-Архиви Општинског Већа
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
01Број:06-36/2020
Датум:28.12.2020.године
ИВАЊИЦА
На основу чланова 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 10/2016), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14 др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Ивањица („Службени
лист општине Ивањица“ број 1/2019) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта на територији општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 1/2017),
Општинско веће општине Ивањица на седници одржаној 28.12.2020.године доноси
РЕШЕЊЕ
о финансирању програма спортских организација на територији општине Ивањица за 2021.годину
I ДОНОСИ СЕ Решење о финансирању програма спортских организација на територији општине Ивањица за 2021.годину са
следећим износима :
Редни
Врста програма
Предлог за
Назив организације
број
финансирање
Фудбалски клуб „Јавор Матис“
Редовни годишњи
1.
5.000.000 рсд
Ивањица
програми
Омладински кошаркашки клуб
Редовни годишњи
2.
3.308.165 рсд
„Ивањица“
програми
Редовни годишњи
3.
Атлетски лкуб „Јавор“
700.000 рсд
програми
Редовни годишњи
4.
Планинарско друштво „Голија“
300.000 рсд
програми
Редовни годишњи
5.
Спортски савез Ивањице
4.000.000 рсд
програми
Редовни годишњи
6.
СК „MY GYM“
358.500 рсд
програми
Женски одбојкашки клуб
Редовни годишњи
7.
1.300.000 рсд
„Ивањица“
програми
Редовни годишњи
8.
Карате клуб „Јавор“
800.000 рсд
програми
Редовни годишњи
9.
Клуб малог фудбала „Ивањица“
1.200.000 рсд
програми
Редовни годишњи
10.
СД „Бошко Петровић“
800.000 рсд
програми
Редовни годишњи
11.
ФК „Прилике“
450.000 рсд
програми
Редовни годишњи
12.
Lin Kuei
300.000 рсд
програми
Редовни годишњи
13.
Фудбалски клуб „Брезова“
250.000 рсд
рограми
Редовни годишњи
14.
ШК „Ивањица“
300.000 рсд
програми
Спортско одбојкашко удружење
Редовни годишњи
15.
350.000 рсд
„Прилике“
програми
Редовни годишњи
16.
ПК „Пегаз“
150.000 рсд
програми
Редовни годишњи
17.
Скијашки клуб „Голија“
250.000 рсд
програми
Редовни годишњи
18.
Фудбалски савез Ивањица
800.000 рсд
програми
Спортско удружење играча
Редовни годишњи
19.
150.000 рсд
преферанса „Грађаски“
програми
Редовни годишњи
20.
Спортско удружење „Марбо“
250.000 рсд
програми
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21.

Фитнес клуб „Атлантис“

22.

MG 93 GYM

23.

Клуб малог фудбала Шљивићи

24.

ЖФК Ивањица

25.

КЕС Стари Влах

Редовни годишњи
програми
Редовни годишњи
програми
Редовни годишњи
програми
Редовни годишњи
програми
Редовни годишњи
програми

30 децембар 2020

300.000 рсд
181.600 рсд
450.000 рсд
850.000 рсд
200.000 рсд

II Средства за 2021.годину биће исплаћена спортским организацијама из буџета општине Ивањица за 2021.годину, Програм
1301 – Развој спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама удружењима и
савезима, економска класификације 481941 – дотације невладиним организацијама, функвија 810 – услуге рекреације и спорта.
III 27 спортских организација са територије општине Ивањица је пријавило до 20. априла 2020.године. своје годишње програме
за финасирање у 2021.години. Комисија за спорт општине Ивањица је увидом у документацију које су поднеле спортске
организације извршила категоризацију, оцењивање и бодовање свих годишњих програма и дала предлог да се 25 годишњих
програма за 2021. годину финансирају из буџета општине Ивањица, а да се следећи годишњи програми одбију тј. да се преложи
Општинском већу да се не финансирају у 2021.години и то: ОК Буковица Путеви – из разлога недостављања целокупне
пратеће документације, нејасно разрађеног буџета за такмичење од кога је клуб одустао до даљњег; ОКК Јавор – из разлога
неодржавања спортских активности како је предвиђено у предходним програмима за претходне године, тј. нетренирање у
одређеним терминима у сали дуже од 6 месеци.
Под редним бројем 25. у горње поменутој табели – Спортској организацији КЕС Стари Влах из Ивањице се условно
одобрава годишњи програм за 2021.годину у износу од 200.000 рсд , с тим што је поменута спортска организација дужна да
Општини Ивањица у року од 30 дана од дана доношења овог Решења достави пратећу документацију из гранског савеза и
потврди валидном документацијом чињеницу да се организација искључиво бави спортом деце.
IV Након доношења овог Решења општина Ивањица ће са сваком спортском организациом која се финансира из буџета
општине потписати уговор о наменском трошењу буџетских средстава.
Потписивање уговора, као и транфери првих рата од укупно одобрених средстава извршиће се након усвајања коначног и
завршног Извештаја за 2020.годину, као и достављања Извештаја комерцијалне ревизије од стране спортских организација које
су у 2019-ој години имале опредељена средства из буџета општине Ивањица у износима већим од 1.000.000 динара.
V У име општине Ивањица уговор са спортским организацијама ће закључити Председник општине.
VII Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће ојављено у „Службеном листу општине Ивањица“ и на веб сајту
општине Ивањица.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

103
30 децембар 2020

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Борј 18

Р е п у б л и к а С р б и ј а Скупштина
општине ИВАЊИЦА
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
Број: 320-29-1/2020
Датум: 25.12.2020. године
На основу члана 64а става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18- др. закон), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ИВАЊИЦА (у даљем тексту:Комисија), утврдила је
почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ИВАЊИЦА које је обухваћено
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ИВАЊИЦА за 2020.
годину за давање у закуп донела је :
ЗАКЉУЧАК
1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине ИВАЊИЦА у првом кругу за укупно 791 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ИВАЊИЦА за 2020.
годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то:
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Култура

Класа

Цена ЕУР

Цена РСД

ЊИВА

2

232,85

27.376,26

ЊИВА

3

207,26

24.367,64

ЊИВА

4

184,24

21.661,17

ЊИВА

5

161,21

18.953,52

ЊИВА

6

130,50

15.342,93

ЊИВА

7

107,47

12.635,29

ЊИВА

8

79,32

9.325,68

ВОЋЊАК

2

232,85

27.376,26

ВОЋЊАК

3

207,26

24.367,64

ВОЋЊАК

4

184,24

21.661,17

ВОЋЊАК

5

161,21

18.953,52

ВОЋЊАК

6

130,50

15.342,93

ЛИВАДА

3

62,18

7.310,52

ЛИВАДА

4

55,27

6.498,11

ЛИВАДА

5

48,36

5.685,70

ЛИВАДА

6

39,15

4.602,88

ЛИВАДА

7

32,24

3.790,46

ЛИВАДА

8

23,80

2.798,17

ПАШЊАК

1

51,18

6.017,25

ПАШЊАК

4

36,85

4.332,46

ПАШЊАК

5

32,24

3.790,46

ПАШЊАК

6

26,10

3.068,58

ПАШЊАК

7

21,49

2.526,58

ПАШЊАК

8

15,86

1.864,66

6,53

767,73

ОСТАЛО ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине ИВАЊИЦА је на основу табеле из тачке 1. утврдила почетне цене за свако јавно надметање које
је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљиштау државној својини на
територији општине ИВАЊИЦА у првом кругу, односно за укупно 791 јавних надметања обухваћених Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ИВАЊИЦА за 2020.
годину.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-5-2/2020-01
15. 07. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019), члана 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019 и
10/2020), Уговора између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Туристичке организације општине Ивањица
број 401-00-400-1/2020-08 од 25. 06. 2020. године, Начелница општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. У члану 1. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019 и 10/2020),
текући наменски трансфери у ужем смислу од републике у корист нивоа општине, економска класификација 733154 увећавају
се у износу 200.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења у износу 200.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020.
годину у оквиру раздела 4. Општинска управа, Глава 4.05 – Туристичка организација, Програм 4: Развој туризма, Програмска
активност 1502-0002 – Промоција туристичке понуде, функција 473 – Туризам, Извор финансирања 07-трансфери од других
нивоа власти, апропријација економска класификација:
- 423 – Услуге по уговору у износу 200.000,00 динара (конто намене 423400-Услуге информисања), у износу 200.000,00 динара,
позиција 220/0.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“
НАЧЕЛНИК
Бојана Главинић

Образложење
Чланом 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
прописано је да у случају да један ниво власти определи наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација,
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана организација за обавезно
социјално осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање
расхода и издатака по том основу.
Такође чланом 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број
10/2019 и 10/2020), прописано је да ако се буџету општине Ивањица из другог буџета актом определе наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, Општинска управа на основу
тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Уговором између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Туристичке организације општине Ивањица
број 401-00-400-1/2020-08 од 25. 06. 2020. године, општини Ивањица опредељена су наменска средства у износу 200.000,00
динара за промоцију туристичке дестинације Ивањица, па је одлучено као у диспозитиву решења.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-5-1/2020-01
10. 03. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019), члана 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019),
Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години од 02.
03. 2020. године, Начелница општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. У члану 1. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019), приходи
по основу трансфера од градова у корист нивоа општине, економска класификација 733154 увећавају се у износу 2.813.500,00
динара.
2. Средства из става 1. овог решења у износу 2.813.500,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020.
годину оквиру раздела 4. Општинска управа, Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0007 Подршка рађању и родитељству, функција 040 – Породица и деца, Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти,
апропријација економска класификација:
- 424 – Специјализоване услуге у износу 807.500,00 динара (конто намене 424200-Услуге образовања, културе и спорта у износу
807.500,00 динара, позиција 25/1,
- 512 – Опрема у износу 2.006.000,00 динара (конто намене 512100-Опрема за саобраћај у износу 2.006.000,00 динара), позиција
26/1.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“
НАЧЕЛНИК
Бојана Главинић

Образложење
Чланом 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
прописано је да у случају да један ниво власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација, чији износи
нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана организација за обавезно социјално
осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и
издатака по том основу.
Такође чланом 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број
10/2019), прописано је да ако се буџету општине Ивањица из другог буџета актом определе наменска трансферна средства,
укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања
донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, Општинска управа на основу тог акта
отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.
години, број 401-00-136/57/2020-01 од 02. 03. 2020. године, општини Ивањица су опредељена су наменска средства у износу
2.813.500,00 динара, па је одлучено као у диспозитиву решења.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-5-3/2019-01
31. 07. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019), члана 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019 и
10/2020), Уговора о рeализацији пројекта „Обучени млади кроз Програм радне праксе до запослења“ број 401-14/2020-01 од 10.
07. 2020. године, Начелница општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. У члану 1. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019 и 10/2020),
текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општине, извор 07, економска класификација 733154
увећавају се у износу 2.372.160,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења у износу 2.372.160,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020.
годину оквиру раздела 4. Општинска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0005Спровођење омладинске политике, функција 130 – Опште услуге, Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти,
апропријација економска класификација:
- 423 – Услуге по уговору у износу 2.032.460,00 динара (конто намене 423200-Компјутерске услуге у износу 25.000,00 динара,
конто намене 423400-услуге информисање у износу 591.250,00 динара, конто намене 423500-Остале стручне услуге у износу
60.000,00 динара и конто намене 423900-Остале опште услуге у износу 1.356.210,00), позиција 61/0,
- 426 – Материјал у износу 99.000,00 динара (конто намене 426900-Материјал за посебне намене), позиција 63/0,
- 512 – Опрема у износу 240.700,00 динара (конто намене 512200-Административна опрема у износу 240.700,00 динара),
позиција 65/0.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“
НАЧЕЛНИК
Бојана Главинић
Образложење
Чланом 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
прописано је да у случају да један ниво власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација, чији износи
нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана организација за обавезно социјално
осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и
издатака по том основу.
Такође чланом 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број
10/2019 и 10/2020), прописано је да ако се буџету општине Ивањица из другог буџета актом определе наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, Општинска управа на основу
тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Уговором о реализацији пројекта „Обучени млади кроз Програм радне праксе до запослења“ број 401-14/2020-01 од 10.
07. 2020. године, општини Ивањица су опредељена наменска средства у износу 2.372.160,00 динара, па је одлучено као у
диспозитиву решења.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-5-4/2020-01
13. 08. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019), члана 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019 и
10/2020), Oдлуке директора ЈП „Електропривреда Србије“ број: 12.01363956/1-2020 од 10. 08. 2020. године, Начелница
општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. У члану 1. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019 и 10/2020),
Текући трансфери од физичких и правних лица у корист општине, извор 01, економска класификација 744151 увећавају се у
износу 1.000.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења у износу 1.000.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020.
годину у оквиру раздела 4. Општинска управа, Програм 2: Комунална делатност, Пројекат 1102-01-Чишћење водотокова другог
реда, функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, Извор финансирања 01-приходи из буџета,
апропријација економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у износу 1.000.000,00 динара (конто намене 425100
– Текуће поправке и одржавање зграда и објеката), позиција 97/0.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“
НАЧЕЛНИК
Бојана Главинић
Образложење
Чланом 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
прописано је да у случају да један ниво власти другом нивоу власти својим актом определи наменска трансферна средства, као и
у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана
организација за обавезно социјално осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.
Такође чланом 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број
10/2019 и 10/2020), прописано је да ако се буџету општине Ивањица из другог буџета актом определе наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, Општинска управа на основу
тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Oдлуком директора ЈП „Електропривреда Србије“ број:12.01363956/1-2020 од 10. 08. 2020. године, општини Ивањица
су опредељена наменска средства у износу 1.000.000,00 динара за делимично санирање штете од елементарне непогоде, па је
одлучено као у диспозитиву решења.
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Борј 18

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-5-5/2020-01
04. 09. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019), члана 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019 и
10/2020), Уговора о суфинансирању пројекта „25. Сабор двојничара и старих инструмената Србије-Кушићи 2020“ од 27. 07.
2020. године, Начелница општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. У члану 1. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019 и 10/2020),
Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине, извор 01, економска класификација 733154 увећавају се у
износу 150.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења у износу 150.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020.
годину у оквиру раздела 4. Општинска управа, Глава 4.01-Дом културе, Програм 13: Развој културе, Пројекат 1201-01-„Сабор
двојничара и старих инструмената Србије-Кушићи 2020“, функција 820 – Услуге културе, Извор финансирања 07-Трансфери од
других нивоа власти, апропријација економска класификација 421 – Стални трошкови у износу 150.000,00 динара (конто намене
421600 – Закуп имовине и опреме), позиција 138/1.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“
НАЧЕЛНИК
Бојана Главинић
Образложење
Чланом 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
прописано је да у случају да један ниво власти другом нивоу власти својим актом определи наменска трансферна средства, као и
у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана
организација за обавезно социјално осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.
Такође чланом 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број
10/2019 и 10/2020), прописано је да ако се буџету општине Ивањица из другог буџета актом определе наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, Општинска управа на основу
тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Уговором о суфинансирању пројекта „25. Сабор двојничара и старих инструмената Србије-Кушићи 2020“ од 27. 07.
2020. године Дому културе су опредељена наменска средства у износу 150.000,00 динара за део трошкова реализације пројекта,
па је одлучено као у диспозитиву решења.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-5-6/2020-01
03. 11. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019), члана 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), Уговора о донацији за Општинску управу Ивањица-јавни сервис грађана, Начелница општинске управе
Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. У члану 1. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019 и 10/2020),
Текући донације од међународних организација у корист нивоа општине, извор 06, економска класификација 732151 увећавају
се у износу 98.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења у износу 98.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020.
годину у оквиру раздела 4. Општинска управа, Програм 0602:Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат 0602-02-Унапређење
Е управе“, функција 130 – Услуге културе, Извор финансирања 06-Дотације од међународних организација, апропријација
економска класификација 512 – Машине и опрема у износу 98.000,00 динара (конто намене 512200 – Административна опрема),
позиција 59/0.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“
НАЧЕЛНИК
Бојана Главинић
Образложење
Чланом 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
прописано је да у случају да један ниво власти другом нивоу власти својим актом определи наменска трансферна средства, као и
у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана
организација за обавезно социјално осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.
Такође чланом 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број
10/2019 и 10/2020), прописано је да ако се буџету општине Ивањица из другог буџета актом определе наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, Општинска управа на основу
тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Уговором о донацији општини Ивањица су опредељена наменска средства , па је одлучено као у диспозитиву решења.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-5-7/2020-01
07. 12. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019), члана 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019 и
10/2020), Уговора о суфинансирању пројекта „Центар за развој иновација Ивањица“ од 04. 12. 2020. године, Начелница
општинске управе Ивањица доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. У члану 1. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2019 и 10/2020),
Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине, извор финансирања 01 – приходи из буџета, економска
класификација 733154 увећавају се у износу 30.000.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења у износу 30.000.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за
2020. годину у оквиру раздела 4. Општинска управа, Програм 1501: Локални економски развој, Пројекат 1501-01-Центар за
развој иновација, функција 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој, Извор финансирања 01 – приходи из буџета,
апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу 6.000.000,00 динара, позиција 65/1 и
апропријација економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од 24.000.000,оо динара, позиција 65/2.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Ивањица“
НАЧЕЛНИК
Бојана Главинић
Образложење
Чланом 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
прописано је да у случају да један ниво власти другом нивоу власти својим актом определи наменска трансферна средства, као и
у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана
организација за обавезно социјално осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.
Такође чланом 29. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину („Службени лист општине Ивањица“ број
10/2019 и 10/2020), прописано је да ако се буџету општине Ивањица из другог буџета актом определе наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, Општинска управа на основу
тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Уговором о суфинансирању пројекта „Центар за развој иновација Ивањица“ од 04. 12. 2020. године Општинској управи
су опредељена наменска средства у износу 30.000.000,00 динара за трошкове реализације пројекта за подизање иновационих
капацитета општине у области „Јавних и комуналних услуга“ па је одлучено као у диспозитиву решења.

112
Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

30 децембар 2020

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-18/2020-01
16. 10. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 400.000,00 динара за радове на грејним инсталацијама.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 4.01 – Предшколска
установа „Бајка“, Програм 2001: Предшколско образовање и васпитање; Програмска активност: 2001-0001Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско образовање,
економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање (конто намене 425100 – Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката) у износу 400.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 16. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, глава 4.01 – Предшколска установа „Бајка“, Програм 2001:
Предшколско образовање и васпитање; Програмска активност: 2001-0001-Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско образовање, економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање (конто намене 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката), нису предвиђена средства у довољном
износу, одлучено је као у диспозитиву решења.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-19/2020-01
20. 10. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019 и 10/2020), раздео 4. Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе; 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 Ивањица у износу 357.000,00 динара та трансфер ОШ „Кирило Савић“ из Ивањице за текуће расходе.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 2002: Основно
образовање и васпитање; Програмска активност: 2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912 – Основно
образовање, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (конто намене 414300 – Отпремнине и
помоћи у износу 70.000,00 динара, конто намене 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу
287.000,00 динара).

3.

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

4.

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

У Ивањици, 20. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број
10//2019, 10/2020 и 15/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник
општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Програм 2002: Основно образовање и васпитање;
Програмска активност:2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти нису планирана средства за ове намене у довољном износу, одлучено
је као у диспозитиву решења.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-20/2020-01
20. 10. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 Tуристичкој
организацији општине Ивањица“ у износу 300.000,00 динара за текуће расходе.
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: 1502-0002-Промоција туристичке понуде, функција
473 – Туризам, економска класификација 423 – Услуге по уговору (конто намене 423400 – Услуге информисања) у
износу 300.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 20. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, глава 4.05 – Туристичка организација Програм 1502: Развој
туризма; Програмска активност: 1502-0002-Промоција туристичке понуде, функција 473 – Туризам, економска класификација
423 – Услуге по уговору, нису предвиђена средства у довољном износу, одлучено је као у диспозитиву решења.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-21/2020-01
27. 10. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 Ивањица у износу 70.000,00 динара, за трансфер Гимназији Ивањица за исплату помоћи у случају смрти
запосленог.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 2003: Средње
образовање и васпитање; Програмска активност: 2003-0001-Функционисање средњих школа школа, функција 920 –
Средње образовање, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (конто намене 414300 –
Отпремнине и помоћи у износу 70.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 27. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број
10//2019, 10/2020 и 15/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник
општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Програм 2003: Средње образовање и васпитање;
Програмска активност: 2003-0001-Функционисање средњих школа школа, функција 920 – Средње образовање, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, нису предвиђена средства за ове намене, одлучено је као у
диспозитиву решења.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

30 децембар 2020

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-22/2020-01
27. 10. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 Дому културе
Ивањицау износу 300.000,00 динара за текуће расходе.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 4.01 – Дом културе,
Програм 1201: Развој културе и информисања; Програмска активност: 1201-0001-Функционисање локалних установа
културе, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 423 – Услуге по уговору (конто намене 423400 –
Услуге информисања) у износу 300.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 27. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, глава 4.01 – Дом културе, Програм 1201: Развој културе и
информисања; Програмска активност: 1201-0001-Функционисање локалних установа културе, функција 820 – Услуге културе,
економска класификација 423 – Услуге по уговору, нису предвиђена средства за ове намене у довољном износу, одлучено је као
у диспозитиву решења.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Борј 18

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-23/2020-01
30. 10. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019 и 10/2020), раздео 4. Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе; 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 Ивањица у износу 585.000,00 динара та трансфер ОШ „Кирило Савић“ из Ивањице за реконструкцију школског
игралишта у Лукама.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 2002: Основно
образовање и васпитање; Програмска активност: 2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912 – Основно
образовање, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (конто намене 511300 –у износу
585.000,00 динара).

3.

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

4.

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

У Ивањици, 30. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број
10//2019, 10/2020 и 15/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник
општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Програм 2002: Основно образовање и васпитање;
Програмска активност:2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти нису планирана средства за ове намене у довољном износу, одлучено
је као у диспозитиву решења.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

30 децембар 2020

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-24/2020-01
30. 10. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 Ивањица у износу 144.000,00 динара за набавку намештаја за опремање вртића у Црњеву.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 2001: Предшколско
образовање и васпитање; Пројекат: 2001-01-Изградња дечјег вртића у насељу Црњево, функција 911 – Предшколско
образовање, економска класификација 512 – Машине и опрема (конто намене 512200 – Административна опрема) у
износу 144.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 30. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Програм 2001: Предшколско образовање и васпитање;
Пројекат: 2001-01-Изградња дечјег вртића у насељу Црњево, функција 911 – Предшколско образовање, економска
класификација 512 – Машине и опрема, нису предвиђена средства за ове намене у довољном износу, одлучено је као у
диспозитиву решења.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Борј 18

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-25/2020-01
06. 11. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 Ивањица у износу 600.000,00 динара за набавку специјалног комбинованог возила за потребе ЈКП „Комунално“
Ивањица.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 0701: Организација
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре; Програмска активност: 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре, функција 451 – Друмски саобраћај, економска класификација 512 – Машине и опрема (конто намене
512100 – Опрема за саобраћај) у износу 600.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 06. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број
10//2019,10/2020 и 15/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник
општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Програм 0701: Организација саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре; Програмска активност: 0701-0001-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 –
Друмски саобраћај, економска класификација 512 – Машине и опрема, нису предвиђена средства за ове намене у довољном
износу, одлучено је као у диспозитиву решења.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

30 децембар 2020

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-26/2020-01
13. 11. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 Ивањица у износу 318.000,00 динара за отклањање недостататка по налогу инспектора за заштиту од пожара на
новоизграђеном објекту дечјег вртића у насељу Црњево..
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 2001: Предшколско
образовање и васпитање; Пројекат: 2001-01-Изградња дечјег вртића у насељу Црњево, функција 911 – Предшколско
образовање, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (конто намене 511200 – Изградња зграда и
објеката) у износу 318.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 13. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број
10//2019, 10/2020 и 15/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник
општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Програм 2001: Предшколско образовање и васпитање;
Пројекат: 2001-01-Изградња дечјег вртића у насељу Црњево, функција 911 – Предшколско образовање, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, нису предвиђена средства за ове намене у довољном износу, одлучено је као
у диспозитиву решења.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Борј 18

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-27/2020-01
25. 11. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 Ивањица у износу 100.000,00 динара за расписивање конкурса програма националних мањина.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге
локалне самоуправе; Програмска активност 0602-0007-Функционисање националних савета националних мањина
функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама у износу 100.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 25. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број
10//2019, 10/2020 и 15/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник
општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе;
Програмска активност 0602-0007-Функционисање националних савета националних мањина функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, нису предвиђена
средства за ове намене у довољном износу, одлучено је као у диспозитиву решења.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

30 децембар 2020

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-28/2020-01
03. 12. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 Ивањица у износу 7.000,00 динара за недостајућа средства Општинској управи за исплату пенала за
незапосленог инвалида које смо у законској обавези да плаћамо.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге
локалне самоуправе; Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и гардских општина,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери (конто
намене 4651 – Остале текуће дотације и трансфери) у износу 7.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 03. 12. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊ Е

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број
10//2019, 10/2020 и 15/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник
општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе;
Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и гардских општина, функционална класификација 130 –
Опште услуге, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери (конто намене 4651 – Остале текуће дотације и
трансфери) нису предвиђена средства за ове намене у довољном износу, одлучено је као у диспозитиву решења.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Борј 18

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-29/2020-01
17.12. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019 и
10/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019 и 10/2020), раздео 4. Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе; 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 Ивањица у износу 56.000,00 динара та трансфер ОШ „Милинко Кушић“ из Ивањице за исплату солидарне
помоћи запослене раднице.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 2002: Основно
образовање и васпитање; Програмска активност: 2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912 – Основно
образовање, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (конто намене 414400 – Помоћ у
медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима) у износу 56.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 17. 12. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Програм 2002: Основно образовање и васпитање;
Програмска активност:2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти нису планирана средства за ове намене у довољном износу, одлучено
је као у диспозитиву решења.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

30 децембар 2020

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-30/2020-01
18.12. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019 и
10/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019 и 10/2020), раздео 4. Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе; 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 Ивањица у износу 181.000,00 динара та трансфер ОШ „Сретен Лазаревић“ из Прилика за исплату јубиларне
награде запосленог радника.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 2002: Основно
образовање и васпитање; Програмска активност: 2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912 – Основно
образовање, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (конто намене 416100 – Јубиларна
награда) у износу 181.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 18. 12. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Програм 2002: Основно образовање и васпитање;
Програмска активност:2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти нису планирана средства за ове намене у довољном износу, одлучено
је као у диспозитиву решења.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Борј 18

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Брoj:400-7-31/2020-01
18. 12. 2020. године
Ивањица
На основу члана 61. став 12. и 69. став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
и члана 12. и 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019, и
10/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица»
10/2019 и 10/2020), са раздела 4. Општинска управа, и то:

број

- Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1102 – Комуналне делатности, Програмска активност 0001 –
Управљање/одржавање јавним осветљењем, позиција 103/0, функција 640 -Улична расвета, апропријација економска
класификација 426 - Материјал, у износу 380.000,00 динара.
Средства у укупном износу 380.000,00 динара преносе се у текућу буџетску резерву у оквиру раздела 4. Општинска
управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе; Програмска активност 0009 –Текућа буџетска резерва,
позиција 67/0, 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
кићење града и постављање новогодишњих украса за предстјеће празнике.
6.
Средства из тачке 1. овог решења у износу 380.000,00 динара распоређују се у оквиру рaздела 4. – Општинска
управа, Програм 1102 - Комуналне делатности, Програмска активност 0001 – Управљање/одржавање јавним
осветљењем, позиција 101/0, функција 640 – Улична расвета, економска класификација 423 – Услуге по уговору (конто
намене 423900 – Остале опште услуге у износу 380.000,00 динара)
7. O реализацији овог решења стараће се Општинска управа - одељење за буџет и финансије.
8.

Oво решење биће објављено у «Службеном листу општине Ивањица».
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), прописано је да
Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно локалног органа управе
надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка,108/2013, 142/2014, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) прописано је да да
ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Влада, односно надлежни
извршни орган локалне власти, доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу
буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства
у довољном обиму.
Такође чланом 12 и 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019 и 10/2020), предвиђено је да Одлуку о промени апропријације и пренос средстава у текућу буџетску резерву и решење о
коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Програм 1102: Комуналне делатности, Програмска
активност 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем, Програмска активност 0001 – Управљање/одржавање јавним
осветњељем, позиција 101/0, функција 640 – Улична расвета , економска класификација 423 – Услуге по уговору, нису
предвиђена средства за ове намене у довољном износу, одлучено је као у диспозитиву решења.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-32/2020-01
29.12. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019 и
10/2020), Председник општине Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

2.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019 и 10/2020), раздео 4. Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе; 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 Дому културе
Ивањица у износу 253.000,00 динара за исплату зарада за месец децембар.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Глава 4.01 – Дом културе,
Програм 1201: Развој културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001-Функционисање локалних установа
културе, функција 820 – Услуге културе, еконономска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде), (конто намене 411100 – Плате, додаци и накнаде запослених) у износу 240.000,00 динара и економска
класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца (конто намене 412200 – Допринос за здравствено
осигурање) у износу од 13.000,оо динара

3.

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

4.

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

1.

У Ивањици, 29. 12. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, , Глава 4.01 – Дом културе, Програм 1201: Развој културе и
информисања, Програмска активност: 1201-0001-Функционисање локалних установа културе, функција 820 – Услуге
културе, еконономска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и економска класификација 412 –
Социјални доприноси на терет послодавца нису планирана средства за ове намене у довољном износу, одлучено је као у
диспозитиву решења.
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Борј 18

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-33/2020-01
29.12. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019 и
10/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019 и 10/2020), раздео 4. Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе; 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 Библиотеци
„Светислав Вуловић“ у Ивањица у износу 2.000,00 динара за исплату зарада за месец децембар.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Глава 4.02 – Библиотека,
Програм 1201: Развој културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001-Функционисање локалних установа
културе, функција 820 – Услуге културе, еконономска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде), (конто намене 411100 – Плате, додаци и накнаде запослених) у износу 2.000,00 динара

3.
4.

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

5.

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

У Ивањици, 29. 12. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, , Глава 4.02 – Библиотека „Светислав ВуловиЋ“ Ивањица,
Програм 1201: Развој културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001-Функционисање локалних установа
културе, функција 820 – Услуге културе, еконономска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
нису планирана средства за ове намене у довољном износу, одлучено је као у диспозитиву решења.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Брoj:400-7-34/2020-01
29. 12. 2020. године
Ивањица
На основу члана 61. став 12. и 69. став 4. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
и члана 12. и 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019, и
10/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица»
10/2019 и 10/2020), са раздела 4. Општинска управа, и то:

број

- Раздео 4 – Општинска управа, Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
Пријекат.: 0701-10 – Реконструкција улице Петра Бојовића, функција 451 – Друмски саобраћај, апропријација
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објектил, у износу 3.865.000,00 динара.
Средства у укупном износу 3.865.000,00 динара преносе се у текућу буџетску резерву у оквиру раздела 4.
Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе; Програмска активност 0009 –Текућа буџетска
резерва, позиција 67/0, 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 исплату зарада за запослене раднике за месец децембар 2020. године
10.
Средства из тачке 1. овог решења у износу 3.865.000,00 динара распоређују се у оквиру рaздела 4. – Општинска
управа, Глава: 4.03. Предшколска установа „Бајка“, Програм 2001 – Предшколско образовање и васпитање, Програмска
активност 0001 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско
образовање, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (конто намене 411100 – Плате, додаци
и накнаде запослених) у износу 3.632.000,00 динара, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца (конто намене 412100 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање) у износу од 46.000,00 динара и
(конто намене 412200 – Допринос за здравствено осигурање) у износу од 187.000,оо 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».
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 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, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), прописано је да
Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно локалног органа управе
надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201193/2012,62/2013-исправка,108/2013, 142/2014, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) прописано је да да
ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Влада, односно надлежни
извршни орган локалне власти, доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу
буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства
у довољном обиму.
Такође чланом 12 и 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019 и 10/2020), предвиђено је да Одлуку о промени апропријације и пренос средстава у текућу буџетску резерву и решење о
коришћењу
средстава
текуће
буџетске
резерве
доноси
председник
општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Глава: 4.03. Предшколска установа „Бајка“, Програм 2001 –
Предшколско образовање и васпитање, Програмска активност 0001 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања, функција 911 – Предшколско образовање, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених и
економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, нису предвиђена средства за ове намене у
довољном износу, одлучено је као у диспозитиву решења.
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Борј 18

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-35/2020-01
29. 12. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019 и
10/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019 и 10/2020), раздео 4. Општинска управа, , Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе; 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 Ивањица у износу 4.500,00 динара за реализацију Уговора о донацији UNOPS-Swiss PRO-2019-Grant-046 између
УНОПС-а и општине Ивањица.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге
локалне самоуправе; Пројекат: 0602-02-Унапређење Еуправе, функција 130 –Опште услуге, економска класификација
512 – Машине и опрема (конто намене 512200 – Административна опрема) у износу 4.500,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 29. 12. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне
самоуправе; Пројекат: 0602-02-Унапређење Еуправе, функција 130 –Опште услуге, економска класификација 512 – Машине и
опрема, нису планирана средства за ове намене у довољном износу, одлучено је као у диспозитиву решења.
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30 децембар 2020

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-36/2020-01
29. 12. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 599.000,00 динара за исплату новогодишнјих поклона деци запослених радника.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 4.01 – Предшколска
установа „Бајка“, Програм 2001: Предшколско образовање и васпитање; Програмска активност: 2001-0001Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско образовање,
економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи (конто намене 416100 – Награде
запосленима) у износу 599.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 29. 12. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, глава 4.01 – Предшколска установа „Бајка“, Програм 2001:
Предшколско образовање и васпитање; Програмска активност: 2001-0001-Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско образовање, економска класификација 416 – Предшколске образовање
(конто намене 416100 – Награде запосленима), нису предвиђена средства у довољном износу, одлучено је као у диспозитиву
решења.
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Борј 18

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-37/2020-01
30. 12. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 30.000,00 динара за исплату новогодишнјих поклона деци запослених
радника.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, глава 4.05 – Tуристичка
организација, Програм 1502: Развој туризма; Програмска активност: 1502-0001-Управљање развојем туризма, функција
473 – Туризам, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи (конто намене 416100 –
Награде запосленима) у износу 30.000,00 динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 30. 12. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, , глава 4.05 – Tуристичка организација, Програм 1502:
Развој туризма; Програмска активност: 1502-0001-Управљање развојем туризма, функција 473 – Туризам, економска
класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи нису предвиђена средства у довољном износу,
одлучено је као у диспозитиву решења.
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-7-38/2020-01
30. 12. 2020. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10/2019,
10/2020 и 15/2020), 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 2020. («Службени лист општине Ивањица» број
10/2019, 10/2020 и 15/2020), 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 општине Ивањица у износу 90.000,00 динара за исплату услуга информисања.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру рездела 4. – Општинска управа, Програм 1201: Развој
културе и информисања; Програмска активност: 1201-0004-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања, функција 830 – Услуге емитовања и штампања 423 – Услуге по уговору у износу 90.000,00
динара.

3.

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

4.

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

У Ивањици, 30. 12. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Момчило Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 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, 113/2017, 93/2018, 31/2019 и
72/2019), прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог министра, односно
локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Такође чланом 13. Одлуке о буџету општине Ивањице за 2020. годину («Службени лист општине Ивањица» број 10//2019
и 10/2020), предвиђено је да решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине.
Имајући у виду да у оквиру раздела 4. – Општинска управа, , Програм 1201: Развој културе и информисања;
Програмска активност: 1201-0004-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција
830 – Услуге емитовања и штампања 423 – Услуге по уговору динара нису предвиђена средства у довољном износу,
одлучено је као у диспозитиву решења.
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