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 На основу члана 2, 21 и  143. Закона о 

приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/14, члана 142 

и 143. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. 

гласник РС“, број 83/14), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 39. 

Статута општине Ивањица („Службени лист РС“, број 

79/08) и („Службени лист општине Ивањица“, број 

7/2012, 9/2012 и 13/2013) и члана 93. Пословника 

Скупштине општине Ивањица („Сл. лист општине 

Ивањица“, број 2/2008, 7/2012 и 13/2013), Скупштина 

општине Ивањица, на седници одржаној 04. марта 

2015. године, донела је  

 

            О Д Л У К У 

 

О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ИВАЊИЧКИ РАДИО“ 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се модел и метод 

приватизације Јавног информативног предузећа 

„Ивањички радио“. 

 

Члан 2. 

Приватизација Јавног информативног 

предузећа „Ивањички радио“ врши се моделом 

продајом капитала, методом јавног прикупљања понуда 

са јавним надметањем. 

 

Члан 3. 

 Почетна цена за продају капитала из тачке 2) 

ове Одлуке износи 100% процењене вредности капитала 

субјекта приватизације на дан 31. децембар 2013. 

године. 

 

Члан 4. 

Приватизација Јавног информативног 

предузећа „Ивањички радио“ врши се на начин којим се 

обезбеђује континуитет у производњи медијског 

садржаја од јавног интереса, у периоду од 5. година, од 

дана закључивања уговора о продаји капитала. 

 

 

 

 

 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, 

01 број:06-6/2015. 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ                                                                                  
                                         Босиљка Оцокољић 

                                                                           

 

 

На основу члана 219. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. 

закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 - др. закон и 

93/2014), члана 32. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и 

члана 39. Статута општине Ивањица («Службени 

гласник РС», број 79/2008 и „Службени лист општине 

Ивањица“ број 7/2012, 9/2012 и 13/13), Скупштина 

општине Ивањица, на седници одржаној  04. марта 

2015. године, донела је  

 

О Д Л У К У  

 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА 

УТВРЂИВАЊУ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ 

ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ИВАЊИЦА 

Члан 1. 

Одлуком о организацији доктора медицине на 

утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван 

здравствене установе на територији општине Ивањица 

(у даљем тексту: Одлука) уређује се начин и поступак 

одређивања доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене 

установе на територији општине Ивањица, број 

потребних доктора медицине, одређује место вођења 

евиденције о издатим потврдама о смрти и начин 

утврђивања накнаде за обављање ових послова, као и 

друга питања везана за стручно утврђивање времена и 

узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе 
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Члан 2. 

 

Стручно утврђивање времена и узрока смрти 

лица умрлих изван здравствене установе на територији 

општине Ивањица, врше доктори медицине (у даљем 

тексту::мртвозорници) које решењем одређује 

Председник општине на период од три године.  

Истим решењем одређује број мртвозорника и 

кординатора послова  мртвозорника, који је из реда 

запослених у Дому здравља Ивањица.  

 

Члан 3. 

Мртвозорник обавља преглед лица умрлог 

изван здравствене установе, утврђује време и узрок 

смрти и издаје потврду о смрти.  

Преглед умрлог лица је поступак којим се 

утврђује чињеница смрти без спровођења обдукције 

 

                            Члан 4. 

 

Одређени мртвозорници утврђују време и узрок 

смрти лица умрлих изван здравствене установе и издају 

потврде о смрти за сва насељена места одн. матична 

подручја на територији општине Ивањица 

                             Члан 5. 

Распоред рада којим се обезбеђује 24-часовна 

доступност доктора медицине- мртвозорника 

утврђује именовани кординатор и исти распоред се 

са потребним контакт телефонима истиче у 

просторијама Дома здравља Ивањица, хитне 

медицинске помоћи и свим амбулантама Дома 

здравља Ивањица 

Члан 6. 

Утврђивање времена и узрока смрти и издавање 

потврде о смрти мртвозорник врши по позиву:  

- Дома здравља Ивањица  

- Полицијске управе или,  

- лица које је по закону дужно да пријави 

чињеницу смрти (члан породице или друга лица 

са којима је умрли живео, односно лица у чијем 

је стану или објекту смрт наступила, или лице 

које је прво за смрт сазнало или других 

овлашћених лица). 

             Мртвозорник је дужан да у року од 12 сати од 

примљеног позива изврши непосредан преглед умрлог 

лица, утврди време и узрок смрти и изда потврду о 

смрти 

 

 

 

 

Члан 7. 

Приликом испитивања околности под којим 

је смрт наступила, сваки се случај дели према 

начину на који је смрт наступила на:  

а) природну смрт и  

б) насилну смрт (несретни случај, самоубиство, 

убиство).  

Мртвозорник је дужан да без одлагања о смртном 

случају обавести полицијску управу, ако:  

- није у могућности да утврди идентитет умрлог 

лица;  

- прегледом умрлог лица утврди повреде или на 

други начин посумња у насилну смрт;  

- на основу расположивих медицинских чињеница 

није могуће утврдити узрок смрти.  

У случајевима из става 1. овог члана мртвозорник 

неће издати потврду о смрти док надлежни орган не 

донесе одлуку након извршене обдукције 

                                          Члан 8. 

Приликом утврђивања времена и узрока 

смрти, мртвозорник је дужан да поступа савесно и 

одговорно, у складу са правилима струке, као и да се 

користи достигнућима савремене медицинске науке 

и расположивом медицинском документацијом о 

лечењу умрлог лица.  

           Мртвозорник не сме обавити преглед умрле 

особе коју је лечио непосредно пре њене смрти.  

         Уколико мртвозорник утврди да се ради о 

случају из става 2. овог члана, дужан је да одмах 

позове другог мртвозорника, који је обавезан да 

уместо њега обави преглед и утврдити чињеницу 

смрти, као и место, време и узрок смрти и изда 

потврду о смрти.  

          Доктор медицине који је у болести пре смрти 

лечио умрлу особу, обавезан је мртвозорнику на 

његов захтев омогућити увид у медицинску 

документацију ради утврђивања узрока смрти 

Члан 9. 

Након што је извршио преглед, утврдио 

време и узрок смрти, мртвозорник попуњава 

потврду о смрти, као и потврду која служи за 

добијање дозволе за сахрањивање, која се издаје 

лицима која по закону могу да пријаве чињеницу 

смрти.  

             Мртвозорник је дужан да уредно и читко 

попуни потврду о смрти и изда је у три примерка, 

при чему један примерак задржава за себе, а два 

примерка доставља матичару матичног подручја 

општине Ивањица у чијем саставу је насељено место 

где је смрт наступила, у циљу уписа чињенице смрти 

у матичну књигу умрлих. 

Члан 10. 

Обавезује се Дом здравља Ивањица да у 

сарадњи са  кординатором мртвозорника  Општинској 
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управи општине Ивањица  месечно подноси извештај о 

раду мртвозорника на утврђивању времена и узрока 

смрти лица умрлих ван здравствене установе и о 

издатим потврдама  о смрти  најкасније до 5. у месецу за 

претходни месец. 

Мртвозорници су дужни да уредно 

евидентирају све случајеве утврђивања времена и 

узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе 

кроз Протокол умрлих, који се води у Дому здравља 

Ивањица.  

Члан 11. 

 

Мртвозорник има право на накнаду за 

обављање послова мртвозорства..  

Висину накнаде из става 1. овог члана одређује 

посебним актом Општинско веће веће, у складу са 

Одлуком о буџету општине Ивањица. 

 

             Обрачун накнаде се врши на основу извештаја 

из члана 10. ове Одлуке,  

Решење о утврђивању права на накнаду и исплати 

накнаде за рад мртвозорника, доноси Општинска управа 

општине Ивањица 

 

Члан 12.. 

 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке 

врши Општинска управа општине Ивањица. Уколико се 

у поступку надзора утврди да мртвозорник - ци не 

поступају у складу са одредбама ове одлуке, иницираће 

поступак замене пред надлежним органом.  

              Члан 13. 

           Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 

динара казниће се мртвозорник ако поступи супротно 

одредбама ове Одлуке.  

              Члан 14 

До одређивања мртвозорника у складу са 

одредбама ове Одлуке, послове мртвозорства 

обављаће, мртвозорници одређени решењем 

Председника општине. 

              Члан 15 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Ивањица ".  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,                     

01 Број: 512-1/2015 : 

                              

                                ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

      

                          Босиљка Оцокољић 

 

 

 

 

 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту „Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 и 

41/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07), члана 14. став 1. тачка 21. и 

члана 39. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, 

број 79/2008, „Сл. лист општине Ивањица, бр. 7/2012, 

9/2012 и 13/2013), а по прибављеној Сагласности 

Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине – Управа за пољопривредно земљиште број 

320-11-01421/2015-14 од 18.02.2015. године, Скупштина 

општине Ивањица, на седници одржаној дана 04. марта 

2015. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

 

О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У  

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ  

 

 

 ДОНОСИ СЕ Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Ивањица за 2015. годину. 

   

 

 Саставни део ове одлуке чини Годишњи 

програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине 

Ивањица за 2015. годину. 

 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Ивањица“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, 

01 Број: 06-6/2015 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ                                                                                  
                                         Босиљка Оцокољић 

 

 

                                                                                                     
 На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне 

средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 

43/2011-ОУС), члана 8. Одлуке о накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине („Службени лист 

општине Ивањица“ број 2/2010), Општинско веће 

општине Ивањица на седници одржаној дана: 

14.01.2015. године, донело   

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 

2015. ГОДИНУ 
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I. Овим Програмом планирају се средства за 

израду и реализацију планова, програма, пројеката и 

других активности заштите и унапређења животне 

средине у општини Ивањица за 2015. годину. 

II.      За реализацију Програма планирају се средства у 

буџету општине Ивањица за 2015. годину у износу 

28.800.000,00 динара и то од:                                                                                                                           

 накнаде за заштиту и унапређивање животне 

средине       

 општих прихода буџета               

               

                                      

III. Средства из тачке II. овог програма користиће се 

наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе 

утврђених законом из области заштите животне 

средине; подстицајних, превентивних и санационих 

програма и пројеката; програма и пројеката праћења 

стања животне средине (мониторинг); програма у вези 

управљања отпадом; програма заштите и развоја 

природних добара; научноистраживачких програма и 

пројеката; едукације и јачање свести о потреби заштите 

животне средине; информисања и објављивањa 

података о стању животне средине; као и других 

активности од значаја за заштиту животне средине у 

општини и то: 

 

Управљање комуналним отпадом  25.300.000,00 

                                                          

- Одвоз отпада    20.000.000,00                                                                                      

- Субвенције ЈКП „Комунално“ за отплату рате 

за возило смећару               5.300.000,00 

 

Праћење квалитета елемената животне средине 

 

- Мониторинг ваздуха    1.500.000,00                                                                                     

- Дератизација      2.000.000,00                                                                                               

 

 

IV.  Oвај Програм објавити у „Службеном листу 

општине Ивањица“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:501-8/15-01 

 

                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-8-1/15-01 

04. 02. 2015. године 

Ivanjica 

 

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 и 

142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 14/2014), Председник општине Ивањица 

на предлог Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2015. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 14/2014), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – Oпштинска 

управа, Програм 15: Локална самоуправа; 

Програмска активност 0602-0001 - 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, функција 130 – Опште  

услуге, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се средства општинској управи средства у 

износу 61.000,00 динара за набавку клипног 

компресора. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, Програм 15: 

Локална самоуправа; Програмска активност 

0602 - 0001-Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, функција 130 

– Опште  услуге, економска класификација 

512-Опрема. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

 

У Ивањици, 04. 02. 2015. године                          

                                                                        

                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-8-2/15-01 

06. 02. 2015. године 

Ivanjica 

 

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 и 

142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 14/2014), Председник општине Ивањица 

на предлог Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2015. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 14/2014), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – Oпштинска 

управа, Програм 15: Локална самоуправа; 

Програмска активност 0602-0001 - 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 130 – Опште  услуге, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се средства 

Oпштинском правобранилаштву средства у 

износу 36.000,00 динара за исплату помоћи у 

случају смрти члана породице. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 4. – Општинско 

правобранилаштво, глава 00 – Општинско 

правобранилаштво, Програм 15: Локална 

самоуправа; Програмска активност 0602 - 0001-

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 330 – судови, економска 

класификација 414-Социјална давања 

запосленима. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 06. 02. 2015. Године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

                        

 

  

Република Србија 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 400-46-1/01-14 

29.07. 2014. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласни РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-исправка и 108/13) и 

члана 11. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. 

Годину („Службени лист општине Ивањица“ број 

13/2013),  Председник општине Ивањица на предлог 

Општинске управе доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

1. У разделу 3.- Општинска управа, глава 03-

Предшколска установа „Бајка“, функција 911 – 

Предшколско образовање, апропријација економска 

класификација 415 - ,  износ „1.800.000,00“ динара 

умањује се за „90.000,00“ динара што је 5 % ове 

апропријације. 

 

 

2. Средства из члана 1. овог решења распоређују се у 

оквиру раздела 3. Општинска управа, глава 03-

Предшколска установа „Бајка“,, функција 911-

предшколско образовање, апропријација економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима. 

 

 

3.О реализацији овог решења стараће се Општинска 

управа-одељење за финансије. 

 

 

4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу 

општине Ивањица“ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 
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Република Србија 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 400-46-2/01-14 

24.10. 2014. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласни РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-исправка и 108/13) и 

члана 11. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. 

Годину („Службени лист општине Ивањица“ број 

13/2013 и 10/2014),  Председник општине Ивањица на 

предлог Општинске управе доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

1. У разделу 3.- Општинска управа, глава 04-Јавно 

предузеће „Дирекција за изградњу“ Ивањица, функција 

620 – Развој заједнице, апропријација економска 

класификација 421- стални трошкови,  износ 

„2.220.000,00“ динара умањује се за „110.000,00“ динара 

што је 4,95 % ове апропријације. 

 

2. Средства из члана 1. овог решења распоређују се у 

оквиру раздела 3. Општинска управа, глава 04- Јавно 

предузеће „Дирекција за изградњу“ Ивањица, функција 

620-Развој заједнице, апропријација економска 

класификација 423-Услуге по уговору у износу 

87.000,00 динара и функција 451-друмски саобраћај, 

економска класификација 512-опрема у износу 

23.000,00 динара. 

 

3.О реализацији овог решења стараће се Општинска 

управа-одељење за финансије. 

 

4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу 

општине Ивањица“ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 400-46-3/01-14 

01.12. 2014. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласни РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-исправка и 108/13) и 

члана 11. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. 

годину („Службени лист општине Ивањица“ број 

13/2013 и 10/2014),  Председник општине Ивањица на 

предлог Општинске управе доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

1. - У разделу 1.- Скупштина општине, глава 01-

Скупштина општине, функција 110 – Извршни 

законодавни органи, финансијски, фискални и спољни 

послови, апропријација економска класификација 411- 

Плате, додаци и накнаде запослених износ 

„1.552.000,00“ динара умањује се за „24.000,00“ динара 

што је 1,54 % ове апропријације и апропријација 

економска класификација 412-Социјални доприноси на 

терет послодавца износ „278.000,00“ умањује се за 

„5.000,00“ динара што је 1,79 % ове апропријације. . 

Средства из претходног става овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 1.Скупштина општине, глава 01- 

Скупштина општине, функција 110- Извршни 

законодавни органи, финансијски, фискални и спољни 

послови, апропријација економска класификација 465-

Остале дотације и трансфери у износу „29.000,00“ 

динара. 

 

-  У разделу 2.- Општинско веће-Председник општине, 

глава 01- Општинско веће-Председник општине, 

функција 110 – Извршни законодавни органи, 

финансијски, фискални и спољни послови, 

апропријација економска класификација 411- Плате, 

додаци и накнаде запослених износ „3.110.000,00“ 

динара умањује се за „51.000,00“ динара што је 1,63 % 

ове апропријације и апропријација економска 

класификација 412-Социјални доприноси на терет 

послодавца износ „557.000,00“ умањује се за 

„10.000,00“ динара што је 1,79 % ове апропријације. 

Средства из претходног става овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 2. Општинско веће-Председник 

општине, глава 01- Општинско веће-Председник 

општине, функција 110- Извршни законодавни органи, 

финансијски, фискални и спољни послови, 

апропријација економска класификација 465-Остале 

дотације и трансфери у износу „61.000,00“ динара. 
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-  У разделу 3.- Општинска управа, глава 00- Општинска 

управа, функција 130 – Опште услуге, апропријација 

економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде 

запослених износ „48.139.000,00“ динара умањује се за 

„950.000,00“ динара што је 1,97 % ове апропријације и 

апропријација економска класификација 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца износ „8.617.000,00“ 

умањује се за „155.000,00“ динара што је 1,79% ове 

апропријације. 

Средства из претходног става овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 3. Општинска управа, глава 00- 

Општинска управа, функција 130- Опште услуге, 

апропријација економска класификација 465-Остале 

дотације и трансфери у износу „1.105.000,00“ динара. 

 

-  У разделу 3.- Општинска управа, глава 01- Дом 

културе, функција 820 – Услуге културе, апропријација 

економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде 

запослених износ „9.495.000,00“ динара умањује се за 

„122.000,00“ динара што је 1,28 % ове апропријације и 

апропријација економска класификација 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца износ „1.718.000,00“ 

умањује се за „28.000,00 динара што је 1,62% ове 

апропријације. 

Средства из претходног става овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 3. Општинска управа, глава 01- Дом 

културе, функција 820- Услуге културе, апропријација 

економска класификација 465-Остале дотације и 

трансфери у износу „150.000,00“ динара. 

 

-  У разделу 3.- Општинска управа, глава 02- Библиотека 

„Светислав Вуловић“, функција 820 – Услуге културе, 

апропријација економска класификација 411- Плате, 

додаци и накнаде запослених износ „3.220.000,00“ 

динара умањује се за „57.000,00“ динара што је 1,77 % 

ове апропријације и апропријација економска 

класификација 412-Социјални доприноси на терет 

послодавца износ „585.000,00“ умањује се за „11.000,00 

динара што је 1,88% ове апропријације. 

Средства из претходног става овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 3. Општинска управа, глава 02- 

Библиотека „Светислав Вуловић“, функција 820- Услуге 

културе, апропријација економска класификација 465-

Остале дотације и трансфери у износу „68.000,00“ 

динара. 

 

-  У разделу 3.- Општинска управа, глава 03- 

Предшколска установа „Бајка“, функција 911 – 

Предшколско образовање, апропријација економска 

класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених 

износ „53.322.000,00“ динара умањује се за „780.000,00“ 

динара што је 1,46 % ове апропријације и апропријација 

економска класификација 412-Социјални доприноси на 

терет послодавца износ „9.545.000,00“ умањује се за 

„140.000,00 динара што је 1,46% ове апропријације. 

Средства из претходног става овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 3. Општинска управа, глава 03- 

Предшколска установа „Бајка“, функција 911- 

Предшколско образовање , апропријација економска 

класификација 465-Остале дотације и трансфери у 

износу „920.000,00“ динара. 

 

-  У разделу 3.- Општинска управа, глава 04- Јавно 

предузеће „Дирекција за изградњу“, функција 620 – 

Развој заједнице, апропријација економска 

класификација 411- Плате, додаци и накнаде 

запослених износ „6.845.000,00“ динара умањује се за 

„90.000,00“ динара што је 1,31 % ове апропријације и 

апропријација економска класификација 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца износ „1.226.000,00“ 

умањује се за „20.000,00 динара што је 1,63% ове 

апропријације. 

Средства из претходног става овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 3. Општинска управа, глава 04- 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу“, функција 

620- Развој заједнице , апропријација економска 

класификација 465-Остале дотације и трансфери у 

износу „110.000,00“ динара. 

 

-  У разделу 3.- Општинска управа, глава 05- Месне 

заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, апропријација 

економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде 

запослених износ „1.142.000,00“ динара умањује се за 

„18.000,00“ динара што је 1,57 % ове апропријације и 

апропријација економска класификација 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца износ „204.000,00“ 

умањује се за „4.000,00 динара што је 1,96% ове 

апропријације. 

Средства из претходног става овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 3. Општинска управа, глава 05- 

Месне заједнице, функција 160- Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту , апропријација 

економска класификација 465-Остале дотације и 

трансфери у износу „22.000,00“ динара. 

 

-  У разделу 3.- Општинска управа, глава 06- 

Туристичка организација, функција 473 – Услуге 

туризма, апропријација економска класификација 411- 

Плате, додаци и накнаде запослених износ 

„2.473.000,00“ динара умањује се за „37.000,00“ динара 

што је 1,49 % ове апропријације и апропријација 

економска класификација 412-Социјални доприноси на 

терет послодавца износ „443.000,00“ умањује се за 

„7.000,00 динара што је 1,58% ове апропријације. 

Средства из претходног става овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 3. Општинска управа, глава 06- 

Туристичка организација, функција 473- Услуге 

туризма , апропријација економска класификација 465-

Остале дотације и трансфери у износу „44.000,00“ 

динара. 

 

-  У разделу 4.- Општинско јавно правобранилаштво, 

глава 01- Општинско јавно правобранилаштво, 

функција 330 – Судови, апропријација економска 

класификација 411- Плате, додаци и накнаде 

запослених износ „1.759.000,00“ динара умањује се за 

„25.000,00“ динара што је 1,42 % ове апропријације и 

апропријација економска класификација 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца износ „315.000,00“ 

умањује се за „5.000,00 динара што је 1,58% ове 

апропријације. 

Средства из претходног става овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 4. Општинско јавно 

правобранилаштво, глава 01- Општинско јавно 

правобранилаштво, функција 330- Судови , 

апропријација економска класификација 465-Остале 

дотације и трансфери у износу „30.000,00“ динара. 
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3.О реализацији овог решења стараће се Општинска 

управа-одељење за финансије. 

 

4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу 

општине Ивањица“ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-1/14-01 

14. 02.2014. године 

Ivanjica 

 

На основу члана 61. став 12 и члана  69. Став 4. Закона о 

буџетском систему («Службени гласник РС» број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201193/2012,62/2013-

исправка и 108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 

општине Ивањица за 2014. годину («Службени лист 

општине Ивањица» број 13/2013), Председник општине 

Ивањица на предлог Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 130 – Опште услуге, 

економска класификација 416 – Награде 

запосленима и остали посебни расходи у износу 

3.000,00 динара преносе се у текућу буџетску 

резерву утврђену у разделу3.-Општинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, и распоређују се 

Општинском већу и председнику општине у 

износу 3.000,00 динара. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 2. – Општинско веће-

председник општине, глава 02 – Општинско 

веће-председник општине, функција 110 – 

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови, 

апропријација економска класификација 416- 

Награде запосленима и остали посебни расходи 

. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

У Ивањици, 14. 02. 2014. године                          

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-2/14-01 

06. 03.2014. 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 и 

108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2014. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 13/2013), Председник општине Ивањица 

на предлог Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

средства општинској управи средства у износу 

454.000,00 динара за извођење радова на 

адаптацији просторије за ренген апарат у 

оквиру Дома здравља Ивањица.. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, функција 760 – 

Здравство некласификовано на другом месту, 

апропријација економска класификација 425- 

Текуће поправке и одржавање . 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

У Ивањици, 06. 03. 2014. године                          
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-3/14-01 

10. 03.2014. 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 и 108/2013) 

и члана 12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

13/2013), Председник општине Ивањица на предлог 

Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се средства 

општинској управи средства у износу 

600.000,00 динара за закључивање Анекса 

уговора са Спортским савезом општине 

Ивањица за: 

- Организацију и одржавање првенства 

Србије у стрељаштву, 

- Трансфер шаховском клубу за организацију 

рада са млађим категоријама и 

- Набавку озвучења за потребе Спортског 

савеза општине Ивањица. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, функција 810 – 

Услуге спорта, апропријација економска 

класификација 481- Дотације невладиним 

организацијама . 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

У Ивањици, 10. 03. 2014. године                          

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-4/14-01 

18. 03.2014. 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 и 

108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2014. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 13/2013), Председник општине Ивањица 

на предлог Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, економска 

класификација 499 – Средства резерве – текућа 

резерва, одобравају се средства општинској управи 

средства у износу 130.000,00 динара за: 

- Пренос планинарском клубу Голија 

Ивањица за организацију и одржавање 

изборне Скупштине Планинарског савеза 

Србије и, 

- Пренос Скијашком клубу „Амар 

Гарибовић“ Сјеница за организацију 

меморијала „Амар Гарибовић“ на планини 

Голији. 

 

2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 

у оквиру рездела 3. – Општинска управа, глава 00 – 

Општинска управа, функција 810 – Услуге спорта, 

апропријација економска класификација 481- 

Дотације невладиним организацијама . 

 

3.O реализацији овог решења стараће се Општинска 

управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном листу 

општине Ивањица». 

 

У Ивањици, 10. 03. 2014. године                    

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-4/14-01 

29. 04.2014. 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 и 108/2013) 

и члана 12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

13/2013), Председник општине Ивањица на предлог 

Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се средства 

општинској управи средства у износу 20.000,00 

динара зa пренос Удружењу медицински 

сестара, техничара и бабица Моравичког округа 

по Зкључју Општинског већа број:06-13 од 

24.04.2014. године, 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, функција 160 – 

Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, апропријација економска класификација 

481- Дотације невладиним организацијама . 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 29. 04. 2014. Године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-6/14-01 

26. 05.2014. 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 и 

108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2014. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 13/2013), Председник општине Ивањица 

на предлог Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

средства општинској управи средства у износу 

218.000,00 динара за набавку разводног 

електричног ормара у Дому здравља Ивањица. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, функција 760 – 

Здравство некласификовано на другом месту, 

апропријација економска класификација 512- 

Опрема. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 26. 05. 2014. године                          

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-7/14-01 

30. 05.2014. 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 и 108/2013) 

и члана 12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

13/2013), Председник општине Ивањица на предлог 

Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

5. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се средства 

општинској управи средства у укупном износу 

1.529.000,00 динара за текуће расходе. 

 

6. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа и то:  

 

- Функција 130-Опште услуге, апропријација 

економска класификација 414-Социјална 

давања запосленима у износу 459.000,00 

динара, 

- Функција 130-Опште услуге, апропријација 

економска класификација 416-награде 

запосленима и остали посебни расходи у 

износу 70.000,00 динара, 

-  функција 760 – Здравство 

некласификовано на другом месту, 

апропријација економска класификација 

424- Специјализоване услуге у износу 

1.000.000,00 динара. 

 

7. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

8. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

У Ивањици, 30. 05. 2014. године     
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-8/14-01 

02. 07.2014. 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 и 

108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2014. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 13/2013), Председник општине Ивањица 

на предлог Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

9. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

средства општинској управи средства у 

укупном износу 560.000,00 динара за текуће 

расходе. 

 

10. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа и то:  

 

- Функција 160-Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, 

апропријација економска класификација 

483-Новчане казне и пенали  у износу 

500.000,00 динара, 

- Функција 840-Верске и остале услуге 

заједнице, апропријација економска 

класификација 481-Дотације невладиним 

организацијама у износу 60.000,00 динара, 

 

11. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

12. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 02. 07. 2014. године                          

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 
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Број 3                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА               10 март 2015           
 
 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-9/14-01 

09. 07.2014. 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 и 108/2013) 

и члана 12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

13/2013), Председник општине Ивањица на предлог 

Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се средства 

Библиотеци „Светислав Вуловић“  у  износу 

55.000,00 динара за текуће расходе. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 02-Библиотека „Светислав Вуловић“ , 

функција 820-Услуге културе, економска 

класификација 512-Опрема 

 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 09. 07. 2014. године  

                         

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-10/14-01 

21. 07. 2014. 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 и 

108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2014. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 13/2013), Председник општине Ивањица 

на предлог Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се  

општинској управи средства у износу 

1.500.000,00 динара за набавку противградних 

ракета. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, функција 421 – 

Пољопривреда, апропријација економска 

класификација 451- Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 21. 07. 2014. године                          

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           13 
   

10 март 2015               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                       Борј 3 
 
 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-11/14-01 

01. 08. 2014. 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 и 108/2013) 

и члана 12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

13/2013), Председник општине Ивањица на предлог 

Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се  

општинској управи средства у износу 

800.000,00 динара. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, функција 160 – 

Oпште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, апропријација економска класификација 

484 - накнада штете за повреде или штету 

насталу усред елементарних непогода или 

других природних узрока.. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 01. 08. 2014. године  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-12/14-01 

12. 09.2014. 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 и 

108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2014. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 13/2013 и 10/2014), Председник 

општине Ивањица на предлог Oпштинске управе  

доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

средства општинској управи средства у износу 

200.000,00 динара за реализацију Закључка 

општинског већа број 06-24/2014-01 од 05. 

септембра 2014. године. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, функција 810 – 

Услуге спорта, апропријација економска 

класификација 481- Дотације невладиним 

организацијама . 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 12. 09. 2014. Године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 
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Број 3                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА               10 март 2015           
 
 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-13/14-01 

14. 10.2014. 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 и 108/2013) 

и члана 12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

13/2013 и 10/2014), Председник општине Ивањица на 

предлог Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се средства 

Предшколској установи „Бајка“ у износу 

126.000,00 динара за исплату отпремнине 

запосленом раднику за одлазак у инвалидску 

пензију. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, функција 911 – 

Предшколско образовање, апропријација 

економска класификација 414- Социјална 

давања запосленима. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 14. 10. 2014. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-14/14-01 

16. 10.2014. 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 и 

108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2014. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 13/2013 и 10/2014), Председник 

општине Ивањица на предлог Oпштинске управе  

доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

средства општинској управи средства у износу 

37.000,00 динара на име недостајућих 

средстава за исплату стимулативних накнада 

противградним стрелцима. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, функција 421 – 

Пољопривреда, апропријација економска 

класификација 423- Услуге по уговору. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 16. 10. 2014. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 
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10 март 2015               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                       Борј 3 
 
 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-15/14-01 

31. 10.2014. 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 и 108/2013) 

и члана 12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

13/2013 и 10/2014), Председник општине Ивањица на 

предлог Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се средства 

општинској управи средства у износу 50.000,00 

динара за пренос планинарском клубу „Голија“ 

Ивањица за организацију и одржавање 

Планинарске акције „Језерима Голије“. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, функција 810 – 

Услуге спорта, апропријација економска 

класификација 481- Дотације невладиним 

организацијама . 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 31. 10. 2014. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-16/14-01 

01. 12.2014. 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 и 

108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2014. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 13/2013 и 10/2014), Председник 

општине Ивањица на предлог Oпштинске управе  

доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

13. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013), раздео 3. 

Општинска управа, глава 00 – ЈП Oпштинска 

управа, функција 160 – Опште јавне услуге које 

нису класификоване на другом месту, 

економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

средства у износу од по 1.000,00 динара 

следећим буџетским корисницима: 

 

- Скупштина општине, 

- Општинско веће-председник општине 

- Општинска управа, 

- Дом културе, 

- Библиотека „Светислав Вуловић“, 

- Предшколска установа „Бајка“, 

- Јавно предузеће „Дирекција за изградњу“ 

- Месна заједница Буковица, 

- Месна заједница Прилике и  

- Туристчка организација. 

- Општинско јавно правобранилаштво 

 

14. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру следећих раздела: 

 

- рездела 1. – Скупштина општине, глава 01 

– Скупштина општине, функција 110 – 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски, фискални и спољни послови, 

апропријација економска класификација 

465- Остале дотације и трансфери у износу 

1.000,00 динара. 

- рездела 2. – Општинско веће-председник 

општине, глава 01 – Општинско веће-

председник општине, функција 110 – 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски, фискални и спољни послови, 

апропријација економска класификација 
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465- Остале дотације и трансфери у износу 

1.000,00 динара. 

 

- рездела 3. – Општинска управа, глава 00 – 

Општинска управа, функција 130-Опште 

услуге, апропријација економска 

класификација 465-Остале дотације и 

трансфери у износу 1.000,00 динара. 

- рездела 3. – Општинска управа, глава 01 – 

Дом културе, функција 820 – Услуге 

културе, апропријација економска 

класификација 465-Остале дотације и 

трансфери у износу 1.000,00 динара. 

- рездела 3. – Општинска управа, глава 02 – 

Библиотека „Светислав Вуловић“, функција 

820-Услуге културе, апропријација 

економска класификација 465-Остале 

дотације и трансфери у износу 1.000,00 

динара. 

- рездела 3. – Општинска управа, глава 03 – 

Предшколска установа „Бајка“, функција 

911-Предшколско образовање, 

апропријација економска класификација 

465-Остале дотације и трансфери у износу 

1.000,00 динара. 

- рездела 3. – Општинска управа, глава 04 – 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу, 

функција 620-Развој заједнице, 

апропријација економска класификација 

465-Остале дотације и трансфери у износу 

1.000,00 динара. 

- рездела 3. – Општинска управа, глава 05 – 

Месне заједнице, функција 160-Опште 

јавне услуге некласификоване на другом 

месту, апропријација економска 

класификација 465-Остале дотације и 

трансфери у износу 2.000,00 динара. 

- рездела 3. – Општинска управа, глава 06 – 

Туристичка организација, функција 473-

Услуге туризма, апропријација економска 

класификација 465-Остале дотације и 

трансфери у износу 1.000,00 динара. 

- рездела 4. – Општинско јавно 

правобранилаштво, глава 01 – Општинско 

јавно правобранилаштво, функција 330-

Судови, апропријација економска 

класификација 465-Остале дотације и 

трансфери у износу 1.000,00 динара. 

 

 

15. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

16. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

У Ивањици, 01. 12. 2014. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-17/14-01 

23. 12.2014. 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 и 

108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2014. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 13/2013 и 10/2014), Председник 

општине Ивањица на предлог Oпштинске управе  

доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013 и 10/2014), 

раздео 3. Општинска управа, глава 00 – ЈП 

Oпштинска управа, функција 160 – Опште 

јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се средства општинској управи средства у 

износу 226.000,00 динара за плаћање накнаде за 

рад лекарима специјалистима. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00 – Општинска управа, функција 760 – 

Здравство некласификовано на другом месту, 

апропријација економска класификација 424- 

Специјализоване услуге. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 23. 12. 2014. Године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-18/14-01 

30. 12.2014. 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 и 108/2013) 

и члана 12. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

13/2013 и 10/2014), Председник општине Ивањица на 

предлог Oпштинске управе  доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013 и 10/2014), 

раздео 3. Општинска управа, глава 00 – ЈП 

Oпштинска управа, функција 160 – Опште јавне 

услуге које нису класификоване на другом 

месту, економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

Tуристичкој организацији средства у износу 

1.000,00 динара за уплату разлике по закону о 

привременом уређењу основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других сталних 

примања код корисника јавних средстава. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 06 – Туристичка организација, функција 

473 – Услуге туризма, апропријација економска 

класификација 465-Остале текуће донације и 

трансфери. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

У Ивањици, 30. 12. 2014. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-2-19/14-01 

30. 12.2014. 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 и 

108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Ивањица за 2014. годину («Службени лист општине 

Ивањица» број 13/2013 и 10/2014), Председник 

општине Ивањица на предлог Oпштинске управе  

доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2014. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 13/2013 и 10/2014), 

раздео 3. Општинска управа, глава 00 – ЈП 

Oпштинска управа, функција 160 – Опште 

јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се Oпштинском јавном правобранилаштву 

средства у износу 2.000,00 динара за уплату 

разлике по закону о привременом уређењу 

основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 4. –Општинско јавно 

правобранилаштво, глава 01 – Општинско јавно 

правобранилаштво, функција 330 – Судови, 

апропријација економска класификација 465-

Остале текуће донације и трансфери. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

У Ивањици, 30. 12. 2014. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                           Миломир Зорић 
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