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На основу члана 157. и 158. „Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима“ („Сл. гласник РС", 

бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 39. става 1. 

тачка 7. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС бр. 

79/08 и „Сл.лист општине Ивањица“ број 7/2012 и 

9/2012), Скупштина општине Ивањица, на седници 

одржаној дана 25. јула 2013. године,  донела је 

 

 

                                       О Д Л У К У 

   

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
 

       

члан 1. 
 

У Oдлуци о регулисању саобраћаја на подручју 

општине Ивањица („Општински службени гласник“, бр. 

2/98), члан 11. мења се и гласи: 

„За једносмерне улице одређују се: улица Миће 

Матовића из правца улице Јаворске, Бошка Петровића 

из правца улице Милинка Кушића, Милинка Кушића од 

раскрснице са улицом Бошка Петровића до кућног броја 

73, Уроша Стефановића у смеру ка улици Кеј браће 

Дамјановић, Кеј браће Дамјановић у смеру ка улици 

Цветка Зечевића, Цветка Зечевића у смеру ка улици 13. 

Септембра, Крајишких бригада од улаза код Гимназије 

у Ивањици, Наде Поповић од кућног броја 7 до кућног 

броја 47, Драгице Парезановић од раскрснице са улицом 

Наде Поповић до скретања ка насељу Мркочевац, 

Милана Михајловића од улице Персе Рајевић до 

раскрснице са улицом Венијамина Маринковића, Браће 

Рајковић од раскрснице са улицом Милана Михајловића 

до улице Персе Рајевић, Браће Рабреновић од 

раскрснице са улицом Марка Цупарића до раскрснице 

са улицом Венијамина Маринковића, Партизанска 

улица у смеру ка улици Капетана Јаковића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан 2. 

 

У члану 12. речи: „од улице Његошеве“ мењају 

се речима „од улице Миће Матовића" 

 

                            члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.         

 

                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

        Број :344-16/13-01 

 

 

                                    ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
                                       Невенка Милошевић 

                                                                            

 

  

 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи(''Сл.гласник РС''број 129/2007), одредбе 

члана 90., 91., 92. и 93.  Закона о планирању и 

изградњи(''Службени гласник РС бр.72/2009, 81/2009-

испр., 24/2011 и 121/2012),   члана 39. став 1. тачка 15. 

Статута Општине Ивањица(''Сл.гласник РС број 

79/2008), Скупштина општине Ивањица, на седници 

одржаној дана 25.07.2013. године, донела је 

 

  

О Д Л У К У 

 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

         

Члан 1. 

         У Одлуци о накнади за уређивање грађевинског 

земљишта(''Општински службени гласник'' број 1/2004), 

после члана 12. додаје се члан 12 а, који гласи:        

        ''Накнада за уређивање грађевинског земљишта за 

изградњу инфраструктуре(електроенергетски и 

телекомуникациони објекти ТЦ, електроводови, 

телефонски водови, објекти телекомуникација и сл.), 

као и за изградњу бензинских станица, резервоара 

течних и гасовитих материјала, мерних стубова и друго 

се  плаћа у износу од 2 % од предрачунске вредности 

објекта дате у Главном пројекту за наведене објекте''. 
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       ''Накнада за уређивање грађевинског земљишта се 

за обновљиве изворе енергије(Мале хидроелектране, 

ветроелектране, биогас, биомасу, солар и друго)  плаћа 

у износу од 1% од предрачунске вредности објекта дате 

у Главном пројекту за наведене објекте''. 

 

 

Члан 2.         
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Ивањица''. 

                                                

                                        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01  Број: 43-2/2013 

 

 

                                   ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                                Невенка Милошевић 

 

 

 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи(''Сл.гласник РС''број 129/2007), одредби 16., 

17., 21., 22. и 27. Закона о јавним путевима(''Службени 

гласник РС бр.101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012), 

одредбе члана 69 Закона о планирању и 

изградњи(''Службени гласник РС бр.72/2009, 81/2009-

испр., 24/2011 и 121/2012),  одредби члана 49-52 Закона 

о основама својинскоправних односа(''Сл.лист СФРЈ 

бр.6/80 и 36/90 и ''Сл.лист СРЈ бр.29/96), члана 39 

Статута Општине Ивањица(''Сл.гласник РС број 

79/2008) и Одлуке Скупштине општине Ивањица о 

локалним и некатегорисаним путевима и улицама на 

територији општине Ивањица(Општински службени 

гласник број 6/1995), Скупштина општине Ивањица, на 

седници одржаној дана 25.07.2013. године, донела је 

 

  

О Д Л У К У 

 

О НАКНАДИ ЗА УПОТРЕБУ УЛИЦА, 

ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

 

 

 

        I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

        Овом одлуком уређује се област плаћања накнаде 

за постављање електричних, телефонских и 

телеграфских водова на улицама, општинским и 

некатегорисаним путевима и другим јавним 

површинама на територији општине Ивањица, плаћање 

накнаде за постављање траса цевовода малих 

хидроелектрана, као и накнаде за успостављање права 

стварне службености за експлоатацију за мале 

хидроелектране на општинским и некатегорисаним 

путевима на територији општине Ивањица који су 

уписани у катастар непокретности. 

 

                

Члан 2. 

 

         Висина накнаде  за постављање електричних, 

телефонских и телеграфских водова на улицама, 

општинским и некатегорисаним путевима и другим 

јавним површинама на територији општине Ивањица 

износи 30,00 динара по м¹ предметног вода. 

 

Члан 3. 

 

       Висина накнаде  за постављање траса цевовода 

малих хидроелектрана на општинским и 

некатегорисаним путевима на територији општине 

Ивањица који су уписани у катастар непокретности 

износи 35,00 динара по м¹ цевовода. 

 

Члан 4. 

 

       Висина накнаде за успостављање права стварне 

службености за експлоатацију за мале хидроелектране 

на општинским и некатегорисаним путевима на 

територији Општине Ивањица који су уписани у 

катастар непокретности на годишњем нивоу износи 

15,00 динара по м¹ цевовода. 

 

Члан 5. 

 

       Накнада  за постављање инсталација из члана 3 и 4  

ове одлуке пречника већег од 0,1 м увећава се 

сразмерно повећању њиховог пречника. 

 

 

Члан 6. 

 

       Средства наплаћена од накнаде за постављање 

електричних, телефонских и телеграфских водова на 

улицама, општинским и некатегорисаним путевима и 

другим јавним површинама на територији Општине 

Ивањица и постављање траса цевовода малих 

хидроелектрана и успостављање права стварне 

службености за експлоатацију за мале хидроелектране  

на  општинским и некатегорисаним путевима  на 

територији Општине Ивањица који су уписани у 

катастар непокретности, приход су буџета општине 

Ивањица. 

 

Члан 7. 

 

       Постављање електричних, телефонских и 

телеграфских водова на улицама, општинским и 

некатегорисаним путевима и другим јавним 

површинама на територији општине Ивањица се врши 

по претходно прибављеној сагласности управљача 

улица и путева, тј. Ј.П.Дирекција за изградњу општине 

Ивањица, која садржи саобраћајно-техничке услове и  

успостављањем права стварне службености у корист 

лица која управљају предметним водовима, о чему се 

закључује уговор. 

      Носиоци права службености који су извршили 

постављање електричних, телефонских и телеграфских 

водова на улицама, општинским и некатегорисаним 

путевима и другим јавним површинама су у обавези да 
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о свом трошку  изврше враћање   раскопаних улица, 

општинских и некатегорисаних путева и других јавних 

површина у првобитно стање. 

 

Члан 8. 

 

       Постављање  траса цевовода малих хидроелектрана 

и успостављање права стварне службености за 

експлоатацију за мале хидроелектране на општинским и 

некатегорисаним путевима на територији општине 

Ивањица који су уписани у катастар непокретности, се 

врши по претходно прибављеној сагласности управљача 

јавног пута, тј. Ј.П.Дирекција за изградњу општине 

Ивањица, која садржи саобраћајно-техничке услове и 

успостављањем права стварне службености у корист 

лица која управљају предметним  цевоводима, о чему се 

закључује уговор. 

      Носиоци права службености који су извршили 

постављање траса цевовода малих хидроелектрана и у 

чију је корист успостављено право стварне службености 

за експлоатацију за мале хидроелектране на 

општинским и некатегорисаним путевима су у обавези 

да о свом трошку изврше враћање раскопаних 

општинских и некатегорисаних путева у првобитно 

стање. 

 

      

     II   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

 

      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Ивањица''. 

 

                                                                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01  Број:43-1/2013 

 

 

                                   ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                 Невенка Милошевић 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07), члана 9. став 1. и члна 10. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 39. став 1. 

тачка 3. Статута општине Ивањица („Службени гласник 

РС“, број 79/2008 и „Службеном листу општине 

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

Ивањица на седници одржаној  25. jула 2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  

ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАTИВНИМ ТАКСАМА 

 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о локалним администрaтивним 

таксама („Службеном листу општине Ивањица“,  број 

10/12), мења се у таксеној тарифи: 

 

1. - тарифни број 7, став 2. у тачки 4 додаје се 

алинеја 8, тако да гласи: 

 

     „ - за  мини хидроелектране ..45.000,00 дин.“ 

 

2. - тарифни број 7, став 2. у тачки 4 мења се  

алинеја 3, тако да гласи: 

 

      „- 151 – 300 m
2 
………………....5.150,00 дин. 

 

3. - тарифни број 7, став 2. додаје се тачка 14, 

тако да гласи: 

 

      „14.  Потврда на урбанистички пројекат за 

изградњу  мини – хидроелектрана …….65.000,00 дин.“ 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у   „Службеном листу општине Ивањица“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

Број: 434-8/2013-01 

 

 

                                                                                         

  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                Невенка  Милошевић 

 

 

 

 

Скупштина општине Ивањица на седници одржаној 

дана 25. јула 2013. године, на основу члана 43.став 3. 

Закона о заштити животне средине («Службени гласник 

РС», број 66/91, 83/92, 53/93, 48/94, 53/95) и члана 31.и 

41. Закона о заштити природе („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 36/09, 88/2010 и 91/2010-

исправка) и члана  39. Статута општине Ивањица, 

(„Службени  гласник РС”,број 79/08 и „ Службени лист 

општине Ивањица” , број 7/2012 и 9/2012 ),  донела је 

 

О Д Л У К У 

 

    О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИТЕ  СПОМЕНИКА  

ПРИРОДЕ 

„Хаџи – Проданова пећина“ 

 

 

Члан 1. 

 

Проглашава се заштита пећине која се налази у 

Рашчићима, у општини Ивањица, као споменик 

природе  под називом  „Хаџи – Проданова  пећина“ и 

сврстава у II (другу ) категорију- заштићено подручје 

регионалног, односно великог значаја. 
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Члан 2. 

 

Површина простора који се ставља под заштиту 

износи 7 хектара, 12 ари и 47 квадратних метара и 

обухвата катастарске парцеле број: 1, 3/део, 4/део, 

9/1/део, и 60/2/део на територији КО Шуме и 3929/1, 

3929/2, 3930/1, 3930/2, 3931,4045, 4057, 4058 и 4059 на 

територији КО Лиса. Укупно 14 катастарских парцела, 

све на територији општине Ивањица. 

Границе природног добра дефинисане су на 

Катастарској скици Споменика природе „Хаџи – 

Проданова пећина“, која чини саставни део ове Одлуке. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Члан 3. 

 

На заштићеној површини Споменика природе 

„Хаџи – Проданова пећина“ успоставља се режим 

заштите II (другог) степена и утврђују мере заштите 

којима се забрањује: 

 

Унутар Хаџи – Проданове пећине: 

 

- Улазак у пећину без одговарајуће дозволе и пратње 

Управљача; 

- Ломљење, изношење или друго оштећивање пећинског 

накита; 

- Отварање нових улаза; 

- Хватање, убијање и свако узнемиравање пећинске 

фауне, а нарочито слепих мишева; 

- Скупљање примерака пећинске фауне, осим у научне 

сврхе. 

-Прекомерно осветљавање делова пећине у којима се 

налазе смештени слепи мишеви и  

- Све друге активности унутар пећине које на било који 

начин могу угрозити и оштетити њене темељне и све 

друге вредности. 

 

На простору ван пећине: 

 

-Експлоатација минералних сировина на целом 

подручју; 

- Примарна прерада и предконцентрација сировина; 

- Депоновање примарних и секундарних јаловина, 

комуналног, индустријског и другог отпада и вишкова 

земље са откопа, као и формирање мрциништа и 

одлагање стајског ђубрива на заштићеном подручју и 

његовој непосредног близини; 

 - Изградња индустријских, инфраструктурних, 

привредних, хидротехничких и других објеката ; 

- Руковање отровним хемијским материјама, нафтним 

дериватима и другим опасним и штетним материјама; 

- Градња привредних, викенд и других објеката; 

-Свака промена постојеће морфологије терена и 

водотока; 

- Извођење земљаних, грађевинских и других радова 

којима се може оштетити, пореметити или угрозити 

заштићено природно добро и његова околина; 

- Каптирање извора, изградња водозахвата и дубоких 

бушотина, које би могле имати утицаја на ниво 

подземних вода у карстном систему пећине, а нарочито 

издвојених за потребе појединачних домаћинстава; 

- Уништавање шумских комплекса и чиста сеча; 

-Преоравање природних ливада и пашњака и обављање 

других радова на местима и на начин који могу 

изазвати процесе јаке водне ерозије и неповољне 

промене предела; 

- Крчење вегетације и обављање других радова на 

местима и на начин који могу изазвати процесе јаке 

ерозије и неповољне промене предела. 

 

 На подручју Споменика природе «Хаџи-

Проданова пећина», у смислу одржавања, уређивања, 

развоја и усклађеног коришћења природног добра 

ограничава се: 

  

- Уређење и коришћење пећине за масовне туристичке 

посете само на уређење Улазног канала и Централне 

дворане; 

- Реконструкција спомен-црквице испред пећине; 

- Сакупљање примерака пећинске фауне у научне сврхе; 

- Узимање фосила и археолошких артефаката у научне 

сврхе; 

- Изградња објеката и извођење радова, односно 

инфраструктурно опремање, у функцији презентације и 

заштите природног добра- уређење саобраћајница, 

прихватних површина и др; 

- Просецање нових саобраћајница; 

- Изградња стамбених, економских и помоћних објеката 

пољопривредних домаћинстава. 

- Кресање лисника и 

- Насељавање врста животиња страних за природни 

живи свет овог подручја, у слободном простору. 

 

 За све радове који нису забрањени, а у складу 

са пратећим планским актима, и на основу урађене 

пројектне документације, мора се прибавити мишљење 

и /или услови заштите природе  од стране Завода за 

заштиту природе Србије. 

  

 Радови и делатности на заштићеном простору 

који нису забрањене, као и радови ван заштићеног 

простора за које се оновано претпоставља да могу 

имати неповољне и штетне последице за заштићени 

Споменик природе «Хаџи-Проданова пећина » , 

подлежу процедури израде процене утицаја и добијања 

сагласности у складу са чланом 10. и 57. Закона о 

заштити природе («Службени гласник РС», број 36/09, 

88/10 и 91/10), Закона о процени утицаја на животну 

средину и Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину («Сл.гласник РС, број, 135/2004). 

         Изречене забране и наведена процедура не односе 

се на постојећи начин коришћења пољопривредног 

земљишта. 

  

Члан 4. 

 

 Споменик природе „Хаџи – Проданова пећина“ 

поверава се на управљање Туристичкој организацији 

Ивањица ( у даљем тексту: управљач). 

 

 Управљач, даном ступања на снагу ове Одлуке, 

стиче право активне легитимације у погледу 

остваривања заштите споменика природе . 

 

Члан 5. 
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 У оквиру управљања заштићеним природним 

добром, а у циљу спровођења заштите развоја, 

унапређења и презентације споменика природе „Хаџи-

Проданове пећине“, управљач је дужан нарочито да :  

 

1)  чува, унапређује и промовише заштићено 

подручје; 

2)  спроводи прописане режиме заштите; 

3) доноси план управљања и акт о унутрашњем 

реду и чуварској служби утврђен актом о 

заштити; 

4) обележи заштићено подручје, границе и 

режиме заштите у складу са посебним 

правилником о начину обележавања; 

5)  осигура неометано одвијање природних 

процеса и одрживог коришћења заштићеног 

подручја; 

6) обезбеди надзор над спровођењем услова и 

мера заштите природе; 

7) прати кретање и активности посетилаца и 

обезбеђује обучене водиче за туристичке 

посете;  

8) води евиденције о природним вредностима и 

о томе доставља податке Заводу; 

9) води евиденцију о људским активностима, 

делатностима и процесима који престављају 

фактор угрожавања и оштећења заштићеног 

подручја и о томе доставља податке заводу и 

Министарству; 

10) у сарадњи са републичком и покрајинском 

инспекцијом и органима безбедности спречава 

све активности и делатности које су у 

супротности са актом о заштити и престављају 

фактор угрожавања и девастације заштићеног 

подручја; 

11) доноси акт о накнадама; 

12) врши и друге послове утврђене законом о 

актима и заштити. 

Уколико се у поступку надзора над 

радом  стручног и инспекцијског надзора 

утврди да управљач не извршава обавезе 

установљене актом о заштити и управљању 

заштићеним подручјем, одузима се и поверава 

другом управљачу. 

 

Члан 6. 

 

 Заштита и развој Споменика природе „Хаџи-

Проданова пећина“ спроводи се према Плану 

управљања који се доноси за период од пет година. 

 

 План управљања из става 1. овог члана садржи 

нарочито: 

1. Приказ главних природних и створених 

вредности; 

2. Оцену стања животне средине заштићеног 

добра; 

3. Преглед конкретних активности, делатности и 

процеса који представљају фактор угрожавања 

споменика природе; 

4. Анализу и оцену услова за остваривање тих 

циљева; 

5. Приоритетне  активности и мере заштите, 

одржавања, праћења и унапређења стања; 

6. Могуће научноистраживачке и образовне 

активности; 

7. Активности на промоцији вредности споменика 

природе; 

8. Облике сарадње и партнерства са локалним 

становништвом и корисницима непокретности; 

9. Активности и мере на спровођењу плана са 

динамиком и субјектима реализације плана 

управљања и начин оцене успешности његове 

примене; 

10. Финансијска средства и друге материјалне 

претпоставке за извршавање поверених 

послова у управљању и начин њиховог 

обезбеђења. 

 

  На план управљања из става 1. овог 

члана, сагласност даје орган надлежан за 

послове заштите природе општине Ивањица, по 

претходно прибављеном мишљењу Завода за 

заштиту природе Србија. 

  План управљања из става 1. овог члана 

остварује се годишњим програмом на који 

сагласност даје орган управе надлежан за 

послове заштите природе. 

  Годишњи програм управљања за 

наредну годину, заједно с извештајем о 

остваривању програма  у текућој години, 

управљач доставља органу надлежном за 

послове заштите природе до 15. децембра. 

            О предлогу плана управљања 

заштићеним добром управљач је дужан да 

обавести јавност, што подразумева јавни увид у 

предложени план. 

 

Члан 7. 

 

 Средства потребна за заштиту, уређење и 

унапређење природног добра,  обезбедиће се из буџета 

општине, републичког буџета, фондова за пројекте, 

донације, прихода остварених обављањем делатности 

управљача, као и из других извора у складу са законом. 

 

Члан 8. 

 

 Планови и програми уређења простора, 

шумске, ловне, водопривредне, пољопривредне и друге 

основе и други програми који обухватају подручје где 

се налази ово заштићено природно добро усагласиће се 

са овом Одлуком и Планом управљања из члана 6. ове 

Одлуке. 

Члан 9. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,   

Број: 501-50/2013-01. 

 

                                                                                 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                 Невенка Милошевић 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/2012), члана 32. став1, 

тачка 5. Закона о локалној самоуправи(„Службени 

гласник РС“ број 129/2007),  члана 29. и 33. Правилника 

о садржини, начину и поступку израде планских 

докумената („Службени гласник РС“ број 31/10, 69/10 и 

16/11), члана 39. Статута општине Ивањица („Службени 

гласник РС“ број 79/08) и ("Службени лист општине 

Ивањица", број 7/12 и 9/2012)  Скупштина општине 

Ивањица, на седници одржаној 25.07.2013. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У  

 

О  УСВАЈАЊУ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ  КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА  110 kV  

ИЗМЕЂУ  ТС „ГУЧА“  И  ТС “ИВАЊИЦА“ 

ДЕОНИЦА  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  

ИВАЊИЦА 

 

Члан 1. 

Усваја се План детаљне регулације коридора 

далековода 110 kV између ТС „Гуча“ и ТС „Ивањица“, 

деоница на територији општине Ивањица, (у даљем 

тексту: План детаљне регулације), који је у прилогу ове 

Одлуке и чини њен саставни део. 

 

Члан 2. 

Циљ израде Плана детаљне регулације је обезбеђење 

планске основе за изградњу деонице предметног 

далековода на територији општине Ивањица.  

Члан 3. 

Повод за израду Плана детаљне регулације је 

обезбеђење пораста потрошње и сигурности напајања 

електричном енергијом потрошача на конзумном 

подручју трафостаница 110/35 kV "Гуча" и 110/35 kV 

"Ивањица".  

У својству инвеститора, иницијативу за израду 

Плана детаљне регулације је поднело ЈП "Електромрежа 

Србије" из Београда. 

Члан 4. 

План детаљне регулације обухвата површину од око 

39,4 ha.  

Граница Плана детаљне регулације је ближе 

одређена у графичком делу плана и следећим пописом 

обухваћених катастарских парцела: 

1) К.О. Шуме:  

- Цела парцела: 1013 

- Деo парцела: 421, 422, 430, 431, 432, 433, 434/1, 435/1, 

435/2, 544, 558, 561, 563, 564, 569, 570, 571, 573, 978, 

982, 983, 986, 987, 988, 989, 990, 994/2, 997, 1000, 1001, 

1002, 1004, 1008, 1009, 1012, 1014/1, 1014/2, 1017/1, 

1017/2, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020, 1135, 1136, 1137, 

1140, 1770, 1771, 1772/1, 1772/2, 1773/1, 1773/2, 1774/1, 

1782, 1784/2, 1784/3, 1786, 1846, 1847, 1848, 1860/2, 

1860/3, 1861, 1863/2, 1863/3, 1863/6, 1863/7,1864/1, 

1864/2, 1864/3, 1865/1, 1868, 3008, 3011, 3018, 3384, 

3386/1, 3386/2, 3386/3, 3386/4, 3387, 3388, 3389, 3392 

(ТС "Ивањица") и 3692 (река Моравица). 

2) К.О. Лиса 

- Целе парцеле: 1427, 1322/1, 1322/2 и 5409, 

- Делови парцеле: 268, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 275/1, 

275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 302, 303, 306/1, 306/3, 306/4, 

307/1, 307/2, 307/3, 317/1, 317/2, 317/3, 317/5, 318/9, 320, 

321/1, 321/2, 321/3, 340/1, 340/2, 341/1, 1323/2, 1323/4, 

1325, 1326, 1346/3, 1346/4, 1346/5, 1352, 1355, 1358, 

1359, 1360/1, 1360/2, 1362, 1363, 1364/1, 1364/2, 1365, 

1368/1, 1368/5, 1368/6, 1368/7, 1368/12, 1368/16, 1374, 

1375, 1376, 1377, 1378/2, 1378/3, 1379, 1398/4, 1412/1, 

1418, 1420/1, 1420/2, 1421/2, 1425/1, 1421/2, 1425/1, 

1425/2, 1428, 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1431, 1432, 1499, 

2579, 2584/1, 2585, 2586/1, 2586/2, 2587/2, 2588, 2589, 

2590, 2591, 2592, 2593, 2595/1, 2664/3, 2664/9, 2671, 

2674, 2675, 2676, 2677, 2682, 2683, 2684, 2685, 2690, 

2691, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2706, 

2707, 2708/2, 2724/1, 2725, 2727, 2737, 2738, 2739, 

2750/4, 2751/2, 4230/1, 4231, 4232/2, 4271, 4272, 4278, 

4279, 4280, 4282, 4284, 4285, 4287, 4288, 4291, 4320, 

4326, 4327, 4329, 4330, 4357, 4358, 4359, 4362, 4363, 

4364, 4365/3, 4365/4, 4365/5, 4365/6, 4388, 4389, 4401, 

4402/1, 4402/2, 4403/1, 4403/2, 4404, 4406, 5386, 5387, 

5388, 5390, 5391, 5395, 5396, 5397, 5403, 5404, 5405 и 

5408, 5951(пут), 5952(пут), 5953(пут), 5960(пут) 

5969(пут) и 5970(пут). 

У случају међусобног неслагања графичког приказа 

границе планског обухвата и пописа обухваћених 

парцела, меродавна је ситуација у графичком делу 

Плана детаљне регулације. 

Члан 5. 

План детаљне регулације састоји се из текстуалног и 

графичког дела. 

Текстуални део садржи: Општи део, Полазне основе, 

Плански део (правила уређења и правила грађења) и 

Смернице за спровођење плана; 

Графички део садржи следеће прилоге: 

- Прегледна ситуација трасе далековода 

.................................................................... 1: 25000 

- Регулација коридора  далековода................1:2500 

- Типско решење хоризонталне и вертикалне 

регулације стубног места ........... скица 

Саставни део Плана детаљне регулације представља 

и засебан прилог Документационе основе (плана), у 

коме се по доношењу плана прилажу: протокол израде 

плана; одлуке и мишљења прибављени током израде 

Плана; услови, сагласности и мишљења надлежних 

предузећа и институција.  

 

Члан 6. 

План детаљне регулације се спроводи непосредно, 

издавањем Информације о локацији и Локацијске 

дозволе, у складу са Законом о планирању и изградњи. 
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Члан 7. 

План детаљне регулације са документационом основом 

чува се трајно у архиви Општинске управе општине 

Ивањица. 

Члан 8. 

План детаљне регулације мора бити доступан на увид 

јавности (правним и физичким лицима) у току важења 

плана у седишту доносиоца и путем интернет стране 

органа надлежног за доношење. 

Члан 9.  

Текстуални део Плана детаљне регулације објавити у 

„Службеном листу општине Ивањица“. 

 

Члан 10.  

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за 

урбанизам, стамбене и комуналне делатности 

општинске управе општине Ивањица   

 

Члан 11.  

Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА  

Број : 350-10/12-04 

 

 

                                   ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                      Невенка   Милошевић 

 ___________________ 

                                    

 

 

Република Србија 

Општина Ивањица 

Председник општине 

Број: 400-32-1/2013-01 

13.05. 2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 

101/2011, 101/2011 и 93/2012),  члана 33. Одлуке о 

буџету општине Ивањица за 2013. годину („Службени 

лист општине Ивањица“ број 10/2012) и Уговора са 

Министарством омладине и спорта број 56-2/2013-01 и 

56-2/2013-01 од 05.04.2013. године, Председник 

општине Ивањица доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 

1.  У члану 1.и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 

2013. годину,   приходи по основу  трансфера од других 

нивоа власти, економска класификација 733154 

увећавају се у износу  4.243.940,00 динара. 

 

2.  Средства из става 1. овог решења у укупном износу 

4.243.940,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету 

општине Ивањица за 2013. годину оквиру раздела 3. 

Општинска управа, глава 00 – Општинска управа, 

функција 130 – Опште услуге, постојеће апропријације 

економске класификације увећавају се за: 

 

-  422 – Трошкови путовања у износу 

............................................................ 1.050.000,00 динара, 

-  423 – Услуге по уговору у износу 

............................................................ 2.665.860,00 динара, 

-  426 – Материјал у износу ................494.080,00 динара, 

-  512 – Опрема у износу........................29.000,00 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 

 

                                          

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Broj:400-6-5/13-01 

09.04.2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о 

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 

Општинска управа, функција 160 – Опште 

јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Општинској управи у 

износу 20.000,00 динара за дотацију 

Смучарском клубу „Јеленак“ Сјеница  за 

организацију отвореног првенства Србије у 

скијашком трчању. 
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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, 19. 04. 2013. 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:400-6-6/13-01 

22.05.2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о 

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 

Општинска управа, функција 160 – Опште јавне 

услуге које нису класификоване на другом 

месту, економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

недостајућа средства Општинској управи у 

износу 70.000,00 динара за дотацију 

Кинолпшком друштву Ивањица за одржавање 

осме савезне изложбе паса гонича, а по 

Закључку општинског већа 01број 06-2272013 

од 21.05.2013. 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, 22. 05. 2013. 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:400-6-7/13-01 

31.05.2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о 

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 

Општинска управа, функција 160 – Опште 

јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Општинској управи у 

износу 823.000,00 динара за дотацију Друштву 

за церебралну парализу Ивањица за 

реализацију пројекта „Хајде да растемо 

заједно“. 

 

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 
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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. 05. 2013. 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:400-6-8/13-01 

05.06.2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о 

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

5. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 

Општинска управа, функција 160 – Опште јавне 

услуге које нису класификоване на другом 

месту, економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

недостајућа средства Библиотеци „Светислав 

Вуловић“ Ивањица средства у укупном износу 

64.000,00 динара за набавку полица и 

компјутерског софтвера. 

 

6. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 02- Библиотека „Светислав Вуловић“, 

функција 820 – Услуге културе, апропријација 

економска класификација: 

 

- 512-Опрема у износу 59.000,00 динара 
- 515-Нематеријална имовина у износу 

5.000,00 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, 05. 06. 2013. 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:400-6-9/13-01 

06.06.2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о 

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 

Општинска управа, функција 160 – Опште 

јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Дому културе Ивањица 

средства у износу 55.000,00 динара за набавку 

материјала за градски хор. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 01- Дом културе Ивањица , функција 820 

– Услуге културе, апропријација економска 

класификација 426-Материјал 

 

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. 06. 2013. 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:400-6-10/13-01 

10.06.2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о 

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 

Општинска управа, функција 160 – Опште јавне 

услуге које нису класификоване на другом 

месту, економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

недостајућа средства Општинској управи у 

укупном износу 80.000,00 динара за дотацију 

Удружењу „Стара Рашка“ и  Планинарском 

друштву „Голија“ по Закључцима Општинског 

већа општине Ивањица. 

 

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 у 

износу 50.000,00 динара и функција 810-Услуге 

спорта, апропријација економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама у 

износу 30.000,00 динара. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 10. 06. 2013. 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:400-6-11/13-01 

08.07.2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о 

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 

Општинска управа, функција 160 – Опште 

јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Општинској управи у 

износу 50.000,00 динара за дотацију Клубу 

малог фудбала „Буковица“ за организацију 

Меморијалног турнира у малом фудбалу 

„Ратомир Раћо Николић“ по Закључку 

општинског већа број 06-29/2013. 

 

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, 08. 07. 2013. године                                                     

                                                                                   

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                      

                                                         Миломир Зорић                                                          
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