СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 27 мај 2013

Година VI – Број 7

Члан 5.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (“Сл.гласник РС“, број 129/07), члана 8. и
39. Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“, број
79/08 и „Службени лист општине Ивањица“, број 7/2012
и 9/2012) и члана 93. Пословника Скупштине општине
Ивањица („Сл.лист општине Ивањица“, број 2/2008 и
7/2012), Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 23. маја 2013. године, донела је

За изузетне резултате остварене у области
привреде, образовања и васпитања, науке, културе,
здравствене заштите, социјалне и дечје заштите, развоја
локалне самоуправе и другим видовима стваралаштва и
хуманитарног деловања у општини Ивањица,
Скупштина општине ће поводом Дана општине,
додељивати јавна признања и награде појединцима,
предузећима, установама, месним заједницама и
удружењима грађана.

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

О јавним признањима и наградама општине
Ивањица, доноси се посебна Одлука.
Члан 6.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се Дан општине
Ивањица и установљава свечаност за његово
обележавање.
Члан 2.
Као Дан општине Ивањица одређује се 16. јун,
дан када је 1866. године Кнез Михаило Обреновић
донео Закон којим је Ивањица проглашена варошицом и
средиштем Моравичког среза у оквиру Ужичког округа.
Члан 3.
Дан општине обележаваће се сваке године
свечаном седницом Скупштине општине, културноуметничким и другим манифестацијама у општини
Ивањица.
Свечана седница Скупштине општине, сазвана
поводом Дана општине је свечаног и протоколарног
карактера.
Члан 4.
Програм обележавања Дана Општине утврђује
Организациони одбор именован од стране Скупштине
општине.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
01 број: 06-24/2013

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Невенка Милошевић

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07), члана 9. и
39. Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“, број
79/08 и „Сл.лист општине Ивањица“, број 7/2012 и
9/2012) и члана 93. Пословника Скупштине општине
Ивањица („Сл.лист општине Ивањица“, број 2/2008 и
7/2012), Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 23. маја 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДА И ДРУГИХ
ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
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Члан 1.

Овом Одлуком установљавају се награде и
друга признања општине Ивањица, која се могу
додељивати
установама,
предузећима,
месним
заједницама, органима и појединим грађанима, као
посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и
достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за
унапређивање, развој и афирмацију општине Ивањица.
Члан 2.
Јунска награда додељује се у виду:
- повеље,
- плакете,
- похвале,
- награде.
Члан 3.
Повеља се додељује установама, предузећима,
месним заједницама и органима за постигнуте изузетне
резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва,
унапређења, развоја и афирмације општине Ивањица.
Додељивање повеље може бити везано за разне
јубилеје и може се доделити више пута.
Члан 4.
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општине доноси Одлуку о додељивању награде.
Писмене предлоге Савету могу поднети сва
правна и физичка лица током целе године.
Члан 9.
Ликовно и текстуално решење повеље, плакете,
похвале и награде као и висину новчане награде,
утврђује Општинско веће.
Члан 10.
Награда се додељује на Дан општине Ивањица
на свечаној седници Скупштине општине.
Награде уручује председник Општине.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
01 број:06-24/2013.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Плакета Општине може се доделити општинама
и градовима са којима општина Ивањица остварује
изузетну сарадњу, као и заслужним појединцима из
земље и иностранства за изузетне заслуге и допринос у
развоју Општине.

Невенка Милошевић

Образложење
Члан 5.
Похвала се може доделити установама,
предузећима, месним заједницама, органима и
појединцима који су постигли и постижу нарочите
успехе у привреди и осталим делатностима од значаја за
напредак и развој Општине.
Члан 6.
Награда се може доделити појединцима који су
постигли или постижу нарочите успехе у раду што даје
значајан допринос напретку, развоју и афирмацији
Општине, као и најбољим ученицима и студентима.
Награда је писмено признање уз коју се
додељује одређени новчани износ.
Члан 7.

Правни основ за доношење Одлуке садржан је
у Закону о локалној самоуправи у члану 20.
(„Сл.гласник РС“, број 129/07) и Статуту општине
Ивањица.
Чланом 9. Статута општине Ивањица
(„Сл.гласник РС“, број 79/2008 и „Сл.лист општине
Ивањица“, број 7/2012 и 9/2012), прописано је да
Општина установљава награде и друга јавна признања
организацијама и грађанима за значајна остварења у
производњи, науци, умености и другим друштвеним
областима. Такође је предвиђено да Општина додељује
звање почасног грађанина Општине. Награде и друга
јавна признања и звање почасног грађанина додељују се
поводом Дана општине. Врсте награда и других јавних
признања, услови и начин њиховог додељивања као и
услови и начин доделе звања почасног грађанина
уређују се посебном Одлуком.

Награде се додељују сваке године, а средства за
награде обезбеђују се у буџету Општине.
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Члан 8.
Послови и задаци у вези доделе јунских
награда поверавају се Савету за кадровска,
административна питања и мандатна питања.
Савет на основу писмених предлога или по
сопственој иницијативи предлаже, а Скупштина
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Члан 6.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07), члана 9. и
39. Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“, број
79/08 и „Сл.лист општине Ивањица“, број 7/2012 и
9/2012) и члана 93. Пословника Скупштине општине
Ивањица („Сл.лист општине Ивањица“, број 2/2008 и
7/2012), Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 23. маја 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА-ЗВАЊЕ
ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Решење о додељивању звања почасни грађанин
општине Ивањица, доноси Скупштина општине на
предлог Савета.
Члан 7.
Звање почасни грађанин општине Ивањица,
уручује се у облику плакате.
Плакета је формата А-4, израђена од
квалитетног пергамент папира на којој је калиграфским
словима-Мирослављевим писмом исписан текст чију
садржину утврђује Комисија.
Плакета се уручује у украсним корицама
формата А-3, краљевско црвене боје.
Члан 8.

Члан 1.
Овом Одлуком установљава се јавно признањезвање почасни грађанин општине Ивањица, услови,
критеријуми, облик и изглед признања и начин његовог
додељивања.
Члан 2.
Звање почасни грађанин општине Ивањица
може се доделити за изузетан и вишегодишњи
допринос:
-у развоју општине из различитих области,
-у афирмацији општине у земљи и
иностранству,
-у пружању хуманитарне помоћи и донација,
-унапређењу и развоју локалне самоуправе.
Члан 3.
Звање почасни грађанин општине Ивањица
може се доделити домаћем или страном држављанину,
без обзира на место пребивалишта.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
01 број: 06-24/2013.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Невенка Милошевић

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 2, 4, 9.
и 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник
РС", бр. 88/11), и члана 39. став 1. Статута општине
Ивањица ("Сл. гласник РС“ бр.79/08 и „Сл.лист
општине Ивањица“, бр.7/2012 и 9/2012), Скупштина
општине Ивањица, на седници одржаној дана 23.маја
2013.године, донела је

Члан 4.
Звање почасни грађанин општине Ивањица
додељују се на свечаној седници Скупштине општине
поводом прославе Дана општине Ивањица.
Ово признање уручује Председник општине.

ОДЛУКУ
О ЛЕТНЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Члан 5.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Савет за кадровска, административна питања и
мандатна питања Скупштине општине Ивањица (у
даљем тексту: Савет) објављује позив за достављање
предлога за доделу истог.
Позив из става 1. овог члана објављује се на
сајту општине Ивањица и на локалним медијима.
Право предлагања кандидата за ово признање
имају сва правна и физичка лица.
Предлог се доставља у писаној форми са
образложењем и подацима о кандидату, резултатима
рада кандидата и назнаком области за коју се кандидат
предлаже.

Члан 1.
Овом одлуком се уређује начин обављања појединих
послова из оквира комуналне делатности одржавања
елемената општинских и некатегорисаних путева на
подручју општине Ивањица (у даљем тексту: локални
пут).
Члан 2.
Одржавање елемената локалног пута јесте извођење
радова којима се обезбеђује несметано и безбедно
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одвијање саобраћаја и чува употребна вредност
елемената локалног пута у стању које је било у тренутку
изградње, односно реконструкције.
Члан 3.
Поједине послове комуналне делатности одржавања
елемената локалног пута, а чије је уређивање предмет
ове одлуке обавља Јавно комунално предузеће
,,Комунално'' Ивањица (у даљем тексту: Предузеће).
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Члан 8.
Ванредни прегледи локалног пута врше се после
ванредних догађаја као што су различите елементарне
непогоде у зони пута (земљотрес, поплаве, клизања
терена, већи удари леда на рекама, лавине, осулине и
слично), у вези са потребом извођења радова чије је
уређење предмет ове Одлуке.
Члан 9.

II ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА

Извођење радова на одржавању, у смислу ове Одлуке,
подразумева:

Члан 4.
Предмет одржавања у складу са овом Одлуком су
следећи елементи локалног пута:
1)
2)
3)
4)

труп пута који чине доњи и горњи строј,
путни објекти,
земљишни појас,
ваздушни простор.

Предмет одржавања у доњем строју трупа пута су:
насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и уређаји за
одводњавање пута и заштиту пута од површинских и
подземних вода.
Предмет одржавања у горњем строју трупа пута су:
коловозна конструкција; ивичњаци, риголе и банкине.
Од путних објеката предмет одржавања су пропусти,
потпорни и обложни зидови.
III НАЧИН ОДРЖАВАЊА
Члан 5.
Одржавање елемената локалног пута из члана 4. Одлуке
подразумева њихове прегледе, праћење и евидентирање
њиховог стања и промена и извођење радова.

1) одржавање хумузираних и затрављених
банкина кошењем;
2) одржавање ригола уклањањем свих нечистоћа
и препрека на начин да се обезбеди
гравитационо одвођење површинских вода са
коловоза и косина усека ван трупа пута;
3) одржавање затрављених површина косина
усека и насипа; косина заштићених поплетом;
косина
заштићених
хидрозасејаним
вегетативним слојем; косина заштићених
бушењем; косина заштићених дрвећем и
жбуњем; и то поправљањем оштећења и
поремећаја у облику деформација косина
(клизање, слегање, издизање) и оштећења
траве, бушења, засада, на начин да се обезбеди
њихова стабилност и несметано одводњавање
површинских вода;
4) одржавање бетонских или камених пропуста
уклањањем наноса који омета нормални ток
површинских вода кроз пропуст;
5) уклањање препрека безбедном одвијању
саобраћаја,
6) уклањање растиња са елемената локалног пута
из члана 4. Одлуке које омета безбедно
одвијање саобраћаја односно отклањање свих
сметњи које спречавају нормалну видљивост
сигнализације и саобраћајне опреме пута одсецање грана, кошење траве, уклањање
наноса, просутог материјала, лишћа и слично.

Члан 6.
Члан 10.
Прегледи, праћење и евидентирање стања и промена
елемената локалног пута који су предмет одржавања
могу бити редовни и ванредни.
Члан 7.
Редовни преглед елемената локалног пута врши се
визуелно, приликом обиласка пута при чему се утврђује
стање појединих елемената пута, нарочито са
становишта сметњи несметаном и безбедном одвијању
саобраћаја, и то само у вези са потребом извођења
радова чије је уређење предмет ове Одлуке.

Подаци који се прикупе редовним прегледом са
подацима о радовима одржавања који су обављени,
евидентирају се у грађевински дневник радова
одржавања на одговарајућој деоници или путу.
Члан 11.
Послови одржавања из ове Одлуке обављају се у
периоду од 01-ог априла до 15-ог новембра у
календарској години.
Члан 12.

Редовним прегледом локалног пута утврђује се потреба
извођења радова редовног одржавања на појединим
елементима пута.

Предузеће ће предузети послове одржавања и изван
периода из претходног члана Одлуке, по посебном

5
27 мај 2013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

налогу Јавног предузећа односно привредног друштва,
другог правног лица или предузетника којем је
поверено управљање локалним путем (у даљем тексту:
Управљач пута), у случају да се покаже потреба за
извођењем хитних радова који су предмет ове Одлуке.
Хитним радовима одржавања сматрају се сви они
радови којима се обезбеђује директно угрожена
безбедност саобраћаја, а посебно радови чишћења и
уклањања препрека за несметано и безбедно
саобраћајно коришћење коловозних површина.

Борј 7

контроли, ситуације прослеђује надлежној служби
општине Ивањица ради плаћања.
Члан 18.
Финансирање одржавања локалног пута из ове Одлуке
врши се из буџета општине Ивањица, а плаћања се
врше директно Предузећу.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Члан 19.

Радови на одржавању локалног пута по правилу се
изводе тако да се не забрањује саобраћај на локалном
путу.

У свему оном што није у супротности са овом Одлуком,
наставља да се примењује Одлука о локалним и
некатегорисаним путевима и улица на територији
општине Ивањица (,,Општински службени гласник''
бр.6/1995).

У случају да се радови из става 1. овог члана не могу
извести без забране саобраћаја на локалном путу, на
захтев Управљача пута, саобраћајна инспекција
општине Ивањица, по претходно прибављеном
мишљењу Министарства унутрашњих послова, доноси
решење о забрани саобраћаја, у којем утврђује којим ће
се другим путем одвијати саобраћај и под којим
условима.
У случају забране саобраћаја из става 2. овог члана,
Управљач пута је дужан да путем средстава јавног
информисања обавести јавност о томе 48 часова пре
почетка забране саобраћаја.

Предузеће ће у року од 15 дана од дана од ступања на
снагу ове Одлуке, сачинити План одржавања за
2013.годину и доставити исти Јавном предузећу
,,Дирекција за изградњу'' Ивањица на сагласност.
Због потребе неодложне примене ове Одлуке,
Скупштина општине Ивањица ће у року од 30. дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке извршити потребне
измене Одлуке о буџету за 2013.годину.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Ивањица .

Члан 14.
Сусед локалног пута дужан је да омогући прилаз
локалном путу или путном објекту ради извођења
радова на одржавању.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
01Број 06-24/2013
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

IV ПЛАНИРАЊЕ, НАДЗОР И ФИНАНСИРАЊЕ

Невенка Милошевић

Члан 15.
Годишњи план одржавања локалног пута из ове Одлуке
(у даљем тексту План одржавања), Предузеће сачињава
и доставља на сагласност Управљачу пута најкасније до
краја септембра текуће за следећу календарску годину.
Саставни део Плана одржавања је предрачун радова са
свим јединичним ценама.
По давању сагласности Управљача пута, План
одржавања постаје саставни део годишњег Програма
пословања Предузећа.
Члан 16.
Надзор над извођењем радова из ове Одлуке врши
Управљач пута.
Члан 17.
За изведене радове Предузеће доставља месечне
ситуације Управљачу пута, који по извршеној рачунској

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07),
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број:119/12), члана 14. Закона
о јавном информисању („Службени гласник РС“, број"
43/2003,61/2005, 71/2009 и 89/2010), члана 39. став 1.
тачка 9. Статута општине Ивањица ("Службени гласник
РС", број: 79/2008), на седници Скупштине општине
Ивањица, која је одржана дана 23.маја 2013 године,
донела је:
ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ ИВАЊИЧКИ РАДИО“

6
Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Члан 1.

У Одлуци о промени Оснивачког акта Јавног
информативног
предузећа
„Ивањички
радио“
(„Службени лист Општине Ивањица“, број: 3/2013),
члан 17. мења се и гласи:
„Основни капитал Јавног информативног
предузећа ''Ивањички радио'' износи 1.290.304,84
динара“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу Општине Ивањица“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
01Број 06-24/2013

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Невенка Милошевић
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