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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014), члана 
4, 5, 6 и 79. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. 
Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, број 88/11 i 104/2016), као и члана 39. 
Статута општине Ивањица (,,Службени гласник РС'' 
број 79/2008 и ,,Службени лист општине Ивањица'' број 
7/2012 и 9/2012), на седници Скупштине општине 
Ивањица, која је одржана дана 09.06.2017.године, у 
циљу усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним 
предузећима, донета је 
 

О Д Л У К А 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОСНИВАЧКОГ АКТА   

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„КОМУНАЛНО“ ИВАЊИЦА 

 
Члан 1. 

 
Мења се наслов Оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица 
(,,Службени лист општине Ивањица, бр.3/2013), па се 
речи: ,,Јавно комунално предузеће „Комунално“ 
Ивањица'' замењују речима: ,,Јавно комунално 
предузеће „Ивањица“ Ивањица". 
 

Члан 2. 
 

Члан 1. мења се и гласи: 
 

 Овом одлуком, у циљу усклађивања са 
одредбама Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/2016), врше се измене и допуне 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
,,Комунално'' Ивањица (,,Службени лист општине 
Ивањица, бр.3/2013), које је основано Одлуком о 
организовању Комуналне радне организације 
,,13.септембар'' Ивањица као јавног предузећа, бр.023-
5/89-01 од 29.12.1989.године,, са изменама и допунама 
01 бр.023-5/93 од 12.03.1993.године и 01 бр 06-12/2012 
од 13.07.2012.године, уписано у регистар Агенције за 
привредне регистре Решењем БД бр.34365/2005 од 
20.06.2005.године као Јавно комунално предузеће 
,,Комунално'' Ивањица. 

 

Члан 3. 
 

У члану 2. после речи ,,управљања гробљима'' 
додају се речи ,,и сахрањивања, обављања погребних 
делатности''.  

 
Речи:,,Јавно комунално предузеће „Комунално“ 

Ивањица (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће 
''Комунално'')" замењују се речима: ,,Јавно комунално 
предузеће „Ивањица“ Ивањица (у даљем тексту: 
Предузеће)". 

 
Члан 4. 

 
 У члану 3. став 1. речи: ,,Јавно комунално 
предузеће „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузеће''. 

 
Трећа алинеја мења се и гласи: ,,одржавања 

чистоће на јавним површинама, прања асфалтираних, 
бетонских, поплочаних и других јавних површина, 
прикупљања и одвожења комуналног отпада са тих 
површина, одржавања и пражњења посуда за отпатке на 
јавним површинама, као и одржавања јавних чесми’’. 
 

Пета алинеја мења се и гласи: ,,управљања 
пијацама, комуналног опремања, одржавања објеката на 
пијацама (пијачног пословног простора, укључујући и 
киоске и тезге на отвореном простору), давања у закуп 
тезги на пијацама и организације делатности на 
затвореним и отвореним просторима који су намењени 
за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и 
других производа''. 
 

Шеста алинеја мења се и гласи: ,,управљања 
јавним паркиралиштима, одржавања јавних 
паркиралишта и простора за паркирање на обележеним 
местима (затвореним и отвореним просторима), 
организације и вршења контроле и наплате паркирања, 
услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених 
или остављених возила, премештања паркираних 
возила под условима прописаним законом, постављања 
уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава 
одвожење возила, као и уклањања, премештања возила 
и постављања уређаја којима се спречава одвожење 
возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком 
Скупштине општине Ивањица којом се уређује начин 
обављања комуналне делатности управљања јавним 
паркиралиштима, као и вршења наплате ових услуга''. 
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Седма алинеја мења се и гласи: ,,управљања и 

одржавање гробаља; одржавања гробних места и 
наплате накнада за одржавање гробног места; 
обезбеђивања, давања у закуп и продаје уређених 
гробних места; покопавања и ексхумације посмртних 
остатака, остављања пепела покојника; одржавања 
објеката који се налазе у склопу гробља (капела); 
преузимања и превоза посмртних остатака од места 
смрти, односно места на коме се налази умрла особа 
(стан, здравствена установа, институти за судску 
медицину и патологију, установе социјалне заштите и 
друга места) и превоза до места одређеног посебним 
прописом (патологије, судске медицине, гробља, 
крематоријума, аеродрома, пословног простора 
погребног предузећа у ком постоје прописани услови за 
смештај и чување покојника), организације сахране и 
испраћаја са прибављањем потребне документације за 
организацију превоза и сахрањивања ''. 
 

Осма алинеја мења се и гласи: ,,зимског 
одржавањa коловоза и појединих тротоара улица 
односно извођења радова којима се обезбеђује 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и 
унапређује употребна вредност коловоза и појединих 
тротоара улица, тргова, платоа и слично''. 

 
После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

 
,,Предузеће има искључиво право обављања 

делатности из става 1. овог члана у складу са одлукама о 
начину обављања комуналних делатности, изузев 
делатности преузимања и превоза посмртних остатака 
од места смрти, односно места на коме се налази умрла 
особа (стан, здравствена установа, институти за судску 
медицину и патологију, установе социјалне заштите и 
друга места) и превоза до места одређеног посебним 
прописом (патологије, судске медицине, гробља, 
крематоријума, аеродрома, пословног простора 
погребног предузећа у ком постоје прописани услови за 
смештај и чување покојника), организације сахране и 
испраћаја са прибављањем потребне документације за 
организацију превоза и сахрањивања.'' 

 
Члан 5. 

   
Члан 4. мења се и гласи: 

 
 ,,Ова Одлука садржи одредбе о: 
 

- називу, седишту и матичном броју 
оснивача; 

 
- пословном имену и седишту Предузећа; 
 
- претежној делатности Предузећа; 
 
- правима, обавезама и одговорностима 

оснивача према Предузећу и Предузећа 
према оснивачу;  

 

- условима и начину утврђивања и 
распоређивања добити, односно начину 
покрића губитка и сношењу ризика;  

 
- условима и начину задужења Предузећа; 
 
- заступању Предузећа; 
 
- износу основног капитала, као и опису, 

врсти и вредности неновчаног улога; 
 
- уделима оснивача у основном капиталу 

израженог у процентима; 
 
- органима Предузећа и њиховој 

надлежности; 
 
- имовини која се не може отуђити;  
 
- располагању стварима у јавној својини 

која су пренета у својину Предузећа у 
складу са законом; 

 
- заштити животне средине;  
 
- другим питањима од значаја за 

несметано обављање делатности за које 
се оснива Предузеће.'' 

 
Члан 6. 

 
У члану 5. став 1. речи: ,,Јавног комуналног 

предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 

 
Члан 7. 

 
 У члану 6. став 1. речи: ,,Јавно комунално 
предузеће „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузеће''. 

 
У ставу 2. речи: ,,Јавно комунално предузеће 

„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузеће''. 
 

Члан 8. 
 

 У члану 7. став 1. речи: ,,Јавно комунално 
предузеће „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузеће''. 
 

У ставу 2. речи: ,,Јавног комуналног предузећа 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузећа''. 
 

Члан 9. 
 

У члану 8. речи: ,,Јавно комунално предузеће 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузеће''. 
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Члан 10. 
 

 Члан 9. мења се и гласи: 
 
 ,,Предузеће  послује под следећим пословним 
именом: Јавно комунално предузеће ''Ивањица'' 
Ивањица. 
 
 Скраћено пословно име је ЈКП „Ивањица“.'' 
 

Члан 11. 
 

 Члан 10. мења се и гласи: 
 
 ,,Седиште Предузећа је у Ивањици, Улица 
Милинка Кушића број 61.'' 
 
 

Члан 12. 
 

 У члану 11. став 1. речи: ,,Јавно комунално 
предузеће „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузеће''. 
 

У ставу 2. речи: ,,Јавног комуналног предузећа 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузећа''. 
 

У ставу 3. речи: ,,Јавног комуналног предузећа 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузећа''. 
 
 Став 4. мења се и гласи: 
 
 ,,Предузеће може да има своје знаке чији 
изгледи се утврђују Статутом предузећа.'' 

 
Члан 13. 

 
 У члану 12. речи: ,,Јавно комунално предузеће 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузеће''. 
 

Члан 14. 
 

У члану 13. став 1. речи: ,,Јавно комунално 
предузеће „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузеће''. 
 

У ставу 2. речи: ,,Јавног комуналног предузећа 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузећа''. 
 

Члан 15. 
 

 У члану 14. став 1. речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 

 
У ставу 2. речи: ,,Јавно комунално предузеће 

„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузеће''. 
 

Мењају се став 3. и 4. и гласе:  
 
,,О промени делатности Предузећа одлучује 

оснивач. 
 

Предузеће може без сагласности оснивача да 
врши и друге делатности које служе обављању 
претежне делатности и других делатности предвиђених 
оснивачким актом, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене законом.''  

 
Члан 16. 

 
 У члану 15. став 1. речи: ,,Јавно комунално 
предузеће „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузеће''. 
 

Члан 17. 
 

 После члана 15. мења се поднаслов и уместо: 
,,Оснивање зависних друштава'', гласи: ,,Оснивачка 
права и улагање капитала''. 
 

Члан 16. мења се и гласи: 
 

,,Предузеће може, уз претходну сагласност 
Скупштине општине Ивањица, основати друштво 
капитала за обављање делатности од општег интереса и 
друштво капитала за обављање делатности која није 
делатност од општег интереса. 
 

Предузеће може улагати капитал у већ 
основана друштва капитала, уз претходну сагласност 
оснивача.'' 
 

Члан 18. 
 

 У члану 17. речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 

 
Члан 19. 

 
  У члану 18. став 1. речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 

 
У ставу 2. речи: ,,Јавно комунално предузеће 

„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузеће'', а речи: 
,,Јавног комуналног предузећа „Комунално“" замењују 
се речима: ,,Предузећа''. 
 

Члан 20. 
 
 У члану 19. став 1. речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 
 

У ставу 2. речи: ,,Јавном комуналном 
предузећу „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећу''. 
 

У ставу 3. речи: ,,Јавном комуналном 
предузећу „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећу''. 
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Члан 21. 
 

 У члану 20. речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 

 
Члан 22. 

 
 У члану 21. став 1. речи: ,,Јавно комунално 
предузеће „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузеће''. 
 

Члан 23. 
 

После члана 21. мења се поднаслов и уместо: 
,,Расподела добити'', гласи: ,,Услови и начин задужења 
предузећа''. 
 

Члан 22. мења се и гласи: 
 

,,Предузеће се може задужити под условима и 
на начин предвиђеним законом и програмом пословања 
Предузећа. 
 

Одлуку о задужењу Предузећа код пословних 
банака, фондова или других финансијских организација 
доноси директор Предузећа у складу са програмом 
пословања.'' 
 

Члан 24. 
 

У члану 23. став 1. брише се. 
 
Досадашњи став 2. постаје став 1. 

 
Члан 25. 

 
 После члана 24. мења се поднаслов и уместо: 
,,Усвајање захтева за измену цена'', гласи: ,,Промене 
цена комуналних услуга''. 
 
 Члан 25. мења се и гласи: 
 
 ,,Предузеће је у обавези да елементе за 
целовито сагледавање цена производа и услуга укључи 
у свој годишњи програм пословања. 
 
 Када се значајније промене вредности 
елемената за одређивање цена комуналних услуга током 
пословне године, могу се извршити измене програма 
пословања.   
 

Одлуку о промени цена комуналних услуга 
доноси Надзорни одбор предузећа. 

 
Сагласност на одлуку о промени цена 

комуналних услуга сагласност даје Скупштина општине 
Ивањица у складу са законом. 
 
 Изузетно од става 5, овог члана, сагласност на 
одлуку о промени цена комуналних услуга даје орган 
одређен одлуком о начину обављања комуналних 
делатности.'' 

 
Члан 26. 

 
 Члан 26. мења се и гласи: 
 
 ,,Унапређење рада и развоја Предузећа заснива 
се на дугорочном и средњорочном плану пословне 
стратегије и развоја. 
 
 Плановима из става 1. овог члана, утврђују се 
пословна политика и развој Предузећа, одређују се 
непосредни задаци и утврђују средства и мере за 
њихово извршавање. 
 
 Планови пословне стратегије и развоја морају 
се заснивати на законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави Предузеће, као и 
стратешким документима усвојеним на локалном, 
регионалном и републичком нивоу.'' 

 
Члан 27. 

 
 После члана 26. мења се поднаслов и уместо: 
,,Планови и програми'', гласи: ,,Програм пословања''. 
 
 Члан 27. мења се и гласи: 
 

,,За сваку календарску годину Предузеће је 
дужно да донесе годишњи програм пословања и 
достави га оснивачу. 
 
 Годишњи програм пословања Предузеће 
доставља оснивачу најкасније до 1. децембра текуће 
године за наредну годину. 
 
 Годишњи програм пословања се сматра 
донетим када на њега сагласност да Скупштина 
општине Ивањица. 
 

Уколико су неке програмске активности везане 
за финансирање из буцета Републике Србије или 
јединице локалне самоуправе, допуну годишњег 
програма пословања предузеће доставља најкасније у 
року од 15 дана од дана усвајања акта о буџету односно 
потписивања уговора о финансирању који је закључен 
на основу акта о буџету. 

 
Изузетно, Предузеће, у складу са законом, 

може да донесе трогодишњи програм пословања уместо 
годишњег, који се ревидира сваке календарске године и 
доставља на начин и у року из става 2. овог члана.''   
 

Члан 28. 
 

 У члану 28. став 1. речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''.  

 
У првој алинеји речи: ,,Јавним комуналним 

предузећем „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећем'', а речи: ,,Јавног комуналног предузећа'' 
замењују се речима: ,,Предузећа''. 
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У другој алинеји речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа'' замењују се речима: ,,Предузећа''. 
 

У трећој алинеји речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа'' замењују се речима: ,,Предузећа''. 

 
У четвртој алинеји речи: ,,Јавног комуналног 

предузећа'' замењују се речима: ,,Предузећа''. 
 

Члан 29. 
 

 Члан 29. мења се и гласи: 
 

,,Ради обезбеђења заштите општег интереса у 
обављању делатности за које је Јавно комунално 
предузеће основано, Скупштина општине Ивањица даје 
сагласност на: 

- Статут Јавног комуналног предузећа; 

- давање гаранција, авала, јемства, залога 
и других средстава обезбеђења за 
послове који нису из оквира делатности 
од општег интереса; 

- тарифу (одлуку о ценама, тарифни 
систем и др.) осим ако је одлуком о 
начину обављања комуналних 
делатности прописано да сагласност на 
одлуку даје други орган; 

- располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су 
пренета у својину Јавног комуналног 
предузећа, велике вредности у складу 
са прописима којима се утврђује правни 
положај привредних друштава, која је у 
непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса;  

- акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга; 

- улагања капитала; 

- статусне промене; 

- акт о процени вредности капитала, као 
и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 

- друге одлуке, у складу са законом 
којим се одређује обављање делатности 
од општег интереса и оснивачким 
актом.'' 

 
Члан 30. 

 
 У члану 30. речи: ,,Јавно комунално предузеће 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузеће''. 

 
Члан 31. 

 
У члану 31. речи: ,,Јавно комунално предузеће 

„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузеће''. 
 
 
 

Члан 32. 
 

 У члану 32. став 1. речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 
 

У првој алинеји речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа'' замењују се речима: ,,Предузећа''. 
 

У другој алинеји речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа'' замењују се речима: ,,Предузећа''. 
 

Члан 33. 
 

 У члану 33. речи: ,,Јавно комунално предузеће 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузеће''. 

 
Члан 34. 

 
 У члану 34. став 1. речи: ,,Јавно комунално 
предузеће „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузеће''. 
 

У члану 34. став 2. речи: ,,Јавно комунално 
предузеће „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузеће'' 

 
Члан 35. 

 
 После члана 34. мења се поднаслов и уместо: 
,,Расподела добити'', гласи: ,,Расподела добити и 
покриће губитака''. 
 

Члан 35. мења се и гласи: 
 
,,Предузеће је дужно да део остварене добити 

уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за 
претходну годину, док се део добити може расподелити 
за повећање основног капитала, резерве или за друге 
намене, у складу са законом, актима оснивача и овом 
одлуком. 
 

Приликом утврђења висине добити која се 
користи као основица за обрачун дела добити који се 
уплаћује у буџет оснивача, изузимају се приходи из 
буџета оснивача и буџета Републике Србије, као и 
други приходи од премија, субвенција, дотација, 
донација и сл. 
 

Покриће губитака врши се у складу са законом, 
другим прописом који уређује расподелу добити и 
покриће губитака и Статутом Предузећа.  
 

Планирани начин расподеле добити, односно 
планирани начин покрића губитка саставни су део 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања.'' 

 
Члан 36. 

 
 У члану 36. став 1. брише се. 
 

Досадашњи став 2. постаје став 1. 
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Члан 37. 
 

 У члану 37. став 1. после речи ,,три члана'' 
додаје се запета и речи ,,од којих је један председник''. 
 

У ставу 3. речи: ,,Јавног комуналног предузећа 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузећа''. 
 

Члан 38. 
 

 Члан 38. мења се и гласи: 
 

,,За председника и члана надзорног одбора 
именује се лице које испуњава следеће услове: 
 

1) да је пунолетно и пословно способно; 
 

2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 
 

3) да има најмање пет година радног искуства 
на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана; 
 

4) да има најмање три године радног искуства 
на пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа; 
 

5) да познаје област корпоративног управљања 
или област финансија; 
 

6) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци; 
 

7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 
 

а) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; 
 

б) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
 

в) обавезно лечење наркомана; 
 

г) обавезно лечење алкохоличара; 
 

д) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.'' 

 
Члан 39. 

 
 Члан 39. мења се и гласи: 
 

,,Мандат председнику и члановима надзорног 
одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем. 
 

Председник и чланови надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 
 

1) Предузеће не достави годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања у прописаним 
роковима; 
 

2) надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у случају 
постојања основане сумње да одговорно лице 
Предузећа делује на штету Предузећа несавесним 
понашањем или на други начин; 
  

3) се утврди да делује на штету Предузећа 
несавесним понашањем или на други начин;  
 

4) у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора. 
 

Председник и чланови надзорног одбора којима 
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог надзорног одбора, односно 
именовања новог председника или члана надзорног 
одбора, а најдуже шест месеци.'' 

 
Члан 40. 

 
 Члан 40. мења се и гласи: 
 

,,Надзорни одбор: 
 

1) доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 
 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из 
тачке 1. овог члана; 
 

3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 

4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих активности; 
 

5) усваја финансијске извештаје; 
 

6) надзире рад директора; 
 

7) доноси статут; 
 

8) одлучује о статусним променама, оснивању 
других правних субјеката и улагању капитала; 
 

9) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 
 

10) закључује уговоре о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 
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11) врши друге послове у складу са законом и 
статутом. 
 

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у јавном предузећу. 
 

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог члана 
надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине 
општине Ивањица. 
 

Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине 
општине Ивањица.'' 
 

Члан 41. 
 

 У члану 41. став 1. после речи ,,у Надзорном 
одбору'' додају се речи ,,у складу са законом и 
подзаконским актима''.  

 
Став 2. брише се. 

 
Члан 42. 

 
 После наслова ,,2) Директор'' додаје се 
поднаслов који гласи:  ,,Услови за именовање''. 
 

Члан 42. мења се и гласи: 
 

,,Директора Предузећа именује орган одређен 
статутом оснивача, на период од четири године, на 
основу спроведеног јавног конкурса у складу са 
законом. 

 
За директора Предузећа може бити именовано 

лице које испуњава следеће услове: 
 

1) да је пунолетно и пословно способно; 
 

2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 
 

3) да има најмање пет година радног искуства 
на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана; 
 

4) да има најмање три године радног искуства 
на пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа; 
 

5) да познаје област корпоративног управљања; 
 

6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова; 
 

7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке; 

 
8) да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци; 
  

9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 
 

а) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; 
 

б) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
 

в) обавезно лечење наркомана; 
 

г) обавезно лечење алкохоличара; 
 

д) забрана вршења позива, делатности и 
дужности.'' 

 
Члан 43. 

 
Члан 43. мења се и гласи: 
 
,,Директор Предузећа: 

 
1) представља и заступа Предузеће; 

 
2) организује и руководи процесом рада; 

 
3) води пословање Предузећа; 

 
4) одговара за законитост рада Предузећа; 

 
5) предлаже дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 
 

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење; 
 

7) предлаже финансијске извештаје; 
 

8) извршава одлуке надзорног одбора; 
 

9) доноси акт о систематизацији; 
 

10) врши друге послове одређене законом, 
оснивачким актом и статутом Предузећа.'' 
 

Члан 44. 
 

 У члану 44. став 1. речи: ,,у случају кад 
предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима'', бришу се. 
 

Став 2. мења се и гласи: ,,Акт о исплати 
стимулације директора доноси надзорни одбор, уз 
сагласност Скупштине општине Ивањица.'' 
 

Члан 45. 
 

 Члан 46. мења се и гласи: 
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,,Предлог за разрешење директора Предузећа, 
подноси Општинско веће оснивача. 
 

Предлог за разрешење може поднети и 
надзорни одбор Предузећа преко Општинског већа. 
 

Предлог за разрешење мора бити образложен, 
са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење и доставља се директору који има 
право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због 
којих се предлаже разрешење. 
  

Пошто директору пружи прилику да се изјасни 
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне 
чињенице, Општинско веће предлаже Скупштини 
општине Ивањица доношење одговарајућег решења. 
  

Против решења о разрешењу жалба није 
допуштена, али се може водити управни спор.'' 

 
 

Члан 46. 
 

 Члан 47. мења се и гласи: 
 
,,Директор се разрешава у случајевима 

предвиђеним законом.'' 
 

Члан 47. 
 

 У члану 48. став 1. мења се и гласи: ,,Уколико у 
току трајања мандата против директора буде потврђена 
оптужница, Скупштина општине Ивањица доноси 
решење о суспензији.'' 
 

Члан 48. 
 

 Члан 49. мења се и гласи: 
 

,,Вршилац дужности директора може се 
именовати до именовања директора предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу. 
 

Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дужи од једне године. 
 

Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора. 
 

Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора у складу са оснивачким 
актом и законом. 
 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор Предузећа.'' 

 
Члан 49. 

 
У члану 50. став 2. речи: ,,Јавном комуналном 

предузећу „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећу''. 
 

У ставу 3. речи: ,,Јавног комуналног предузећа 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузећа''. 

 
Члан 50. 

 
У члану 51. речи: ,,Јавног комуналног 

предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа'', а речи ,,Јавног комуналног предузећа'' 
речима ,,Предузећа'' 
 

Члан 51. 
 

 У члану 52. став 1. речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 
 

У ставу 2. речи: ,,Јавног комуналног предузећа 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузећа''. 

 
Члан 52. 

  
У члану 53. речи: ,,Јавног комуналног 

предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 

 
Члан 53.  

 
 У члану 54. став 1. речи: ,,Јавно комунално 
предузеће „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузеће''. 
 

У ставу 2. речи: ,,Јавног комуналног предузећа 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузећа''. 

 
Члан 54. 

 
 У члану 55. став 1. речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 

 
У ставу 2. речи: ,,Јавног комуналног предузећа 

„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузећа''. 
 

Члан 55. 
 

 У члану 56. речи: ,,Јавно комунално предузеће 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузеће''. 
 

Члан 56. 
 

У члану 57. речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 

 
Члан 57. 

 
 У члану 58. став 1. речи: ,,Јавног комуналног 
предузећа „Комунално“" замењују се речима: 
,,Предузећа''. 
 

У ставу 2. речи: ,,Јавног комуналног предузећа 
„Комунално“" замењују се речима: ,,Предузећа''. 
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У ставу 3. речи: ,,Јавног комуналног предузећа" 
замењују се речима: ,,Предузећа'', а речи ,,Јавног 
комуналног предузећа „Комунално“" речима: 
,,Предузећа''. 

 
У ставу 4. речи: ,,Јавном комуналном 

предузећу" замењују се речима: ,,Предузећу'', а речи 
,,Јавног комуналног предузећа „Комунално“" речима: 
,,Предузећа''. 

 
Члан 58. 

 
 Предузеће је дужно да Статут и остале опште 
акте усагласи са овом Одлуком у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 
  

Члан 59. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Ивањица''. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
01 Број : 06-15/2017 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                

                                       Александар Трипковић 
 
 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 
83/2014-др. закон),  члана 77. и 78. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ број 54/2009 ,73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/12, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 105/2015 и 99/2016) и члана 39. 
Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, 
број 79/09 и „Службени лист општине Ивањица“ број 
7/2012 и 9/2012), а на предлог Општинског већа 
општине Ивањица, Скупштина општине Ивањица је на 
седници одржаној дана 09. 06. 2017. године 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ИВАЊИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

               У билансу стања (консолидованом) на дан 31. 
12. 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у 
износу од  793.868  хиљада динара и укупна пасива у 
износу од 793.868        хиљада динара. 

 
 
 
 
 

I – АКТИВА                                                      793.868                                                                                                                              
 
                         

1. НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  509.686                                       
              

• некретнине и опрема             437.353 
• природна имовина                    9.792 
• нефинансијска имовина у припреми
                                                     8.197   
• нематеријална имовина           51.331 
• нефинансијка имовина у залихама
                           3.013 
 

2. ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА          284.182
           

• дугорочна дом. финансијска имовина
                                       73.820   
•новчана средства                    150.996 
•краткорочна потраживања      25.310 
•краткорочни пласмани              7.331 
•активна временска разграничења                           
                                                     26.725 
 

 
II – ПАСИВА                                      793.868
      
   

1. ОБАВЕЗЕ                                        60.822
                    
• Дугорочне обавезе             1.602 
• Краткорочне обавезе       0 
• Обавезе по основу расхода за   
       запослене                                              0 
• Обавезе по основу ост. расхода       40 
• Обавезе из пословања                26.730 
• Пасивна временска  
        разграничења                             32.450 
 

 
2. ИЗВОРИ КАПИТАЛА И УТВРЂИВАЊЕ 
РЕЗ.ПОСЛ.   733.046 
 
 
•     Извори капитала                               594.609 
•     Вишак прихода суфицит                  113.091 
•     Нераспоређени вишак прихода из ран.   
           година                                                  25.346 

 
 

Члан 2. 
 

У билансу прихода и расхода (консолидованом) 
у периоду  од 1. јануара до 31. децембра 2016. године 
(Образац 2) утврђени су: 

 
I   Укупно остварени текући приходи и  
                приливи (ОП2001)                         902.341 
 
II  Укупно извршени текући расходи и  
                Издаци (ОП2131)                        754.638  
 
III   Вишак прихода – суфицит (ОП2346) 147.703
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IV  Мањак прихода-дефицит (ОП2347)            0 
 
V          Кориговање вишка, односно мањка прихода и  
             примања     
          
             а) увећање за укључивање: 
 
     -  дела нераспоређеног вишка прихода и 
примања из ранијих година који је коришћен за   
покриће расхода и издатака текуће године (ОП2349)   0                  
 
               -  дела новчаних средстава амортизације који је 
коришћен за набавку нефинансијске имовине (ОП2350) 
0                                                                                                     
 
              -   дела пренетих неутрошених средстава из 
ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака 
текуће године (ОП2351)                                                    0 
 
              -    износа расхода и издатака за нефинансијску 
имовину, финансираних из кредита (ОП2352)               0 
               
- износа приватизационих примања коришћена за 
покриће расхода текуће године (ОП2353)                       0 
  
 

б) умањен за укључивање издатака 
 
  -    утрошених средстава текућих прихода и 

примања од продаје нефинансијске имовине за отплату 
обавезе по кредитима (ОП2355)                            34.612 

 
  -     утрошених средстава текућих прихода и 

примања од продаје нефинансијске имовине за набавку 
финансијске имовине (ОП2356)                                    0 

 
 
Члан 3. 

 
У Извештају о капиталним издацима и 

финансирању (консолидованом) у периоду од 1.јануара 
до 31. децембра 2016. године (Образац 3), утврђени су 
укупни извори у износу од 0 динара и укупни издаци  у 
износу 106.414 хиљада динара 

 
 

I ПРИМАЊА                                                    0 
            •   Примања од задуживања и продаје фин. 
имовине                                                                  0          
            •   Примања од продаје нефинансијске имовине 0
                
 
II ИЗДАЦИ    
                 106.414 
           • Основна средства  71.651 
   
           • Залихе                                         0 
           • Природна имовина                               151 
           • Издаци за отплату главнице кредита       9.571 
           • Издаци за набавку фин.имовине            25.041 
 
 
III I-II Мањак примања         106.414 

 
Члан 4. 

 
            У Извештају о новчаним токовима 
(консолидованом) у периоду од 1. јануара до 31. 
децембра 2016. године (Образац 4), утврђени су укупни  
новчани приливи у износу од  902.341 хиљада динара, 
укупни новчани одливи у износу 789.250 хиљада и 
вишак новчаних прилива  113.091 хиљада динара. 
 
 
I ПРИЛИВИ           902.341 

• Текући приходи у износу од         902.341 
• Примања од продаје нефинансијске имовинe 0 
• Примања од продаје финансијске имовине     0

    
II ОДЛИВИ            789.250 

• Текући расходи у износу          682.836 
• Издаци за нефинансијску имовину         71.802 
• Издаци за отплату главнице                       9.571 
• Издаци за набавку финан.имовине          25.041 

 
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВA                   113.091 
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНE   31.306  
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПР. СРЕДСТВА У 
ОБРАЧ.                                                                  910.374
   
КОРЕКЦИЈА   ПРИЛИВА који се не ев.  
преко кл. 7,8,9                                                         8.033 
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ                        790.684 
КОРЕКЦИЈА НОВЧ. ОДЛИВА ЗА ОБР .АМОРТ.      0
                          
КОРЕКЦИЈА ОДЛИВА који се не евид.  
преко кл. 4,5,6                                                            1.434 
САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ   150.996
  
  

Члан 5. 
 
У  Извештају о извршењу буџета (консолидованом) 

у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године 
(Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 
147.703 хиљаде динара, између укупних прихода и 
примања у износу од  902.341 хиљада динара и укупних 
расхода и издатака у износу од   754.638  хиљада  
динара по нивоима финансирања : 

 
1. Осталих извора у износу  суфицита       4.389        
2. Републике у износу суфицита                 2.450  
3. Општине у износу суфицита               140.864 
4. УКУПАН СУФИЦИТ                        147.703 

 
Члан 6. 

Утврђује се буџетски суфицит/дефицит општине 
Ивањица у следећим износима и то: 
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БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ И 
УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Члан 7. 
 
Утврђује се рачун финансирања града, општине 

Ивањица за 2016. годину и то: 
 
I      Примања од задуживања (911)                  0   
II    Примања од продаје финансијске имовине    
      (921)                                                               0 
III   Издаци за набавку фин. имовине (домаће  
       хартије од вредности) (621)               25.041 
IV   Издаци за отплату главнице дуга  
      (611)                                                        9.571 
V    Нето финансирање                            -34.612 
VI   Укупни фискални суфицит/дефицит плус  
        нето финансирање                             88.050 
 
 
 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 8. 
 

Остварени текући приходи и примања, као и 
извршени текући расходи и издаци у завршном 
рачуну буџета општине Ивањица у 2016. години 
износе у динарима: 
 

1. Укупно остварени текући приходи и 
примања и пренета средства:    
875.257.608,89 

2. Укупно извршени текући расходи и 
издаци и отплата главнице                  
757.188.723,02 

3. Разлика укупних примања и укупних 
издатака (салдо 31.12.)       
118.068.885,87 
 

 
Члан 9. 

 
 Укупно планирани и остварени текући приходи 
и примања буџета општине Ивањица, планирани и 
извршени текући расходи и издаци из буџетских 
средстава као и средстава из додатних активности 
буџетских корисника, дати су у Извештају о извршењу 
Одлуке о буџету општине Ивањица за 2016. годину који 
чини саставни део ове Одлуке. 

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 

Завршни рачун општине Ивањица за 2016. годину 
садржи: 

1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године; 
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 

01.01.2016. до 31.12.2016. године; 
3. Извештај о капиталним издацима и примањима 

у периоду  01.01.2016. до 31.12.2016. године; 
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 

01.01.2016. до 31.12.2016. године; 
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 

01.01.2016. до 31.12.2016. године; 
6. Објашњење великих одступања између 

одобрених средстава и извршења у периоду од 
01.01.2016. до 31.12.2016. године; 

7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и 
сталне буџетске резерве у периоду од 
01.01.2016. до 31.12.2016. године; 

8. Извештај о датим гаранцијама у току фискалне 
године; 

9. Преглед примљених донација и кредита, 
домаћих и страних, као и извршених отплата 
кредита, усаглашених са информацијама 
садржаним у извештајима о новчаним токовима 
у 2016. години; 

10. Објашњење у вези ревизије финансијских 
извештаја буџета општине Ивањица за 2016. 
годину. 
 
 

        

    
Економска 

   

  ОПИС 
класификациј
а ИЗНОС  

  1 2 3  

  I     УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 933.647  

  
II    УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА      

  (1+2+3) 7+8+9 902.341  

  1. Текући приходи 7 902.341  

  
2. Приходи од продаје нефинансијске 

     

  
имовине 

8 0  

  
3. Примања од задуживања и продаје 

     

  
финансијске имовине 

9 0  

  
   3.1. Примања од продаје финансијске 

     

  
имовине 

92 0  

  III     ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 31.306  

  IV    УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 789.250  

  4. Текући расходи 4 682.836  

  5. Издаци за нефинансијску имовину 5 71.802  

  
6. Издаци отплату главнице и набавку 

    

  
финансијске имовине 

61 9.571  

   6.1.Набавка финансијске имовине 62 25.041  

  V    УКУПНА СРЕДСТВА -УКУПНИ (3+7+8+9) -    

  РАСХОДИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 144.397 

 
 
 

  
VI   БУЏЕТСКИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ      

  (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 147.703  

  
VII  УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
СУФИЦИТ/ (7+8)-(4+5)+      

  ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1)) (92-62) 122.662  
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Члан 11. 
 
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине 
Ивањица за 2016. годину са свим својим прилозима 
саставни је део ове Одлуке. 

 
Члан 12. 

 
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2016. 
годину,  заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о 
буџету општине Ивањица за период од 01.01.2016. до 
31.12.2016. године доставити  Министарству 
финансија.. 

 
                         Члан 13. 
 
Ова Одлука ће се објавити у „ Службеном листу 

општине Ивањица“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
 

01Broj:-400-43/2017-01 
 

                        
ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ                                                                                      

                         Александар Трипковић 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 18. став 6.,  члана 24. , члана 
26. став 1. тачка 1, и члана 27. став 10 Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 
104/16-др. закон  и 108/16), члана 4. Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, бр. 
4/15 и 11/15) и члана 39. Статута општине Ивањица 
(„Сл. гласник РС“, број 79/08 и „Сл. лист општине 
Ивањица“, број 7/2012, 9/2012 и 13/2013), Скупштина 
општине Ивањица, на седници одржаној 09. јуна  2017.  
године,  донела је  

 
О Д Л У К У 

О 
ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ СА ПРАВОМ 

УПРАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ УСТАНОВИ 
„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ ИВАЊИЦА 

 
I 

Установи „Центар за социјални рад“ Ивањица 
дају се на коришћење без накнаде са правом управљања 
просторије које се налазе у згради пословних услуга 
постојећој на кат. парцели број 1076 КО Ивањица у 
улици Бранислава Нушића број 12 и то у приземљу 
објекта: заједнички улаз односно улазна просторија 
површине 11,99 m2 (коју ће заједнички користити са 
Удружењем параплегичара и квадриплегичара „Голија“ 
Ивањица из Ивањице, Лучка река 13), заједнички хол са 
степеништем површине 19,03 m2, санитарни чвор 
корисне површине 2,31 m2+1,98 m2, архива корисне 
површине 8,52 m2+3,92 m2, две канцеларије корисне 

површине 16,37 m2 односно 16,45m2, као и просторије 
на спрату објекта и то: ходник корисне површине 5,68 
m2, канцеларија бр. 1 корисне површине 18,65 m2, 
канцеларија бр. 2 корисне површине 25,62 m2, 
канцеларија бр. 3 корисне површине 18,31 m2, 
канцеларија бр. 4 корисне површине 8,99 m2 , чајна 
кухиња корисне површине 4,13 m2 . Предметне 
просторије као и цео објекат се налазе у јавној својини 
општине Ивањица.  

II 
Установа „Центар за социјални рад“ Ивањица 

ће непокретности описане у тачки I користити за 
обављање делатности ради које је основанa односно на 
начин којим се обезбеђује ефикасно вршење њених 
права и дужности као и рационално коришћење и 
очување  напред поменутих непокретности. 

III 
Установа „Центар за социјални рад“ Ивањица 

има право да просторије  наведене у тачки I ове Одлуке 
држи, да их користи у складу са њиховом природом и 
наменом, као и да управља истим, све у складу са 
Законом o јавној својини и подзаконским актима 
донетим на основу Закона. Установа „Центар за 
социјални рад“ Ивањица нема својинска права на 
предметним непокретностима, односно нема право 
отуђења, укључујући и размену, преноса права 
коришћења, стављања хипотеке, улагања у капитал.  

IV 
Трошкови текућег одржавања и уређења 

непокретности описане у тачки I падају на терет Центра 
за социјални рад Ивањица, који  може извршити 
адаптацију истог односно изводити на непокретностима 
из тачке I радове који имају карактер инвестиционог 
одржавања, само уз претходну сагласност односно 
одобрење Председника општине. Сви остали радови на 
ентеријеру и опремању, повећању инсталисане снаге 
електричних инсталација, преграђивању простора у 
циљу довођења у нову функцију падају на терет 
Установа „Центар за социјални рад“ Ивањица.   

V 
Установа „Центар за социјални рад“ Ивањица 

сноси све трошкове за утрошену електричну енергију, 
воду, грејање, телефон, изношење смећа и друге 
трошкове који настану коришћењем предметне 
непокретности. 

VI 
На предлог ове Одлуке, прибављено је 

мишљење Правобраниоца општине Ивањица М. бр. 
5/17 ОД 09.06.2017. године. 

VII 
  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном листу општине 
Ивањица“. 
  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
01 Број: 404-102/17-01  

 
                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                             
                                         Александар Трипковић 
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На основу члана 20. тачка 19. Закона о локалној 
самоуправи (Сл. гласник РС број 129/07), члана 15. Тачка 
4. Закона о ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС број 
111/09), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада 
Штабова за ванредне ситуације (Сл. гласник РС број 
98/2010), члана 39. Статута општине Ивањица (Сл. лист 
општине Ивањица број 79/08) и на основу члана 8. 
Одлуке о заштити грађана и материјалних добара у 
кризним ситуацијама Скупштина општине Ивањица на 
својој седници одржаној дана 09.06. 2017. године, доноси  
 
 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
Именује се Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Ивањица у саставу:  
 
1. Зоран Лазовић, Председник општине Ивањица, за 

команданта Штаба; 
2. Момчило Митровић, Заменик председника општине, 

за заменика команданта Штаба; 
3. Будислав Вукашиновић, Инспектор цивилне заштите 

у Одељењу за ванредне ситуације у Чачку, за 
начелника Штаба; 

4. Александар Трипковић, Председник Скупштине 
општине Ивањица, за члана Штаба; 

5. Миланка Коларевић, Начелница Општинске управе 
општине Ивањица, за члана Штаба; 

6. Богољуб Поповић, Начелник Полицијске станице 
општине Ивањица, за члана Штаба; 

7. Стојан Рангелов, Директор „Путева“ Ивањица, за 
члана Штаба; 

8. Александар Радоњић, Помоћник председника 
Општине за област урбанизма, комуналних 
делатности и заштите животне средине, за члана 
Штаба; 

9. Др Дејан Манојловић, Руководилац одељења за 
пољопривреду и заштиту животне средине у 
Општинској управи Ивањица, за члана Штаба; 

10. Владимир Бојановић, Директор ЈКП „Комунално“ 
Ивањица, за члана Штаба; 

11. Раденко Спасовић, Командир ватрогасно-спасилачке 
јединице Ивањица, за члана Штаба; 

12. Др Сретина Стојановић, Директорка Дома здравља 
Ивањица, за члана Штаба; 

13. Иван Андрић, Директор Шумског газдинства 
„Голија“ Ивањица, за члана Штаба; 

14. Анкица Мојсиловић, Секретарка Општинске 
организације Црвеног Крста, за члана Штаба; 

15. Иван Станић, Директор „Оператер дистрибутивног 
система ЕПС-а“, за члана Штаба; 

16. Драган Зорнић, Директор ЈП „ЕПС“ погон Ивањица, 
за члана Штаба; 

17. Дарко Ћурчић, представник Горске службе 
спашавања, за члана Штаба; 

18. Дарко Новаковић, Директор Центра за социјални рад 
Ивањица, за члана Штаба; 

19. Мајор Славиша Раичевић, представник Војске 
Србије, за члана Штаба. 

 
У месним заједницама за руковођење у ванредним 
ситуацијама именују се председници Савета месних 
заједница и секретари месних заједница. 
 
Мандат Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Ивањица траје до истека мандата скупштинског 
сазива који је конституисан 03. јуна 2016. године. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у 
„Службеном листу“ општине Ивањица. 
       
    

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01 Број:  217-13/17-01 
 

                                                                                                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                         Александар Трипковић 
 
 
 
 

На основу члана 32. и члана 73. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 
83/2017 - др. закон) и члана 39. Статута општине 
Ивањица („Сл. гласник РС“; број 79/2008, „Сл. лист 
општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012 и 13/2013), 
Скупштина општине Ивањица на седници одржаној 
дана 09.06.2017. године, донела  
 

О Д Л У К У 
 

 О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ИВАЊИЦА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о месним заједницама на територији 

општине Ивањица 01 број 020-2/2009 („Сл. лист 
општине Ивањица“, број 7/2009) члан 20, брише се. 
 

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

објављивању у „Службеном листу општине Ивањица“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 01 

БРОЈ 020-2/2009-2 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                  
                                           Александар Трипковић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-25-1/17-01 
20. 03. 2017. године 
Ивањица 
 
На основу члана 61. став 13. и  69. став 4. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201193/2012,62/2013-
исправка, 108/2013, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 
99/2016) и члана 12. Одлуке о буџету општине Ивањица 
за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» 
број 15/2016), Председник општине Ивањица на предлог 
Oпштинске управе  доноси:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Ивањица за 2017. («Службени лист 
општине Ивањица»  број 15/2016), Са раздела 4. 
Општинска управа, и то: 
- Програм 0701-Организација саобраћаја и 

саобраћајне инфраструктуре, функција 451-
Друмски саобраћај, Пројекат 14-
Рекострукција мостова на реци Грабовици, 
апропријација економска класификација 
511-Зграде и грађевински објекти, у износу 
1.800.000,00 динара, 

- Програм 0701-Организација саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре, функција 451-
Друмски саобраћај, Пројекат 15-
Рекострукција мостова на реци Љупчи, 
апропријација економска класификација 
511-Зграде и грађевински објекти, у износу 
2.400.000,00 динара, 

- Програм 0701-Организација саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре, функција 451-
Друмски саобраћај, Пројекат 16-
Рекострукција моста у Мочиоцима (код 
ОШ „Мићо Матовић“, апропријација 
економска класификација 511-Зграде и 
грађевински објекти, у износу 800.000,00 
динара, 

- Програм 0701-Организација саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре, функција 451-
Друмски саобраћај, Пројекат 17-
Рекострукција моста на Рашћанској реци, 
апропријација економска класификација 
511-Зграде и грађевински објекти, у износу 
500.000,00 динара, 

- Програм 0701-Организација саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре, функција 451-
Друмски саобраћај, Пројекат 18-
Рекострукција моста на Мечанском потоку 
на путу за Бошковиће, апропријација 
економска класификација 511-Зграде и 
грађевински објекти, у износу 1.200.000,00 
динара, 

- Програм 2002-Основно образовање, 
функција 912-Основно образовање и 
васпитање, Пројекат 1: Адаптација и 
санација школске зграде у ОШ „Вучић 
Величковић“ Међуречје, апропријација 
еконкска класификација, 511-Зграде и 
грађевински објекти, у износу 2.600.000,00 
динара, 

- Програм 1801-Здравствена заштита, 
функција 760-Здравство некласификовано 
на другом месту, Пројекат 2: Адаптација 
објекта „Медицина реада“ у Дому здравља, 
апропријација еконкска класификација, 
511-Зграде и грађевински објекти, у износу 
1.800.000,00 динара, 

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

 

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

 

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

 
4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 
 
У Ивањици, 20. 03. 2017. године                          
                                                                        

                                                                                               
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                       

                                             Зоран Лазовић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-25-2/16-01 
28. 03. 2017. године 
Ивањица 
 
На основу члана  69. Став 4. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и 
члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. 
годину («Службени лист општине Ивањица» број 
15/2016), Председник општине Ивањица на предлог 
Oпштинске управе  доноси:  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
 

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

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

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

 
3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 
 
4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 
 
 
У Ивањици, 28. 03. 2017. године                          
                                                                        

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                       
                                             Зоран Лазовић 

                                                                                           
 
 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-25-3/16-01 
28. 03. 2017. године 
Ивањица 
 
На основу члана  69. Став 4. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и 
члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. 
годину («Службени лист општине Ивањица» број 
15/2016), Председник општине Ивањица на предлог 
Oпштинске управе  доноси:  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
 

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

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

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

 
3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 
 
4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 
 
 
 
У Ивањици, 28. 03. 2017. године                          
                                                                        
                                                                                                
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                       
                                             Зоран Лазовић 
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Број 3                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                   12 јун 2017           
 
 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-25-4/17-01 
04. 05. 2017. године 
Ивањица 
 
На основу члана  69. Став 4. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и 
члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. 
годину («Службени лист општине Ивањица» број 
15/2016), Председник општине Ивањица на предлог 
Oпштинске управе  доноси:  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
 

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

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

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

 
3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 
 
4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 
 
 
 
У Ивањици, 04. 05. 2017. године                          
                                                                        
                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                       
                                             Зоран Лазовић 

 
 
 
 
 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-25-5/17-01 
04. 05. 2017. године 
Ивањица 
 
На основу члана 61. став 13. и  69. став 4. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201193/2012,62/2013-
исправка, 108/2013, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 
99/2016) и члана 12. Одлуке о буџету општине Ивањица 
за 2017. годину («Службени лист општине Ивањица» 
број 15/2016), Председник општине Ивањица на 
предлог Oпштинске управе  доноси:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

5. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Ивањица за 2017. («Службени лист 
општине Ивањица»  број 15/2016), Са раздела 
4. Општинска управа, и то: 

- Програм 1102-Kомунална делатност, функција 
630-Водоснадбевање, Програмска активност 
0008: Управљање и снадбевање водом за пиће, 
апропријација економска класификација 511-
Зграде и грађевински објекти, у износу 
5.000.000,00 динара, преносе се у текућу 
буџетску резерву у оквиру раздела 4. 
Општинска управа, глава 01 – Oпштинска 
управа, Програм 0602: Опште јавне услуге 
управе; Програмска активност 0009 –Текућа 
буџетска резерва, функција 130 – Опште  
услуге, економска класификација 499 – 
Средства резерве – текућа резерва и 
распоређују се Општинској управи за ради 
обезбеђења недостајућих средстава. 

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

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

 
8. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 
 
У Ивањици, 04. 05. 2017. године                          
                                                                        

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

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
 

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

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

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

 
3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 
 
4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 
 
 
 
У Ивањици, 18. 05. 2017. године                          
                                                                        
                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                       
                                             Зоран Лазовић 

 
 
 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-25-7/17-01 
19. 05. 2017. године 
Ивањица 
 
На основу члана  69. Став 4. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 и 99/2016) и 
члана 13. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. 
годину («Службени лист општине Ивањица» број 
15/2016), Председник општине Ивањица на предлог 
Oпштинске управе  доноси:  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
 

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

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

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

 
3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије. 
 
4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 
 
 
 
 
 
У Ивањици, 19. 05. 2017. године                          
                                                                        

                                                                                               
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                       

                                             Зоран Лазовић 
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Број 3                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                   12 јун 2017           
 
 

 

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

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

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 
 
 
1.  У члану 1. и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 
2017 годину,   приходи по основу  трансфера од других 
нивоа власти, економска класификација 733154 
увећавају се у износу 5.421.000,00  динара. 
 
 
2.  Средства из става 1. овог решења у укупном износу 
5.421.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету 
општине Ивањица за 2017. годину оквиру раздела 4. 
Општинска управа, Програм 11: Социјална и дечја 
заштита, Програмска активност 0901-0006: Подршка 
деци и породицама са децом, глава 4.01 – Општинска 
управа, функција 040 – Породица и деца, апропријација 
економске класификација 472 – Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета у износу 5.421.000,00 динара. 
 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се Општинска 
управа - одељење за буџет и финансије. 
 
 
4.  Ово решење биће објављено у „Службеном листу 
општине Ивањица“ 
 
 

                                                                                                    
                                                            НАЧЕЛНИЦА    

 Миланка Коларевић 
 
 
 

Република Србија 
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 400-18-2/2017-01 
03. 05. 2017. године 
Ивањица 
 
 
 

На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 др. Закон, 103/2015 и 
99/2016),  члана 30. Одлуке о буџету општине Ивањица 
за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ 
број 15/2016, Уговора o реализацији пројекта „Радном 
интеграцијом до запошљавања младих на локалу“, 
потписаног између општине Министарства омладине и 
спорта и општине Ивањица, Начелница општинске 
управе Ивањица доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 
 
 
1.  У члану 1. и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 
2017 годину,   приходи по основу  трансфера од других 
нивоа власти, економска класификација 733154 
увећавају се у износу 1.447.600,00  динара. 
 
 
2.  Средства из става 1. овог решења у укупном износу 
1.447.600,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету 
општине Ивањица за 2017. годину оквиру раздела 4. 
Општинска управа, Програм 14: Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 1301-0005: 
Спровођење омладинске политике, глава 4.01 – 
Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, 
апропријација економске класификација 423 – услуге 
по уговору у износу 1.445.600,00 динара и 
апропријација економске класификација 426 - материјал 
износу 2.000,00 динара . 
 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се Општинска 
управа - одељење за буџет и финансије. 
 
 
4.  Ово решење биће објављено у „Службеном листу 
општине Ивањица“ 
 

                                                                                                 
                                                               НАЧЕЛНИЦА    

 Миланка Коларевић 
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Република Србија 
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 400-18-3/2017-01 
02. 06. 2017. године 
Ивањица 
 

На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 др. Закон, 103/2015 и 
99/2016),  члана 30. Одлуке о буџету општине Ивањица 
за 2017. годину („Службени лист општине Ивањица“ 
број 15/2016, Уговора o сарадњи између Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије и општине 
Ивањица број:404-86/2017-01 од 20. 04. 2017 године, 
Уговора o сарадњи између Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије и општине Ивањица 
број:404-96/2017-01 од 22. 05. 2017 године, Уговора o 
сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије и општине Ивањица број:404-
95/2017-01 од 22. 05. 2017 године и  Уговора o сарадњи 
између Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије и општине Ивањица број:404-
95/2017-01 од 22. 05. 2017 године, Начелница 
општинске управе Ивањица доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 
1.  У члану 1. и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 
2017 годину,   приходи по основу  трансфера од других 
нивоа власти, економска класификација 733154 
увећавају се у износу 5.347.500,00  динара. 
 
 
2.  Средства из става 1. овог решења у укупном износу 
5.347.500,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету 
општине Ивањица за 2017. годину оквиру раздела 4. 
Општинска управа, Програм 11: Социјална и дечја 
заштита, Програмска активност 0901-0006: Подршка 
деци и породицама са децом, глава 4.01 – Општинска 
управа, функција 040 – Породица и деца, апропријација 
економске класификација 472 – Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета у износу 5.347.500,00  динара. 
 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се Општинска 
управа - одељење за буџет и финансије. 
 
 
4.  Ово решење биће објављено у „Службеном листу 
општине Ивањица“ 
 

                                                           НАЧЕЛНИЦА    
 Миланка Коларевић 

 
                                                                                                      
 

Република Србија 
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 400-18-4/2017-01 
05. 06. 2017. године 
Ивањица 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 

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

                                                                                                        
                                                                 НАЧЕЛНИЦА    

 Миланка Коларевић 
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