СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 29 децембар 2015

Година VIII – Број 11

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10,101/10, 93/12, 62/13,
63/13 испр. и 108/13), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 39. Статута општине Ивањица ("Службени гласник РС", број 79/2008 и
"Службени лист општине Ивањица" 7/12 и 9/12), Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној 16.12. 2015.
године, донела је:

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ивањица за 2016. годину, састоје се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине

792.065.000,00

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

869.985.000,00

Буџетски суфицит/дефицит

-77.920.000,00

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)
Укупан фискални суфицит/дефицит

-77.920.000,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине

100.000.000,00
0,00

Издаци за набавку финансијску имовину (осим за набавку домаћих хартија од вредности)

34.793.000,00

Издаци за отплату главнице дуга

13.400.000,00

Нето финансирање

51.807.000,00

Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање
В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Приходи и примања и расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

-26.113.000,00
28.717.000,00
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ОПИС

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3+4+5+6)

29 децембар 2015

СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
792.065.000,00

1. Порески приходи

71

358.513.000,00

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711

241.541.000,00

1.2. Самодоприноси

711180

5.200.000,00

1.3. Порез на имовину

713

64.855.000,00

1.4. Порез на добра и услуге

714

30.380.000,00

1.5. Остали порески приходи

716+719

16.537.000,00

74

53.855.000,00

- Приходи од имовине

741

13.705.000,00

- Приходи од продаје добара и услуга

742

7.800.000,00

2.1. Новчане казне и одузета имовинска корист

743

6.850.000,00

2.2. Добровољни трансфери од физичких и правних лица

744

20.000.000,00

2.3. Остали приходи у корист општине

745

5.500.000,00

2. Непорески приходи

3. Примања од продаје нефинансијске имовине
4. Донације

8

200.000,00

731+732

5. Трансфери

733

6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

77

УКУПНИ ИЗДАЦИ

379.497.000,00

869.985.000,00

1. Текући расходи

4

541.596.000,00

1.1. Расходи за запослене

41

148.239.000,00

1.2. Коришћење роба и услуга

42

262.180.000,00

1.3. Отплата камата

44

3.302.000,00

1.4. Субвенције

45

16.750.000,00

1.5. Социјална заштита из буџета

47

26.100.000,00

48+49

85.025.000,00

2. Трансфери

46

176.508.000,00

3. Капитални издаци

5

151.881.000,00

1.6. Остали расходи

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА И ОТПЛАТЕ ДУГА И НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Примања на основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине

92

2. Задуживање

91

100.000.000,00

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

100.000.000,00

2.2. Задуживања код страних кредитора

912

3. Отплата дуга

61

10.690.000,00

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

611

10.690.000,00

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

612

4. Набавка финансијске имовине

621

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2-3-4)

30.000.000,00
77.920.000,00

Вишак прихода из ранијих година
(класа 3, извор финасирања 13)

18.610.000,00
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Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџеског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 77.920.000,00 динара, за
финансирање отплате дуга износу 10.690.000,00 динара, и набавку финансијске имовине у износу 30.000.000,00
динара, обезбедиће се из кредита у износу од 100.000.000,00 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година у износу од 18.610.000,00 динара.
Члан 3.
Укупни приходи и примања буџета општине Ивањица за 2016. године утврђују се у износу 910.675.000,0 динара.
ЕКОНОМ.

НАЗИВ КОНТА

ИЗНОС

КЛАС.
321310 Нераспоређени вишак примања и прихода из ранијих година

18.610.000,00

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711110 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од самосталним делатности
711140 Порез на приходе од имовине
711160 Порез на приходе о осигурања лица
711180 Самодоприноси

204.000.000,00
19.590.000,00
2.100.000,00
1.000,00
520.000,00

711190 Порез на друге приходе

15.850.000,00

УКУПНО 711

246.741.000,00

713 Порез на имовину
713120 Порез на имовину
713310 Порез на наслеђе и поклоне
713420 Порез на капиталне трансакције
713610 Порез на акције и уделе
УКУПНО 713

43.250.000,00
4.500.000,00
15.500.000,00
5.000,00
64.855.000,00

714 Порез на добра и услуге
714510 Порези, таксе и накнаде за моторна возила
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса
714550 Боравишне таксе и концесионе накнаде
714560 Општинске и градске накнаде
УКУПНО 714

17.800.000,00
200.000,00
1.950.000,00
10.430.000,00
30.380.000,00

716 Други порези
716110 Комунална такса на фирму
УКУПНО 716

16.537.000,00
16.537.000,00

733 Трансфери од других нивоа власти
733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист општине

369.497.000,00

733151 1. Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти

349.497.000,00

733154 2. Текући наменски трансфери од других нивоа власти

20.000.000,00

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист општине

10.000.000,00

UKUPNO 733

379.497.000,00

741 Приходи од имовине
741150 Камате на средства буџета

1.500.000,00

741510 Накнада за коришћење природних добара

2.100.000,00

741520 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

3.700.000,00

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

6.500.000,00

741540 Накнада за коришћење речних обала, туристичких погодности и бања
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5.000,00
13.705.000,00

742 Приходи од продаје добара и услуга
742150 Приходи од давања у закуп

3.500.000,00

742250 Таксе у корист нивоа општине

3.500.000,00

742350 Приходи општинских органа управе
УКУПНО 742

800.000,00
7.800.000,00

743 Новчане казне и одузета имовинска корист
743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина
УКУПНО 743

6.700.000,00
150.000,00
6.850.000,00

745 Мешовити и неодређени приходи
745150 Остали приходи у корист ниваоа општина
УКУПНО 745

20.000.000,00
5.500.000,00

811 Примања од продаје непокретности
811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина
УКУПНО 811
813 Примања од продаје осталих основних средства
813150 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина
УКУПНО 813

200.000,00
200.000,00

911 Примања од домаћих задуживања
911450 Примања од задуживања од пословних банака у земљи
УКУПНО 911

100.000.000,00
100.000.000,00

921 Примања од продаје домаће финансијске имовине
921950 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
УКУПНО 921
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

0,00
910.675.000,00
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Члан 4.
Укупни расходи и издаци буџета општине Ивањица за 2016. годину утврђују се у износу 910.675.000,00 динара.
ЕКОНОМ.

НАЗИВ КОНТА

КЛАСИФ.

СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА

СРЕДСТВА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА

УКУПНА
СРЕДСТВА

41 Расходи за запослене
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури

115.869.000,00

9.480.000,00

125.349.000,00

20.827.000,00

1.774.000,00

22.601.000,00

570.000,00

6.921.000,00

50.000,00

50.000,00

414 Социјална давања запосленима

6.351.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене

3.732.000,00

3.732.000,00

416 Награде запосленима и остали пос. расходи

1.410.000,00

1.410.000,00

0,00

0,00

417 Посланички додатак
Укупно 41

148.239.000,00

11.824.000,00

160.063.000,00

52.163.000,00

3.278.000,00

55.441.000,00

2.116.000,00

649.000,00

2.765.000,00

423 Услуге по уговору

39.202.000,00

3.980.000,00

43.182.000,00

424 Специјализоване услуге

12.306.000,00

820.000,00

13.126.000,00

136.770.000,00

1.420.000,00

138.190.000,00

426 Материјал

19.623.000,00

5.107.000,00

24.730.000,00

Укупно 42

262.180.000,00

15.254.000,00

277.434.000,00

42 Коришћење роба и услуга
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

425 Текуће поправке и одржавање

43 Амортизација и употреба средстава за рад
431 Амортизација некретнина и опреме
Укупно 43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370.000,00

2.000,00

372.000,00

2.932.000,00

0,00

2.932.000,00

3.302.000,00

2.000,00

3.304.000,00

451 Субвенције јавним неф. предузећима и организацијама

8.750.000,00

0,00

8.750.000,00

454 Субвенције приватним предузећима

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

16.750.000,00

0,00

16.750.000,00

44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
441 Отплата домаћих камата
444 Пратећи трошкови задуживања
Укупно 44
45 Субвенције

Укупно 45
46 Донације, дотације и трансфери
463 Трансфери осталим нивоима власти

123.362.000,00

123.362.000,00

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

39.100.000,00

39.100.000,00

465 Остале дотације и трансфери

14.046.000,00

1.045.000,00

15.091.000,00

176.508.000,00

1.045.000,00

177.553.000,00

Укупно 46
47 Социјално осигурање и социјална заштита
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
Укупно 47

26.100.000,00
26.100.000,00

26.100.000,00
0,00

26.100.000,00

48 Остали расходи
481 Дотације невладиним организацијама

46.437.000,00

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1.067.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

9.021.000,00

484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед

46.437.000,00
37.000,00

1.104.000,00
9.021.000,00
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17.500.000,00

17.500.000,00

485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране
државног органа
Укупно 48

0,00
2.500.000,00
76.525.000,00

2.500.000,00
37.000,00

76.562.000,00

49 Средства резерве
499 Средства резерве

8.500.000,00

Укупно 49

8.500.000,00

8.500.000,00
0,00

8.500.000,00

51 Основна средства
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
513 Остале некретнине и опрема
515 Нематеријална имовина
Укупно 51

140.120.000,00
4.360.000,00

140.120.000,00
535.000,00

4.895.000,00

2.901.000,00

20.000,00

2.921.000,00

147.381.000,00

555.000,00

147.936.000,00

0,00

54 Природна имовина
541 Земљиште

4.500.000,00

Укупно 54

4.500.000,00

4.500.000,00
0,00

4.500.000,00

61 Отплата главнице
611 Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно 61

10.690.000,00
10.690.000,00

10.690.000,00
0,00

10.690.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

910.675.000,00

28.717.000,00

909.392.000,00

62 Набавка финансијске имовине
621 Набавка домаће финансијске имовине
Укупно 62
УКУПНИ РАСХОДИ

30.000.000,00
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ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра

Програм

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

Средства из
буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна
средства

Надлежан
орган/особа

1

2

3

4

6

7

8

1101
1101-0002

Програм 1. Локални развој и просторно планирање

35.487.000,00

Уређивање грађевинског земљишта

35.487.000,00

Програм 2. Комунална делатност

0601

89.180.000,00

0,00

35.487.000,00
35.487.000,00

0,00

89.180.000,00

0601-0001

Водоснабдевање

24.000.000,00

24.000.000,00

0601-0002

Управљање отпадним водама

13.700.000,00

13.700.000,00

0601-0005

Јавни превоз

7.000.000,00

7.000.000,00

0601-0008

Јавна хигијена

16.400.000,00

32.400.000,00

0601-0009

Уређење и одржавање зеленила

4.200.000,00

4.200.000,00

0601-0010

Јавна расвета
Програм 3. Локални економски развој

23.880.000,00

23.880.000,00

1501

1501-0001
1502
1502-0001
1502-0002

Подршка постојећој привреди
Програм 4. Развој туризма

5.000.000,00

0

8.194.000,00

3.546.000,00

4.794.000,00

3.546.000,00

Управљање развојем туризма
Туристичка промоција
2.390.000,00
Сајмови туризма у Србији

760.000,00

1502-П2

Ино сајмови у региону

200.000,00

1502-П3

Сајам етно хране и пића
Програм 5. Развој пољопривреде

0101

50.000,00
15.200.000,00

0

7.200.000,00

Подстицаји пољопривредној производњи
Програм 6. Заштита животне средине

8.000.000,00

0101-0002

0401

34.600.000,00

0401-0002
Управљање комуналним отпадом

33.000.000,00

0401-0003
Праћење квалитета елемената животне средине
Програм 7. Путна инфраструктура

0701
0701-0002

Одржавање путева

1.600.000,00
181.200.000,00
181.200.000,00

0701-П1
0701-П2

Одржавање некатегорисаних путева уз учешће грађана
Редовно одржавање општинских и некатегорисаних
путева

30.000.000,00
23.600.000,00

5.000.000,00

11.740.000,00
Р. Лишанин8.340.000,00 дир.Туристичке
Р. Лишанин2.390.000,00 дир.Туристичке
Р. Лишанин745.000,00 дир.Туристичке
Р. Лишанин190.000,00 дир.Туристичке
Р. Лишанин46.000,00 дир.Туристичке
15.200.000,00
М.Коларевићначелница
7.200.000,00 општинске управе
М.Коларевићначелница
4.000.000,00 општинске управе

0101-0001
Унапређење услова за пољопривредну делатност

М.Коларевићначелница
општинске управе
В. Главинић-дир.
Дирекције
М.Коларевићначелница
општинске управе
В. Главинић-дир.
Дирекције
В. Главинић-дир.
Дирекције
В. Главинић-дир.
Дирекције

М.Коларевићначелница
18.000.000,00 општинске управе

5.000.000,00

1502-П1

В. Главинић-дир.
Дирекције

0

34.600.000,00
М.Коларевићначелница
33.000.000,00 општинске управе
М.Коларевићначелница
3.500.000,00 општинске управе
181.200.000,00
В. Главинић-дир.
181.200.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
30.000.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
23.600.000,00 Дирекције
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В. Главинић-дир.
33.600.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
2.000.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
11.000.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
20.000.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
9.000.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
1.500.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
1.000.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
3.900.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
2.500.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
5.200.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
1.500.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
4.000.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
2.500.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
5.000.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
4.000.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
3.800.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
6.500.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
3.800.000,00 Дирекције
В. Главинић-дир.
6.800.000,00 Дирекције

33.600.000,00

0701-П4
0701-П5

Ургентно одржавање саобраћајне инфраструктуре
Санација клизишта у улицама Друге пролетерске и
Шљивићима

11.000.000,00

Реконструкција улице Милинка Кушића

20.000.000,00

2.000.000,00

0701-П6
0701-П7
Реконструкција улице Сењак - Топали

9.000.000,00

Реконструкција крака улице број 9 на Буковици

1.500.000,00

Реконструкција улице на Јесеништу
Реконструкција улице Друге пролетерске - крак на
Видику

1.000.000,00

Реконструкција тротоара у улици Д. Парезановић

2.500.000,00

Реконструкција улице Милоша Ђелкапића

5.200.000,00

Реконструкција крака Улице Бошка Петровића

1.500.000,00

Реконструкција тротоара
Реконструкција крака Улице Друге пролетерске - Луг
Л=115м

4.000.000,00

Реконструкција пута Радаљево - Тошовићи
Реконструкција раскрснице улица Наде Поповић и Д.
Парезановић

5.000.000,00

Реконструкција пута за Ђуриће у МЗ Прилике

3.800.000,00

Реконструкција пута Грабовица - Бела Црква

6.500.000,00

Реконструкција крака Улице Друге пролетерске - Л=225м

3.800.000,00

Реконструкција пута Видик - Видин Крш (резервоар)
Програм 8. Предшколско васпитање

6.800.000,00

0701-П8
0701-П9
0701-П10

3.900.000,00

0701-П11
0701-П12
0701-П13
0701-П14
0701-П15

2.500.000,00

0701-П16
0701-П17

4.000.000,00

0701-П18
0701-П19
0701-П20
0701-П21
2001
2001-0001

Програм 9. Основно образовање

2002
2002-0001

Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање

2003
2003-0001

Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја заштита

0901

79.000.000,00

22.200.000,00

101.200.000,00

79.000.000,00

22.200.000,00

В.Николић101.200.000,00 дир.вртића

96.066.000,00

0

Функционисање предшколских установа

96.066.000,00 Директори школа

96.066.000,00
18.332.000,00

0

18.332.000,00
18.332.000,00 Директори школа

18.332.000,00
58.064.000,00

96.066.000,00

0

58.064.000,00

Социјалне помоћи
0901-0001

0901-0002

27.877.000,00

27.877.000,00

287.000,00

287.000,00

5.800.000,00

5.800.000,00

10.700.000,00

10.700.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте
смештаја
Подршка социо-хуманитарним организацијама

0901-0003
Помоћ у кући
0901-П1
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
0901-0004
Активности Црвеног крста
0901-0005

0901-0006
Дечија заштита
Програм 12. Примарна здравствена заштита

1801

34.750.000,00

1801-0001
Функционисање установа примарне здравствене заштите

34.750.000,00

0

М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе

34.750.000,00
М.Коларевићначелница
34.750.000,00 општинске управе
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Програм 13. Развој културе

1201
1201-0001

Функционисање локалних установа културе

1201-0002
1201-П1

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Сабор двојничара и старих инструмената Кушићи

Борј 11

32.487.000,00

1.294.000,00

20.267.000,00

1.090.000,00

6.850.000,00

140.000,00

120.000,00

1201-П2
Сабор у Ковиљу

65.000,00

7.000,00

1201-П3
Фестивал српске изворне песме Прилике

615.000,00

1201-П4
Звуци Голије, Јавора и Мучња

50.000,00

Сабор на Буковици

80.000,00

1201-П5
7.000,00

1201-П6
Нушићијада 2016

4.000.000,00

1201-П1
Набавка књига
Програм 14. Развој спорта и омладине

1301
1301-0001

440.000,00

50.000,00

16.000.000,00

0

Подршка локалним спортским организ., удруж. и
савезима
207.115.000,00

Директор Дома
21.357.000,00 културе
Директор Дома
6.990.000,00 културе
Директор Дома
120.000,00 културе
Директор Дома
72.000,00 културе
Директор Дома
610.000,00 културе
Директор Дома
50.000,00 културе
Директор Дома
80.000,00 културе
Директор Дома
4.000.000,00 културе
Директор
485.000,00 библиотеке
16.000.000,00
М.Коларевићначелница
16.000.000,00 општинске управе

16.000.000,00
Програм 15. Локална самоуправа

0602

33.781.000,00

1.677.000,00

208.792.000,00

0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

167.920.000,00

167.920.000,00

0602-0002
Месне заједнице

10.116.000,00

Управљање јавним дугом

13.992.000,00

18.880.000,00

Општинско јавно правобранилаштво

2.209.000,00

2.209.000,00

Информисање

8.000.000,00

8.000.000,00

Канцеларија за младе

350.000,00

350.000,00

Унапређење лок. Ресурса неопходних за унапређење
положаја младих

330.000,00

330.000,00

3.308.000,00

3.940.000,00

90.000,00

90.000,00

1.677.000,00

11.793.000,00

0602-0003

0602-0004

0602-0006

0602-0007

0602-П1

0602-П2

0602-П3

Развој услуга у локалној заједници за унапређење
положаја младих
Развој локалне омладинске политике кроз умрежавање да
другим
актерима у омладинској политици

0602-0008
Програми националних мањина
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

800.000,00
910.675.000,00

800.000,00
28.717.000,00

939.392.000,00

М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
М.Коларевићначелница
општинске управе
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Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017 и 2018. годину исказују се у следећем прегледу:
Ек.

Ред.

Износ у динарима

клас.

број

Опис

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

511

1. Изградња објеката водоснадбевања

24.000.000,00

2. Изградња јавне расвете

6.620.000,00

3. Капитално одржавање зграде општинске управе

5.000.000,00

5. Пројектна документација

11.000.000,00

6. Капитално одржавање улица и путева

81.000.000,00

7. Изградња атмосферских и фекалних колектора:

10.400.000,00

ЗЕМЉИШТЕ

541

1. Набавка земљишта

4.500.000,00

Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОПРЕМА

512

1. Аутобуска стајалишта

2.100.000,00

В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈЕ

451

Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

463

Капиатални трансфери основним школама

5.600.000,00

Д. ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦ. ОСИГУРАЊА
Дотације организацима обавезног социјалног
осигурања

464
1.

Зграда за дијализни центар

20.000.000,00
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ПОСЕБАН ДЕО

1

2

3

Економска класификација

Функција

Програмска класификација

Глава

Раздео

Средства буџета у износу 910.675.000,00 динара и средства од прихода из додатних активности буџетских корисника буџета у
износу 28.717.000,00 динара, распорeђују се по корисницима и то:

4

Опис

Средства из
буџета

Средства из
додатних
активности

Укупна јавна
средства

6

7

8

9

5
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1 1.1
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
110

Извршни и законодавни органи, финансијски, фискални
и спољни послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

2.584.000,00

2.584.000,00

472.000,00

472.000,00

417 Посланички додатак

0,00

0,00

421 Стални трошкови

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

465 Остале дотације и трансфери

336.000,00

336.000,00

481 Дотације невладиним организацијама

322.000,00

322.000,00

01 Приходи из буџета

7.124.000,00

7.124.000,00

Укупно за функцију 110:

7.124.000,00

7.124.000,00

01 Приходи из буџета

7.124.000,00

7.124.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0001:

7.124.000,00

7.124.000,00

230.000,00

230.000,00

4.197.000,00

4.197.000,00

426 Материјал

300.000,00

300.000,00

481 Дотације невладиним организацијама

215.000,00

215.000,00

01 Приходи из буџета

4.942.000,00

4.942.000,00

Укупно за функцију 160:

4.942.000,00

4.942.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

Ова апропријација користиће се за финансирање рада политичких странака по закону о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС" 43/2011 и 123/2014)
Извори финансирања за функцију 110:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА

1.2

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору

Извори финансирања за функцију 160:

Извори финансирања за програмску активност: 0602-0001:
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01 Приходи из буџета

4.942.000,00

4.942.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0001:

4.942.000,00

4.942.000,00

01 Приходи из буџета

12.066.000,00

12.066.000,00

Укупно за програм 15:

12.066.000,00

12.066.000,00

01 Приходи из буџета

12.066.000,00

12.066.000,00

Укупно за главу 1:

12.066.000,00

12.066.000,00

01 Приходи из буџета

12.066.000,00

12.066.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

12.066.000,00

12.066.000,00

2.799.000,00

2.799.000,00

501.000,00

501.000,00

Извори финансирања за програм 15:

Извори финансирања за главу 1:

Извори финансирања за раздео 1:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2 1.1
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
110

Извршни и законодавни органи, финансијски, фискални
и спољни послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
421 Стални трошкови

0,00

0,00

360.000,00

360.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

360.000,00

360.000,00

01 Приходи из буџета

7.820.000,00

7.460.000,00

Укупно за функцију 110:

7.820.000,00

7.460.000,00

01 Приходи из буџета

7.820.000,00

7.820.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0001:

7.820.000,00

7.820.000,00

01 Приходи из буџета

7.820.000,00

7.820.000,00

Укупно за програм 15:

7.820.000,00

7.820.000,00

01 Приходи из буџета

7.820.000,00

7.820.000,00

Укупно за главу 1:

7.820.000,00

7.820.000,00

01 Приходи из буџета

7.820.000,00

7.820.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

7.820.000,00

7.820.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
465 Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 110:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Извори финансирања за програм 15:

Извори финансирања за главу 1:

Извори финансирања за раздео 2:

ОПШТИНСКА УПРАВА

3 3.0
0601

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0001

Водоснадбевање
630

Водоснадбевање
511 Зграде и грађевински објекти

13
29 децембар 2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Борј 11

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета

24.000.000,00

24.000.000,00

Укупно за функцију 630:

24.000.000,00

24.000.000,00

01 Приходи из буџета

24.000.000,00

24.000.000,00

Укупно за програмску активност 0601-0001:

24.000.000,00

24.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

01 Приходи из буџета

7.000.000,00

7.000.000,00

Укупно за функцију 450:

7.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:

Јавни превоз

0601-0005
450

Саобраћај
454 Субвенције приватним предузећима
Извори финансирања за функцију 450:

Извори финансирања за програмску активност 0601-0005:
01 Приходи из буџета

7.000.000,00

7.000.000,00

Укупно за програмску активност 0601-0005:

7.000.000,00

7.000.000,00

01 Приходи из буџета

31.000.000,00

31.000.000,00

Укупно за програм 2:

31.000.000,00

31.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

01 Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Укупно за функцију 412:

5.000.000,00

5.000.000,00

01 Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Укупно за програмску активност 1501-0001:

5.000.000,00

5.000.000,00

01 Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Укупно за програм 3:

5.000.000,00

5.000.000,00

200.000,00

200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

0,00

01 Приходи из буџета

7.200.000,00

7.200.000,00

Укупно за функцију 421

7.200.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

Извори финансирања за програм 2:

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0001

Подршка постојећој привреди
412

Општи послови по питању рада
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 412:

Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:

Извори финансирања за програм 3:

0101

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА

0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну делатност
421

Пољопривреда
423 Услуге по уговору
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
Извори финансирања за функцију 421

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
01 Приходи из буџета
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7.200.000,00

7.200.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

01 Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

Укупно за функцију 421

8.000.000,00

8.000.000,00

01 Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

Укупно за програмску активност 0101-0002:

8.000.000,00

8.000.000,00

01 Приходи из буџета

15.200.000,00

15.200.000,00

Укупно за програм 5:

15.200.000,00

15.200.000,00

96.066.000,00

96.066.000,00

96.066.000,00

96.066.000,00

Подстицаји пољопривредној производњи

0101-0002
421

Пољопривреда
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
451 организацијама
Извори финансирања за функцију 421

Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:

Извори финансирања за програм 5:

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002

Функционисање основних школа

2002-0001
912

Основно образовање
463 Трансфери осталим нивоима власти
1. ОШ "Милинко Кушић" Ивањица
Текући трансфери
24.240.000,00
Капитални трансфери
2. ОШ "Кирило Савић" Ивањица
Текући трансфери
21.664.000,00
Капитални трансфери
3. ОШ "Сретен Лазаревић" Прилике
Текући трансфери
10.500.000,00
Капитални трансфери
3.000.000,00
4. ОШ "Мићо Матовић" Катићи
Текући трансфери
8.532.000,00
5. ОШ "Проф. Др. Недељко Кошанин" Девићи
Текући трансфери
11.960.000,00
6. ОШ "Мајор Илић" Кушићи
Текући трансфери
4.637.000,00
Капитални трансфери
2.600.000,00
7. ОШ "Вучић Величковић" Међуречје
Текући трансфери
4.305.000,00
8. ОШ "Милан Вучићевић-Зверац" Братљево
Текући трансфери
2.438.000,00
9. ОШ "Светозар Марковић" Ковиље
Текући трансфери
2.190.000,00
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
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96.066.000,00

96.066.000,00

01 Приходи из буџета

96.066.000,00

96.066.000,00

Укупно за програмску активност 2002-0001:

96.066.000,00

96.066.000,00

01 Приходи из буџета

96.066.000,00

96.066.000,00

Укупно за програм 9:

96.066.000,00

96.066.000,00

18.332.000,00

18.332.000,00

01 Приходи из буџета

18.332.000,00

18.332.000,00

Укупно за функцију 920:

18.332.000,00

18.332.000,00

01 Приходи из буџета

18.332.000,00

18.332.000,00

Укупно за програмску активност 2003-0001:

18.332.000,00

18.332.000,00

01 Приходи из буџета

18.332.000,00

18.332.000,00

Укупно за програм 10:

18.332.000,00

18.332.000,00

0,00

0,00

8.277.000,00

8.277.000,00

19.600.000,00

19.600.000,00

0,00

0,00

01 Приходи из буџета

27.877.000,00

27.877.000,00

Укупно за функцију 090:

27.877.000,00

27.877.000,00

01 Приходи из буџета

27.877.000,00

27.877.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0001:

27.877.000,00

27.877.000,00

287.000,00

287.000,00

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

Извори финансирања за програм 9:

2003

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

Функционисање средњих школа
920

Средње образовање
463 Трансфери осталим нивоима власти
1.Гимназија
8.794.000,00
Текући трансфери
8.211.000,00
Капитални трансфери
583.000,00
2. Техничка школа
9.538.000,00
Текући трансфери
9.538.000,00
Извори финансирања за функцију 920:

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:

Извори финансирања за програм 10:

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Социјална помоћ
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
425 Текуће поправке и одржавање
463 Трансфери осталим нивоима власти
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 090:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја

0901-0002
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
463 Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 090:
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01 Приходи из буџета

287.000,00

287.000,00

Укупно за функцију 090:

287.000,00

287.000,00

01 Приходи из буџета

287.000,00

287.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0002:

287.000,00

287.000,00

5.800.000,00

5.800.000,00

01 Приходи из буџета

5.800.000,00

5.800.000,00

Укупно за функцију 090:

5.800.000,00

5.800.000,00

01 Приходи из буџета

5.800.000,00

5.800.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0003:

5.800.000,00

5.800.000,00

10.700.000,00

10.700.000,00

01 Приходи из буџета

10.700.000,00

10.700.000,00

Укупно за функцију 090:

10.700.000,00

10.700.000,00

01 Приходи из буџета

10.700.000,00

10.700.000,00

Укупно за пројекат 0901-П 1:

10.700.000,00

10.700.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за функцију 090:

1.000.000,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0004:

1.000.000,00

1.000.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

01 Приходи из буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0005:

1.600.000,00

1.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

Подршка социо-хуманитарним организацијама

0901-0003
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:

0901-П 1

Помоћ у кући
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:

Извори финансирања за пројекат 0901-П 1:

Саветодавне-терапијске и социјално-едукативне услуге

0901-0004
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

Активности Црвеног крста

0901-0005
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:
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Дечија заштита

0901-0006
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
424 Специјализоване услуге

300.000,00

300.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

01 Приходи из буџета

10.800.000,00

10.800.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0006:

10.800.000,00

10.800.000,00

01 Приходи из буџета

58.064.000,00

58.064.000,00

Укупно за програм 11:

58.064.000,00

58.064.000,00

650.000,00

650.000,00

34.100.000,00

34.100.000,00

01 Приходи из буџета

34.750.000,00

34.750.000,00

Укупно за функцију 760

34.750.000,00

34.750.000,00

01 Приходи из буџета

34.750.000,00

34.750.000,00

Укупно за програмску активност 1801-0001:

34.750.000,00

34.750.000,00

01 Приходи из буџета

34.750.000,00

34.750.000,00

Укупно за програм 12:

34.750.000,00

34.750.000,00

424 Специјализоване услуге

100.000,00

100.000,00

515 Нематеријална имовина

2.500.000,00

2.500.000,00

01 Приходи из буџета

2.600.000,00

2.600.000,00

Укупно за функцију 820

2.600.000,00

2.600.000,00

01 Приходи из буџета

2.600.000,00

2.600.000,00

Укупно за програмску активност 1201-0002:

2.600.000,00

2.600.000,00

Ова апропријација је намењена за дечију недељу
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
Oва апропријација је намењена за ученичке и студенске
стипендије,
награде ученицима и трошкове смештаја и исхране ученика у
специјалним школама
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:

Извори финансирања за програм 11:

1801

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите
760

Здравство некласификовано на другом месту
424 Специјализоване услуге
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 760

Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:

Извори финансирања за програм 12:

1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0002

Подстицаји културном и уметничом стваралаштву
820

Услуге културе

Извори финансирања за функцију 820

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
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Извори финансирања за програм 13:
01 Приходи из буџета

2.600.000,00

2.600.000,00

Укупно за програм 13:

2.600.000,00

2.600.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

01 Приходи из буџета

16.000.000,00

16.000.000,00

Укупно за функцију 810

16.000.000,00

16.000.000,00

01 Приходи из буџета

16.000.000,00

16.000.000,00

Укупно за програмску активност 1301-0001:

16.000.000,00

16.000.000,00

01 Приходи из буџета

16.000.000,00

16.000.000,00

Укупно за програм 14:

16.000.000,00

16.000.000,00

42.230.000,00

42.230.000,00

7.559.000,00

7.559.000,00

50.000,00

50.000,00

414 Социјална давања запосленима

3.450.000,00

3.450.000,00

415 Накнада трошкова за запослене

1.600.000,00

1.600.000,00

450.000,00

450.000,00

19.240.000,00

19.240.000,00

700.000,00

700.000,00

423 Услуге по уговору

8.015.000,00

8.015.000,00

424 Специјализоване услуге

2.500.000,00

2.500.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

2.500.000,00

2.500.000,00

426 Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
451 организацијама

6.640.000,00

6.640.000,00

750.000,00

750.000,00

400.000,00

400.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

481 Дотације невладиним организацијама

700.000,00

700.000,00

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

250.000,00

250.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским
организацијама,удружењима и савезима

1301
1301-0001
810

Услуге рекреације и спорта
481 Дотације невладиним организацијама
Ова апропријације ће се користити за дотације Спортском
савезу општине Ивањица
Извори финансирања за функцију 810

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

Извори финансирања за програм 14:

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
130

Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

463 Трансфери осталим нивоима власти
465 Остале дотације и трансфери

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране
485 државних органа
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499 Средства резерве

Борј 11

8.500.000,00

8.500.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

7.000.000,00

7.000.000,00

512 Машине и опрема

1.500.000,00

1.500.000,00

Текућа буџетска резерва

8.000.000,00

Стална буџетска резерва

500.000,00

515 Нематеријална имовина
541 Земљиште

0,00
4.500.000,00

4.500.000,00

01 Приходи из буџета

145.534.000,00

145.534.000,00

Укупно за функцију 130

145.534.000,00

145.534.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

01 Приходи из буџета

1.500.000,00

1.500.000,00

Укупно за функцију 160

1.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за функцију 840

1.000.000,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

148.034.000,00

148.034.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0001:

148.034.000,00

148.034.000,00

370.000,00

370.000,00

2.932.000,00

2.932.000,00

10.690.000,00

10.690.000,00

01 Приходи из буџета

13.992.000,00

13.992.000,00

Укупно за функцију 170:

13.992.000,00

13.992.000,00

01 Приходи из буџета

13.992.000,00

13.992.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0003:

13.992.000,00

13.992.000,00

423 Услуге по уговору

7.000.000,00

7.000.000,00

454 Субвенције приватним предузећима предузећима

1.000.000,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

Укупно за функцију 830

8.000.000,00

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 160

840

Верске и остале услуге заједнице
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 840

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Управљање јавним дугом

0602-0003
170

Трансакције јавног дуга
441 Отплата домаћих камата
444 Пратећи трошкови задуживања
611 Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:

Информисање

0602-0006
830

Услуге емитовања и штампања

Извори финансирања за функцију 830
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Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
01 Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0006:

8.000.000,00

8.000.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

260.000,00

260.000,00

40.000,00

40.000,00

01 Приходи из буџета

350.000,00

350.000,00

Укупно за функцију 130

350.000,00

350.000,00

01 Приходи из буџета

350.000,00

350.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0007:

350.000,00

350.000,00

423 Услуге по уговору

20.000,00

20.000,00

426 Материјал

10.000,00

10.000,00

300.000,00

300.000,00

01 Приходи из буџета

330.000,00

330.000,00

Укупно за функцију 130:

330.000,00

330.000,00

01 Приходи из буџета

330.000,00

330.000,00

Укупно за пројекат 0602-П 1:

330.000,00

330.000,00

50.000,00

50.000,00

Канцеларија за младе

0602-0007
130

Опште услуге
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
426 Материјал
Извори финансирања за функцију 130

Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:

130
0602-П 1

Опште услуге
Унапређење лок. ресурса неопходних за унапређење
положаја младих

481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 130:

Извори финансирања за пројекат 0602-П 1:

130
0602-П 2

Опште услуге
Развој услуга у локалној заједници за унапређење положаја
младих
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

0,00

423 Услуге по уговору

415.000,00

415.000,00

426 Материјал

223.000,00

223.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

120.000,00

120.000,00

01 Приходи из буџета

3.308.000,00

3.308.000,00

Укупно за функцију 130:

3.308.000,00

3.308.000,00

481 Дотације невладиним организацијама
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 130:

Извори финансирања за пројекат 0602-П 2:
01 Приходи из буџета

3.308.000,00

Укупно за пројекат 0602-П 2:

3.308.000,00

3.308.000,00
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Борј 11

Опште услуге
Развој локалне омладинске политике кроз умрежавање са
другим
актерима у омладинској политици
422 Трошкови путовања

0,00

423 Услуге по уговору

80.000,00

80.000,00

426 Материјал

10.000,00

10.000,00

01 Приходи из буџета

90.000,00

90.000,00

Укупно за функцију 130:

90.000,00

90.000,00

01 Приходи из буџета

90.000,00

90.000,00

Укупно за пројекат 0602-П 3:

90.000,00

90.000,00

472 Накнада за социјалну заштиту из буџета

500.000,00

500.000,00

481 Дотације невладиним организацијама

300.000,00

300.000,00

01 Приходи из буџета

800.000,00

800.000,00

Укупно за функцију 090:

800.000,00

800.000,00

01 Приходи из буџета

800.000,00

800.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0008:

800.000,00

800.000,00

01 Приходи из буџета

174.904.000,00

174.904.000,00

Укупно за програм 15:

174.904.000,00

174.904.000,00

01 Приходи из буџета

451.916.000,00

451.916.000,00

Укупно за главу 3.0:

451.916.000,00

451.916.000,00

411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

8.250.000,00

8.250.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца

1.460.000,00

1.460.000,00

0,00

0,00

414 Социјална давања запосленима

302.000,00

302.000,00

415 Накнада трошкова за запослене

170.000,00

170.000,00

Извори финансирања за функцију 130:

Извори финансирања за пројекат 0602-П 3:

Програми националних мањина

0602-0008
090

Социјална заштита некласификована на другом месту

Извори финансирања за функцију 090:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0008:

Извори финансирања за програм 15:

Извори финансирања за главу 3.0:

ДОМ КУЛТУРЕ

3.1
1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
820

Услуге културе

413 Накнаде у натури

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови

0,00
3.480.000,00

370.000,00

3.850.000,00

20.000,00

110.000,00

130.000,00

160.000,00

230.000,00

390.000,00

0,00

0,00

0,00

425 Текуће поправке и одржавање

370.000,00

50.000,00

420.000,00

426 Материјал

250.000,00

40.000,00

290.000,00

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
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512 Машине и опрема
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940.000,00

0,00

940.000,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

280.000,00

10.000,00

290.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

15.702.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 820:

15.702.000,00

15.702.000,00
830.000,00

830.000,00

830.000,00

16.532.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01 Приходи из буџета

15.702.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 1201-0001:

15.702.000,00

15.702.000,00
830.000,00

830.000,00

830.000,00

16.532.000,00

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

1201-0002
820

Услуге културе
422 Трошкови путовања

20.000,00

20.000,00

423 Услуге по уговору

1.110.000,00

70.000,00

1.180.000,00

424 Специјализоване услуге

3.000.000,00

60.000,00

3.060.000,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

426 Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

4.150.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 820:

4.150.000,00

4.150.000,00
140.000,00

140.000,00

140.000,00

4.290.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01 Приходи из буџета

4.150.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 1201-0002:

1201-П 1

4.150.000,00

4.150.000,00
140.000,00

140.000,00

140.000,00

4.290.000,00

Сабор двојничара и старих инструмената Кушићи
820

Услуге културе
422 Трошкови путовања

29.000,00

29.000,00

423 Услуге по уговору

85.000,00

85.000,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

424 Специјализоване услуге
426 Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П 1:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за пројекат 1201-П 1:

1201-П 2

Сабор у Ковиљу
422 Трошкови путовања

15.000,00

423 Услуге по уговору

50.000,00

7.000,00

22.000,00
50.000,00
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Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

65.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 820:

65.000,00

65.000,00
7.000,00

7.000,00

7.000,00

72.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-П 2:
01 Приходи из буџета

65.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за пројекат 1201-П 2:
1201-П 3

65.000,00
7.000,00

65.000,00

7.000,00

72.000,00

Фестивал српске изворне песме Прилике
820

Услуге културе
421 Стални трошкови

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00

423 Услуге по уговору

320.000,00

320.000,00

424 Специјализоване услуге

150.000,00

150.000,00

35.000,00

35.000,00

615.000,00

615.000,00

615.000,00

615.000,00

615.000,00

615.000,00

615.000,00

615.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

422 Трошкови путовања

426 Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П 3:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за пројекат 1201-П 3:

1201-П 4

Звуци Голије, Јавора и Мучња
820

Услуге културе
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П 4:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за пројекат 1201-П 4:

1201-П 5

Сабор на Буковици
820

Услуге културе
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

0,00

7.000,00

7.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 820:

7.000,00
80.000,00

7.000,00

87.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-П 5:
01 Приходи из буџета

80.000,00

80.000,00
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04 Сопствени приходи
Укупно за пројекат 1201-П 5:

1201-П 6

80.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

87.000,00

Нушићијада
820

Услуге културе
421 Стални трошкови

1.000.000,00

423 Услуге по уговору

1.000.000,00

424 Специјализоване услуге

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

24.782.000,00

24.782.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П 6:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за пројекат 1201-П 6:
Извори финансирања за програм 13:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за програм 13:

24.782.000,00

984.000,00

984.000,00

984.000,00

25.766.000,00

Извори финансирања за главу 3.1.
01 Приходи из буџета

24.782.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за главу 3.1.

24.782.000,00

24.782.000,00
984.000,00

984.000,00

984.000,00

25.766.000,00

БИБЛИОТЕКА "СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ"

3.2
1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
820

Услуге културе
411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

2.810.000,00

2.810.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца

512.000,00

512.000,00

414 Социјална давања запосленима

103.000,00

103.000,00

415 Накнада трошкова за запослене

50.000,00

50.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

140.000,00

140.000,00

421 Стални трошкови

360.000,00

30.000,00

390.000,00

422 Трошкови путовања

20.000,00

60.000,00

80.000,00

423 Услуге по уговору

10.000,00

60.000,00

70.000,00

424 Специјализоване услуге

0,00

425 Текуће поправке и одржавање

0,00

20.000,00

20.000,00

80.000,00

80.000,00

160.000,00

426 Материјал
465 Oстале дотације и трансфери

0,00

380.000,00

380.000,00

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10.000,00

512 Машине и опрема

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

515 Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820

10.000,00

20.000,00
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01 Приходи из буџета

4.565.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 820

Борј 11

4.565.000,00

4.565.000,00
260.000,00

260.000,00

260.000,00

4.825.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01 Приходи из буџета

4.565.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 1201-0001:

4.565.000,00

4.565.000,00
260.000,00

260.000,00

260.000,00

4.825.000,00

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

1201-0002
820

Услуге културе
424 Специјализоване услуге

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 1201-0002:

1201-П 1

Набавка књига
820

Услуге културе
422 Трошкови путовања
515 Нематеријална имовина

40.000,00

30.000,00

70.000,00

400.000,00

20.000,00

420.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета

440.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 820

440.000,00

440.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

490.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-П 1:
01 Приходи из буџета

440.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за пројекат 1201-П 1:

440.000,00

440.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

490.000,00

Извори финансирања за програм 13:
01 Приходи из буџета

5.105.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за програм 9:

5.105.000,00

5.105.000,00
310.000,00

310.000,00

310.000,00

5.415.000,00

Извори финансирања за главу 3.2.
01 Приходи из буџета

5.105.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за главу 3.2.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"

3.3
2001

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

Функционисање предшколских установа
911

Предшколско образовање

5.105.000,00

5.105.000,00
310.000,00

310.000,00

310.000,00

5.415.000,00
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46.500.000,00

9.100.000,00

55.600.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца

8.400.000,00

1.700.000,00

10.100.000,00

414 Социјална давања запосленима

2.300.000,00

570.000,00

2.870.000,00

415 Накнада трошкова за запослене

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

710.000,00

0,00

710.000,00

7.200.000,00

2.055.000,00

9.255.000,00

0,00

280.000,00

280.000,00

450.000,00

490.000,00

940.000,00

0,00

760.000,00

760.000,00

790.000,00

780.000,00

1.570.000,00

4.900.000,00

4.926.000,00

9.826.000,00

2.000,00

2.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
441 Oтплата домаћих камата
431 Амортизација некретнина и опреме
465 Oстале дотације и трансфери

0,00

0,00

0,00

5.600.000,00

1.030.000,00

6.630.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

500.000,00

950.000,00

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета

79.000.000,00

04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 911

79.000.000,00

79.000.000,00
14.700.000,00

14.700.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

22.200.000,00

101.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01 Приходи из буџета

79.000.000,00

04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за програмску активност 2001-0001:

79.000.000,00

79.000.000,00
14.700.000,00

14.700.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

22.200.000,00

101.200.000,00

Извори финансирања за програм 8:
01 Приходи из буџета

79.000.000,00

04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за програм 8:

79.000.000,00

79.000.000,00
14.700.000,00

14.700.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

22.200.000,00

101.200.000,00

Извори финансирања за главу 3.3.
01 Приходи из буџета

79.000.000,00

04 Сопствени приходи

14.700.000,00

14.700.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

79.000.000,00

22.200.000,00

101.200.000,00

411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

5.991.000,00

0,00

5.991.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за главу 3.3.

1101

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ"
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101-0002

Уређивање грађевинског земљишта

3.4

620

79.000.000,00

Развој заједнице

27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

29 децембар 2015

Борј 11

414 Социјална давања запосленима

136.000,00

0,00

136.000,00

415 Накнада трошкова за запослене

100.000,00

0,00

100.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

70.000,00

0,00

70.000,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

423 Услуге по уговору

4.170.000,00

0,00

4.170.000,00

424 Специјализоване услуге

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

550.000,00

0,00

550.000,00

1.350.000,00

0,00

1.350.000,00

465 Остале дотације и трансфери

830.000,00

0,00

830.000,00

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

750.000,00

0,00

750.000,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

512 Машине и опрема

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета

35.487.000,00

35.487.000,00

Укупно за функцију 620

35.487.000,00

35.487.000,00

01 Приходи из буџета

35.487.000,00

35.487.000,00

Укупно за програмску активност 1101-0002:

35.487.000,00

35.487.000,00

01 Приходи из буџета

35.487.000,00

35.487.000,00

Укупно за програм 1:

35.487.000,00

35.487.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

3.300.000,00

3.300.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

10.400.000,00

10.400.000,00

01 Приходи из буџета

13.700.000,00

13.700.000,00

Укупно за функцију 520:

13.700.000,00

13.700.000,00

01 Приходи из буџета

13.700.000,00

13.700.000,00

Укупно за програмску активност 0601-0002:

13.700.000,00

13.700.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:

Извори финансирања за програм 1:

0601

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0002

Управљање отпадним водама

520

Управљање отпадним водама

Извори финансирања за функцију 520:

Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:

Јавна хигијена

0601-0008
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423 Услуге по уговору
425 Текуће поправке и одржавање
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се
по

800.000,00

800.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

600.000,00

600.000,00

програму који доноси општинско веће
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160
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01 Приходи из буџета

16.400.000,00

16.400.000,00

Укупно за функцију 160

16.400.000,00

16.400.000,00

01 Приходи из буџета

16.400.000,00

16.400.000,00

Укупно за програмску активност 0601-0008:

16.400.000,00

16.400.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

2.200.000,00

2.200.000,00

426 Материјал

2.000.000,00

2.000.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:

Уређење и одржавање зеленила

0601-0009
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета
07 Донације од других нивоа власти
Укупно за функцију 160

0,00
4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:
01 Приходи из буџета

4.200.000,00

07 Донације од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 0601-0009:

4.200.000,00
0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

Јавна расвета

0601-0010
640

Улична расвета
421 Стални трошкови

14.000.000,00

14.000.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

3.260.000,00

3.260.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

6.620.000,00

6.620.000,00

01 Приходи из буџета

23.880.000,00

23.880.000,00

Укупно за функцију 640

23.880.000,00

23.880.000,00

01 Приходи из буџета

23.880.000,00

23.880.000,00

Укупно за програмску активност 0601-0010:

23.880.000,00

23.880.000,00

58.180.000,00

58.180.000,00

Извори финансирања за функцију 640

Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:

Извори финансирања за програм 2:
01 Приходи из буџета
07 Донације од других нивоа власти
Укупно за програм 2:

0701

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Одржавање путева

0701-П 1

Одржавање некатегорисаних путева уз учешће грађана
451

58.180.000,00

0,00

0,00

0,00

58.180.000,00

Друмски саобраћај
425 Текуће поправке и одржавање

30.000.000,00

30.000.000,00

01 Приходи из буџета

30.000.000,00

30.000.000,00

Укупно за функцију 451

30.000.000,00

30.000.000,00

Извори финансирања за функцију 451
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Извори финансирања за пројекат 0701-П 1:

0701-П 2

01 Приходи из буџета

30.000.000,00

30.000.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 1:

30.000.000,00

30.000.000,00

18.500.000,00

18.500.000,00

426 Материјал

3.000.000,00

3.000.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

2.100.000,00

2.100.000,00

01 Приходи из буџета

23.600.000,00

23.600.000,00

Укупно за функцију 451

23.600.000,00

23.600.000,00

01 Приходи из буџета

23.600.000,00

23.600.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 2:

23.600.000,00

23.600.000,00

33.600.000,00

33.600.000,00

01 Приходи из буџета

33.600.000,00

33.600.000,00

Укупно за функцију 451

33.600.000,00

33.600.000,00

01 Приходи из буџета

33.600.000,00

33.600.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 3:

33.600.000,00

33.600.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

01 Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцију 451

2.000.000,00

2.000.000,00

01 Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 4:

2.000.000,00

2.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

Редовно одржавање општинских и некатегорисаних путева
451

Друмски саобраћај
425 Текуће поправке и одржавање
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се
по
програму који доноси општинско веће

Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 2:

Периодично одржавање општинских и некатегорисаних
путева

0701-П 3
451

Друмски саобраћај
425 Текуће поправке и одржавање
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се
по
програму који доноси општинско веће
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 3:

0701-П 4

Ургентно одржавање саобраћајне инфраструктуре
451

Друмски саобраћај
425 Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 4:

Санација клизишта у Улицама Друге пролетерске и
Шљивићи

0701-П 5
451

Друмски саобраћај
425 Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета
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11.000.000,00

11.000.000,00

01 Приходи из буџета

11.000.000,00

11.000.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 5:

11.000.000,00

11.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

01 Приходи из буџета

20.000.000,00

20.000.000,00

Укупно за функцију 451

20.000.000,00

20.000.000,00

01 Приходи из буџета

20.000.000,00

20.000.000,00

Укупно за пројекат0701-П 6:

20.000.000,00

20.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

01 Приходи из буџета

9.000.000,00

9.000.000,00

Укупно за функцију 451

9.000.000,00

9.000.000,00

01 Приходи из буџета

9.000.000,00

9.000.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 7:

9.000.000,00

9.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

01 Приходи из буџета

1.500.000,00

1.500.000,00

Укупно за функцију 451

1.500.000,00

1.500.000,00

01 Приходи из буџета

1.500.000,00

1.500.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 8:

1.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за функцију 451

1.000.000,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 9:

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701-П 5:

0701-П 6

Реконструкција Улице Милинка Кушића
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 6:

0701-П 7

Реконструкција Улице Сењак-Топали
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 7:

0701-П 8

Реконструкција крака Улице број 9 на Буковици
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 8:

0701-П 9

Реконструкција Улице у Јесеништу
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 9:
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0701-П 10
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Борј 11

Реконструкција Улице Друге пролетерске-крак на Видику
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти

3.900.000,00

3.900.000,00

01 Приходи из буџета

3.900.000,00

3.900.000,00

Укупно за функцију 451

3.900.000,00

3.900.000,00

01 Приходи из буџета

3.900.000,00

3.900.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 10:

3.900.000,00

3.900.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

01 Приходи из буџета

2.500.000,00

2.500.000,00

Укупно за функцију 451

2.500.000,00

2.500.000,00

01 Приходи из буџета

2.500.000,00

2.500.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 11:

2.500.000,00

2.500.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

01 Приходи из буџета

5.200.000,00

5.200.000,00

Укупно за функцију 451

5.200.000,00

5.200.000,00

01 Приходи из буџета

5.200.000,00

5.200.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 12:

5.200.000,00

5.200.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 10:

0701-П 11

Реконструкција Улице Д. Парезановић
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 11:

0701-П 12

Реконструкција Улице Милоша Ђелкапића
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 12:

0701-П 13

Реконструкција крака Улице Бошка Петровића
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета
02 Трансфери између корисника на истом нивоу
Укупно за функцију 451

0,00
1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701-П 13:
01 Приходи из буџета

1.500.000,00

02 Трансфери између корисника на истом нивоу
Укупно за пројекат 0701-П 13:

0701-П 14

1.500.000,00

1.500.000,00
0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

Реконструкција тротоара
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти

4.000.000,00

4.000.000,00
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Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

Укупно за функцију 451

4.000.000,00

4.000.000,00

01 Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 14:

4.000.000,00

4.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

01 Приходи из буџета

2.500.000,00

2.500.000,00

Укупно за функцију 451

2.500.000,00

2.500.000,00

01 Приходи из буџета

2.500.000,00

2.500.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 15:

2.500.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

01 Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Укупно за функцију 451

5.000.000,00

5.000.000,00

01 Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 16:

5.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

01 Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

Укупно за функцију 451

4.000.000,00

4.000.000,00

01 Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 17:

4.000.000,00

4.000.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

01 Приходи из буџета

3.800.000,00

3.800.000,00

Укупно за функцију 451

3.800.000,00

3.800.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701-П 14:

Реконструкције крака Улице Друге пролетерске-Луг Л=115
м

0701-П 15
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 15:

0701-П 16

Реконструкција пута Радаљево-Тошовићи
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 16:

Реконструкција раскрснице Улица Наде Поповић и Д.
Парезановић

0701-П 17
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 17:

0701-П 18

Реконструкција пута за Ђуриће у МЗ Прилике
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 18:
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0701-П 19
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Борј 11

01 Приходи из буџета

3.800.000,00

3.800.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 18:

3.800.000,00

3.800.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

01 Приходи из буџета

6.500.000,00

6.500.000,00

Укупно за функцију 451

6.500.000,00

6.500.000,00

01 Приходи из буџета

6.500.000,00

6.500.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 19:

6.500.000,00

6.500.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

01 Приходи из буџета

3.800.000,00

3.800.000,00

Укупно за функцију 451

3.800.000,00

3.800.000,00

01 Приходи из буџета

3.800.000,00

3.800.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 20:

3.800.000,00

3.800.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

01 Приходи из буџета

6.800.000,00

6.800.000,00

Укупно за функцију 451

6.800.000,00

6.800.000,00

01 Приходи из буџета

6.800.000,00

6.800.000,00

Укупно за пројекат 0701-П 21:

6.800.000,00

6.800.000,00

181.200.000,00

181.200.000,00

Реконструкција пута Грабовица-Бела Црква
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 19:

0701-П 20

Реконструкција крака Улице Друге пролетерске Л=225 м
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 20:

0701-П 21

Реконструкција пута Видик-Видин крш (резервоар)
451

Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451

Извори финансирања за пројекат 0701-П 21:

Извори финансирања за програм 7:
01 Приходи из буџета
02 Трансфери између корисника на истом нивоу

0,00

07 Донације од других нивоа власти
Укупно за програм 7:

0,00
0,00

181.200.000,00

0,00

181.200.000,00

Извори финансирања за главу 3.4.
01 Приходи из буџета

274.867.000,00

02 Трансфери између корисника на истом нивоу

274.867.000,00
0,00

07 Донације од других нивоа власти
Укупно за главу 3.4.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

3.5
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0,00
0,00

274.867.000,00

0,00

274.867.000,00
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Месне заједнице

0602-0002
160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

976.000,00

380.000,00

1.356.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца

176.000,00

74.000,00

250.000,00

414 Социјална давања запосленима

20.000,00

20.000,00

415 Накнада трошкова за запослене

0,00

0,00

421 Стални трошкови

933.000,00

422 Трошкови путовања

110.000,00

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање

70.000,00

683.000,00

110.000,00
25.000,00

905.000,00
6.450.000,00

426 Материјал

324.000,00

465 Oстале дотације и трансфери

132.000,00

1.616.000,00

95.000,00
905.000,00

500.000,00

6.950.000,00
324.000,00

15.000,00

147.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела

20.000,00

20.000,00

10.116.000,00

10.116.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 160

10.116.000,00

1.677.000,00

1.677.000,00

1.677.000,00

11.793.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01 Приходи из буџета

10.116.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 0602-0002:

10.116.000,00
1.677.000,00

10.116.000,00

1.677.000,00

11.793.000,00

Извори финансирања за програм 15:
01 Приходи из буџета

10.116.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за програм 15:

10.116.000,00

10.116.000,00
1.677.000,00

1.677.000,00

1.677.000,00

11.793.000,00

Извори финансирања за главу 3.5:
01 Приходи из буџета

10.116.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за главу 3.5:

10.116.000,00

10.116.000,00
1.677.000,00

1.677.000,00

1.677.000,00

11.793.000,00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.6
1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

Управљање развојем туризма
473

Услуге туризма
411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

2.155.000,00

2.155.000,00

385.000,00

385.000,00

0,00

0,00

414 Социјална давања запосленима

20.000,00

20.000,00

415 Накнада трошкова за запослене

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови

360.000,00

140.000,00

500.000,00

422 Трошкови путовања

132.000,00

155.000,00

287.000,00
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423 Услуге по уговору

Борј 11

580.000,00

3.105.000,00

3.685.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

250.000,00

70.000,00

320.000,00

426 Материјал

435.000,00

51.000,00

486.000,00

465 Oстале дотације и трансфери

282.000,00

282.000,00

37.000,00

37.000,00

1.000,00

1.000,00

424 Специјализоване услуге

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина

120.000,00

25.000,00

145.000,00

1.000,00

1.000,00

4.794.000,00

4.794.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 473

4.794.000,00

3.546.000,00

3.546.000,00

3.546.000,00

8.340.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
01 Приходи из буџета

4.794.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 1502-0001:

4.794.000,00

4.794.000,00
3.546.000,00

3.546.000,00

3.546.000,00

8.340.000,00

Tуристичка промоција

1502-0002
473

Услуге туризма
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

2.290.000,00

2.290.000,00

2.390.000,00

2.390.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 473

0,00
2.390.000,00

2.390.000,00

2.390.000,00

2.390.000,00

2.390.000,00

2.390.000,00

422 Трошкови путовања

160.000,00

160.000,00

423 Услуге по уговору

600.000,00

600.000,00

760.000,00

760.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 1502-0002:

1502-П 1

Сајмови туризма у Србији
473

Услуге туризма

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 473

0,00
760.000,00

760.000,00

760.000,00

760.000,00

Извори финансирања за пројекат 1502-П 1:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за пројекат 1502-П 1:

1502-П 2

Ино сајмови у региону

0,00
760.000,00

760.000,00
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Услуге туризма
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

130.000,00

130.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

200.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 473

0,00
200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Извори финансирања за пројекат 1502-П 2:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за пројекат 1502-П 1:

1502-П 3

0,00
200.000,00

200.000,00

422 Трошкови путовања

30.000,00

30.000,00

423 Услуге по уговору

20.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

Сајам етно хране и пића
473

Услуге туризма

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 473

0,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Извори финансирања за пројекат 1502-П 3:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за пројекат 1502-П 3:

0,00
50.000,00

50.000,00

8.194.000,00

8.194.000,00

Извори финансирања за програм 4:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за програм 4:

8.194.000,00

3.546.000,00

3.546.000,00

3.546.000,00

11.740.000,00

Извори финансирања за главу 3.6:
01 Приходи из буџета

8.194.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно за главу 3.6:

8.194.000,00

8.194.000,00
3.546.000,00

3.546.000,00

3.546.000,00

11.740.000,00

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

3.7
0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0002

Управљање комуналним отпадом
560

Заштита животне средине
421 Стални трошкови

3.000.000,00

3.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

01 Приходи из буџета

33.000.000,00

33.000.000,00

Укупно за функцију 560

33.000.000,00

33.000.000,00

621 Набавка домаће финансијске имовине
Ова апропријација намењена је за отплату рате за комунално
возило и
финансирање обавеза према ЈП "Депонија Дубоко"
Извори финансирања за функцију 560
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Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:
01 Приходи из буџета

33.000.000,00

33.000.000,00

Укупно за програмску активност 0401-0002:

33.000.000,00

33.000.000,00

0,00

0,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

01 Приходи из буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно за програмску активност 0401-0002:

1.600.000,00

1.600.000,00

01 Приходи из буџета

34.600.000,00

34.600.000,00

Укупно за програм 6:

34.600.000,00

34.600.000,00

01 Приходи из буџета

34.600.000,00

34.600.000,00

Укупно за главу 3.7.

34.600.000,00

34.600.000,00

888.580.000,00

888.580.000,00

Праћење квалитета елемената животне средине

0401-0003
560

Заштита животне средине
421 Стални трошкови
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:

Извори финансирања за програм 6:

Извори финансирања за главу 3.7.

Извори финансирања за раздео 3.
01 Приходи из буџета
02 Трансфери између корисника на истом нивоу

0,00

04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.

4

888.580.000,00

21.217.000,00

21.217.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

28.717.000,00

917.297.000,00

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

1
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво
330

Судови
411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

1.574.000,00

1.574.000,00

282.000,00

282.000,00

414 Социјална давања запосленима

20.000,00

20.000,00

415 Накнада трошкова за запослене

77.000,00

77.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

40.000,00

40.000,00

422 Трошкови путовања

30.000,00

30.000,00

186.000,00

186.000,00

01 Приходи из буџета

2.209.000,00

2.209.000,00

Укупно за функцију 330:

2.209.000,00

2.209.000,00

01 Приходи из буџета

2.209.000,00

2.209.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0001:

2.209.000,00

2.209.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца

465 Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 330:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
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Извори финансирања за програм 15:
01 Приходи из буџета

2.209.000,00

2.209.000,00

Укупно за програм 15:

2.209.000,00

2.209.000,00

01 Приходи из буџета

2.209.000,00

2.209.000,00

Укупно за главу 1:

2.209.000,00

2.209.000,00

01 Приходи из буџета

2.209.000,00

2.209.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:

2.209.000,00

2.209.000,00

910.675.000,00

910.675.000,00

Извори финансирања за главу 1:

Извори финансирања за раздео 4:

Извори финансирања за раздео 1,2,3,4:
01 Приходи из буџета
02 Трансфери између корисника на истом нивоу
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА

910.675.000,00

0,00

0,00

21.217.000,00

21.217.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

28.717.000,00

939.392.000,00

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 6 .
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину, које
је донео министар надлежан за послове финансија, на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/210, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) и Законом o начину одређивању максималног
броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015), број запослених код корисника буџета не може прећи
максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:
- 71 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 19 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 88 запослених у предшколској установи „Бајка“ на неодређено време;
- 16 запослених у предшколској установи „Бајка“ на одређено време;
- 17 запослених у установама културе на неодређено време;
- 2 запослених у установама културе на одређено време;
- 6 запослених у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу“ на неодређено време;
- 2 запослени у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу“ на одређено време;
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.
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Назив јединице локалне власти

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ

Ре
дн
и
бр
ој

Директни и индиректни
корисници буџетских
средстава локалне власти

1

2

Органи и организације
локалне власти
1

4

67

Изабрана лица

3

3

Постављена лица

3

3

67

12

79

17

2

19

2

2

Постављена лица
Запослени
Остале установе из
области јавних служби
које се финансирају из
буџета (навести назив
установе):
1. Туристичка
организација општине
Ивањица

17

4

7

8

8

Извор 01

Извор 04

Извори
05-08

11

12

8

56.796.000

58.001.000

13.117.000

13.032.000

2

1

3

2.548.000

2.540.000

1

1

2

0

2

6

2

8

7.071.000

7.071.000

1

1

1.104.000

1.152.000

7

Месне заједнице

2

0

2

Изабрана лица

Извор Извор
и 09- и 1312
15
9

10

0

0

0

0

0

0

0

54.900.000

4.600.000

6.200.000

0

0

0
2
88

2
16

104

1

1

88

15

103

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

1.

7

Изв
ори
1315
10

0

1

Запослени
Нове установе и органи
(навести назив установа и
органа):

6

Изв
ори
0912
9

3

6

Предшколске установе
6

Извори
05-08

17

Запослени

Запослени

Извор 04

1

Постављена лица

5

Извор 01

Маса средстава за плате планирана за 2016. годину
на економским класификацијама 411 и 412

2

Постављена лица
Запослени
Дирекције основане од
стране локалне власти

Маса средстава за плате планирана за 2015.
годину на економским класификацијама 411 и
412

5(3+4)

85

Установе културе

3

3

18

Запослени

2

Бро
ј
зап Број
осл запос Укупан
ени лених
број
х на
на
запосле
них
нео одређ
дре
ено
ђен
о

Постављена лица

0

Запослени
Укупно за све кориснике
буџетa који се
финансирају са
економских
класификација 411 и 412

0

182

33

221

55.151.000

1.756.000

7.899.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135.787.000

1.756.000

7.899.000

0

0

136.696.000

4.600.000

6.200.000

0

0
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Изабрана лица

3

3

Постављена лица

8

8

28

210

Запослени

182
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Члан 7.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 8.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је
одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа,
као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 9.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних
и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе.
Члан 10.
Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника
општине, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини
општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.
Члан 11.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском
систему доноси председник општине.
Члан 12.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог Општинске управе, доноси председник општине.
Члан 13.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.
Члан 14.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и
расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству
надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат
реализације јавних финансија.
Члан 15.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректиних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних
средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 16.
Коришћење средстава вршиће се у 2016. години по посебном Програму који доноси Општинско веће у оквиру следећих раздела:
Раздео 3. Општинска управа, глава 04- ЈП „Дирекција за изградњу“, Програм 2: Комунална делатност; Програмска
активност 0601-0008:Јавна хигијена, функција 160-опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање у износу 15.000.000,00 динара.
-

Раздео 3. Општинска управа, глава 04- ЈП „Дирекција за изградњу“, Програм 2: Комунална делатност; Програмска
активност 0601-0002:Одржавање путева; Пројекат П-2: Редовно одржавање општинских и некатегорисаних путева,
функција 451-Друмски саобраћај, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање у износу 18.500.000,00
динара.

-

Раздео 3. Општинска управа, глава 04- ЈП „Дирекција за изградњу“, Програм 2: Комунална делатност; Програмска
активност 0601-0002:Одржавање путева; Пројекат П-3: Периодично одржавање општинских и некатегорисаних путева,
функција 451-Друмски саобраћај, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање у износу 33.600.000,00
динара.

Члан 17.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту
намену овом Одлуком одобрена и пренета.
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Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору
који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове
финансија, уз сагласност општинског, односно градског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из
члана 4. ове одлуке.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење
тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2015. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2015. године, преносе
се у 2016. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 18.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог
рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 19.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом
није другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3 Закона о буџетском систему.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских
радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).
Члан 21.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године
примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 22.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са
одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 23.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2016. години само у складу са чланом 10. Закона о
буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти,
одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 24.
Општинско веће може донети програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и
одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим
лицима до краја 2016. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава
која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог
члана.
Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, у 2016. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине
исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе основних средстава.
Члан 26.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и
расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени
гласник РС“, број 61/2005,107/2009, 78/2011).
Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2015. године, средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2015. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Ивањица за
2015. годину.
Члан 28.
Изузетно, у случају да се буџету општине Ивањица из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе актом
наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода,
као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Општинска управе
надлежан на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона
о буџетском систему.
Члан 29.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о
буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису
добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нусу
доставили Управи за трезор.
Члан 30.
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У буџетској 2016. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених
посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних
награда за запослене који су то право стекли у 2016. години.
Члан 31.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи
приход буџета (извор 01), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво
оставрених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањена одобрених апропријација из разлога извршења принудне
наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити
умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 32.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове,
трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава су дужни да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и
одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеним законом који регулишу рокове измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 33.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Ивањица и доставити Министарству надлежном за послове финансија.
Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу општине Ивањица, а примењиваће се од 1.
јануара 2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број: 400-89/2015-01

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-33-1/2015-01
03.06. 2015. године
Ивањица

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-33-2/2015-01
04.06. 2015. године
Ивањица

На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,
108/2013 и 142/2014), члана 28. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2015. годину („Службени лист
општине Ивањица“ број 14/2014) и Уговора са
Министарством омладине и спорта број 404-26/2015-01.
године, Начелница општинске управе Ивањица доноси:

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,
108/2013 и 142/2014), члана 28. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2015. годину („Службени лист
општине Ивањица“ број 14/2014) и Уговора о сарадњи
са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике
Србије број 404-27/2015-01. године, Начелница
општинске управе Ивањица доноси:

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ

1. У члану 1.и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за
2015 годину, приходи по основу трансфера од других
нивоа власти, економска класификација 733154
увећавају се у износу 1.198.790,00 динара.
2. Средства из става 1. овог решења у укупном
износу1.198.790,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о
буџету општине Ивањица за 2015. годину оквиру
раздела 3. Општинска управа, Програм 15: Локална
самоуправа,
Програмска
активност
0602-0007:
Канцеларија за младе, Пројекат 2: Унапређење локалних
ресурса неопходних за унапређење положаја младих
глава 00 – Општинска управа, функција 130 – Опште
услуге,
постојеће
апропријације
економске
класификације увећавају се за:

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ

1. У члану 1.и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за
2015 годину, приходи по основу трансфера од других
нивоа власти, економска класификација 733154
увећавају се у износу 3.135.000,00 динара.
2. Средства из става 1. овог решења у укупном износу
3.135.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2015. годину оквиру раздела 3.
Општинска управа, Програм 11: Локална самоуправа,
Програмска активност 0901-0001: Социјална помоћ,
глава 00 – Општинска управа, функција 090 – социјална
заштита некласификовану на другом месту, постојећа
апропријација економска класификација 472-Накнада за
социјалну заштиту из буџета увећава се за 3.135.000,00
динара:

- 423 – Услуге по уговору у износу....677.290,00 динара,
- 426 – Материјал у износу.................521.500,00 динара,
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска
управа - одељење за финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу
општине Ивањица“

НАЧЕЛНИЦА
Миланка Коларевић

3. О реализацији овог решења стараће се Општинска
управа - одељење за финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу
општине Ивањица“

НАЧЕЛНИЦА
Миланка Коларевић
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Република Србија
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Број: 400-33-3/2015-01
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-33-1/01-14
22.09. 2015. године
Ивањица

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,
108/2013 и 142/2014), члана 28. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2015. годину („Службени лист
општине Ивањица“ број 14/2014) и Уговора са
Министарством пољопривреде и заштите животне
средине број 404-55/2015-01 од 06. 07. 2015. године,
Начелница општинске управе Ивањица доноси:

На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему
(„Службени гласни РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и
142/2014) и члана 11. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину („Службени лист општине
Ивањица“ број 14/2014 и 9/2015 ) и захтева Туристичке
организације општине Ивањица, Председник општине
Ивањица на предлог Општинске управе доноси:

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ

1. У члану 1.и 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за
2015 годину, приходи по основу трансфера од других
нивоа власти, економска класификација 733154
увећавају се у износу 7.000.000,00 динара.
2. Средства из става 1. овог решења у укупном износу
7.000.000,00 распоређују се у члану 5. Одлуке о буџету
општине Ивањица за 2015. годину оквиру раздела 3.
Општинска управа, Програм 5: Пољопривреда,
Програмска активност 0101-0001: Унапређење услова за
пољопривредну делатност, глава 00 – Општинска
управа, функција 421 – Пољопривреда, постојећа
апропријација економска класификација 425-Текуће
поправке и одржавање увећава се за 7.000.000,00
динара:

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
1. У разделу 3.- Општинска управа, глава 06Туристичка организација општине Ивањица, Програм 4:
Развој туризма, функција: 473 – Услуге туризма,
Програмска
активност:
1502-0002-Туристичка
промоција, апропријација економска класификација
423- Услуге по уговору, износ „2.310.000,00“ динара
умањује се за „115.000,00“ динара што је 4,97 % ове
апропријације.
2. Средства из члана 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 3. Општинска управа, глава 06Туристичка организација општине Ивањица функција,
Програм 4: Развој туризма, Програмска активност:
1502-0001-Управљање развојем туризма, функција:473Услуге
туризма,
апропријација
економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање.
3.О реализацији овог решења стараће се Општинска
управа-одељење за финансије.

3. О реализацији овог решења стараће се Општинска
управа - одељење за финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу
општине Ивањица“
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу
општине Ивањица“

НАЧЕЛНИЦА
Миланка Коларевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Туристичка организација општине Ивањица поднела је
захтев број 2015-09/22 од 22. 09. 2015. године за
промену апропријације у буџету општине Ивањица за
2015. годину.
Чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему
прописано је да директни корисник буџетских
средстава уз одобрење локалног органа управе
надлежног за финансије, може извршити извршити
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преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатака који се финансира из
општих прихода буџета у износу 5 % вредности
апропријације за расход или издатак чији се износ
умањује.
Чланом 11. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2015.
годину, регулисано је да одлуку о промени
апропријација и преносу апропријације у текућу
буџетску резерву доноси председник општине.
Имајући све ово у виду одлучено је као у диспозитиву
решења

Борј 11

функција: 820
– Услуге културе, Програмска
активност:
1201-0001-Функционисање
локалних
установа
културе,
апропријација
економска
класификација 416- Награде запосленима и остали
посебни расходи у износу 1.000,00 динара.
3.О реализацији овог решења стараће се Општинска
управа-одељење за финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу
општине Ивањица“

Доставити:
-Општинској управи-одељењу за финансије
- Туристичкој организацији општине Ивањица

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дом културе Ивањица поднео је захтев од 28. 09. 2015.
године за промену апропријације у буџету општине
Ивањица за 2015. годину.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-33-2/01-2015
29.09. 2015. године
Ивањица
На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему
(„Службени гласни РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и
142/2014) и члана 11. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину („Службени лист општине
Ивањица“ број 14/2014 и 9/2015 ) и захтева Туристичке
организације општине Ивањица, Председник општине
Ивањица на предлог Општинске управе доноси:

РЕШЕЊЕ

Чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему
прописано је да директни корисник буџетских
средстава уз одобрење локалног органа управе
надлежног за финансије, може извршити извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатака који се финансира из
општих прихода буџета у износу 5 % вредности
апропријације за расход или издатак чији се износ
умањује.
Чланом 11. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2015.
годину, регулисано је да одлуку о промени
апропријација и преносу апропријације у текућу
буџетску резерву доноси председник општине.
Имајући све ово у виду одлучено је као у диспозитиву
решења
Доставити:
-Општинској управи-одељењу за финансије
- Туристичкој организацији општине Ивањица
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
1. У разделу 3.- Општинска управа, глава 01-Дом
културе Ивањица, Програм 13: Развој културе,
функција: 820 – Услуге културе, Програмска активност:
1201-0001-Функционисање локалних установа културе,
апропријација економска класификација 425- Текуће
поправке и одржавање, износ „170.000,00“ динара
умањује се за „1.000,00“ динара што је 0,58 % ове
апропријације.
2. Средства из члана 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 3. Општинска управа, глава. 01-Дом
културе Ивањица, Програм 13: Развој културе,

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-33-3/01-2015
17. 11. 2015. године
Ивањица
На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему
(„Службени гласни РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и
142/2014) и члана 11. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину („Службени лист општине
Ивањица“ број 14/2014 и 9/2015 ), Председник општине
Ивањица на предлог Општинске управе доноси:
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РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
1. У разделу 3.- Општинска управа, глава 00-Општинска
управа, Програм 15: Локална самоуправа, функција: 130
– Опште услуге , Програмска активност: 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, апропријација економска класификација 541Земљиште, износ „6.000.000,00“ динара умањује се за
„300.000,00“ динара што је 5 % ове апропријације.
2. Средства из члана 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 3. Општинска управа, глава. 00Општинска управа и то:
- Програм 15: Локална самоуправа, функција: 130 –
Опште услуге, Програмска активност: 0602-0001Функционисање локалних самоуправе и градских
општина, апропријација економска класификација 485Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране
државних органа у износу 250.000,00 динара.
Програм 15: Локална самоуправа, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
Програмска
активност:
0602-0008Програми
националних
мањина,
апропријација
економска
класификација 472-Накнада за социјалну заштиту из
буџета у износу 50.000,00 динара.
3.О реализацији овог решења стараће се Општинска
управа-одељење за финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу
општине Ивањица“

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-33-4/01-2015
31. 11. 2015. године
Ивањица
На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему
(„Службени гласни РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и
142/2014) и члана 11. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину („Службени лист општине
Ивањица“ број 14/2014 и 9/2015 ), Председник општине
Ивањица на предлог Општинске управе доноси:

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
1. У разделу 4.- Општинско правобранилаштво, глава
01-Општинско
правобранилаштво,
Програм
15:
Локална самоуправа, функција: 330
– Судови ,
Програмска
активност:
0602-0004-Општинско
правобранилаштво,
апропријација
економска
класификација 411- Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде),
износ „1.583.000,00“ динара
умањује се за „21.000,00“ динара што је 1,32 % ове
апропријације, економска класификација 412 износ
„282.000,00“ динара умањује се за „4.000,00“ динара
што је 1,41 % ове апропријације

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему
прописано је да директни корисник буџетских средстава
уз одобрење локалног органа управе надлежног за
финансије, може извршити извршити преусмеравање
апропријације одобрене на име одређеног расхода и
издатака који се финансира из општих прихода буџета у
износу 5 % вредности апропријације за расход или
издатак чији се износ умањује.
Чланом 11. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2015.
годину, регулисано је да одлуку о промени
апропријација и преносу апропријације у текућу
буџетску резерву доноси председник општине.
Имајући све ово у виду одлучено је као у диспозитиву
решења
Доставити:
-Општинској управи-одељењу за финансије
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

2. Средства из члана 1. овог решења распоређују се у
разделу 4.- Општинско правобранилаштво, глава 01Општинско правобранилаштво, Програм 15: Локална
самоуправа, функција: 330 – Судови , Програмска
активност: 0602-0004-Општинско правобранилаштво,
апропријација економска класификација 465-Остале
текуће донације и трансфери.
3.О реализацији овог решења стараће се Општинска
управа-одељење за финансије.
4. Ово решење биће објављено у „Службеном листу
општине Ивањица“
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему
прописано је да директни корисник буџетских
средстава уз одобрење локалног органа управе
надлежног за финансије, може извршити извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име
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одређеног расхода и издатака који се финансира из
општих прихода буџета у износу 5 % вредности
апропријације за расход или издатак чији се износ
умањује.
Чланом 11. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2015.
годину, регулисано је да одлуку о промени
апропријација и преносу апропријације у текућу
буџетску резерву доноси председник општине.
Имајући све ово у виду одлучено је као у диспозитиву
решења

Борј 11

– Опште услуге, економска класификација 426Материјал.
3.

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

се

4.

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

У Ивањици, 02. 04. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Доставити:
-Општинској управи-одељењу за финансије
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-3/15-01
02. 04. 2015. године
Ivanjica
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014), Председник општине Ивањица
на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-4/15-01
06. 04. 2015. године
Ivanjica
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014), Председник општине Ивањица
на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014), раздео 3.
Општинска управа, глава 00 – Oпштинска
управа, Програм 15: Локална самоуправа;
Програмска
активност
0602-0001
Функционисање
локалне
самоуправе
и
градских општина, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва, одобравају
се недостајућа средства Дому културе Ивањица
у износу 590.000,00 динара за исплату
отпремнине за једног запосленог радника за
чијим је радом престала потреба.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 01 – Дом културе, Програм 13: Развој
културе; Програмска активност 1201 - 0001Функционисање локалних установа културе,
функција 820 – Услуге културе, економска
класификација
414-Социјална
давања
запосленима.

o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

2.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014), раздео 3.
Општинска управа, глава 00 – Oпштинска
управа, Програм 15: Локална самоуправа;
Програмска
активност
0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште
услуге,
економска класификација 499 – Средства
резерве – текућа резерва, одобравају се средства
Oпштинскoj управи у износу 224.000,00 динара
за набавку садница за озелењавање неуређених
површина..
Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00 – Општинска управа, Програм 15:
Локална самоуправа; Програмска активност
0602
0001-Функционисање
локалне
самоуправе и градских општина, функција 130
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3.

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

се

3.

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

4.

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

4.

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

У Ивањици, 06. 04. 2015. године

се

У Ивањици, 06. 04. 2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-5/15-01
06. 04. 2015. године
Ivanjica

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-6/15-01
04. 05. 2015. године
Ivanjica

На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014), Председник општине Ивањица
на предлог Oпштинске управе доноси:

На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014), Председник општине Ивањица
на предлог Oпштинске управе доноси:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

o употреби средстава текуће буџетске резерве

o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014), раздео 3.
Општинска управа, глава 00 – Oпштинска
управа, Програм 15: Локална самоуправа;
Програмска
активност
0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште
услуге,
економска класификација 499 – Средства
резерве – текућа резерва, одобравају се
недостајућа средства ЈП „Дирекција за
изградњу“ Ивањица у износу 86.000,00 динара
за исплату накнаде за породиљско одсуство.

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014), раздео 3.
Општинска управа, глава 00 – Oпштинска
управа, Програм 15: Локална самоуправа;
Програмска
активност
0602-0001
Функционисање
локалне
самоуправе
и
градских општина, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва, одобравају
се средства Oпштинскoj управи у износу
128.000,00
динара
за
реализацију
манифестације „Ноћ музеја“.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 04 – Дирекција за изградњу, Програм 1:
Локални развој и просторно планирање;
Програмска активност 1101 - 0002-Уређивање
грађевинског земљишта, функција 620 – Развој
заједнице, економска класификација 414Социјална давања запосленима.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00 – Општинска управа, Програм 13:
Развој културе; Програмска активност 1201 0002-Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву, функција 820 – Развој културе,
економска класификација 424-Специјализоване
услуге.
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4.

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

Борј 11

се

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

3.

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

се

4.

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

У Ивањици, 11. 05. 2015. године
У Ивањици, 04. 05. 2015. Године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-7/15-01
11. 05. 2015. године
Ivanjica

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-8/15-01
26. 05. 2015. године
Ivanjica

На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014), Председник општине Ивањица
на предлог Oпштинске управе доноси:

На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014), Председник општине Ивањица
на предлог Oпштинске управе доноси:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

o употреби средстава текуће буџетске резерве

o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014), раздео 3.
Општинска управа, глава 00 – Oпштинска
управа, Програм 15: Локална самоуправа;
Програмска
активност
0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште
услуге,
економска класификација 499 – Средства
резерве – текућа резерва, одобравају се средства
Oпштинскoj управи у износу 150.000,00 динара
за реализацију Протокола о сарадњи између
Моравичког управног округа и пећког управног
округа број 917-06-00024/2015-01 и Закључка
општинског већа број 06-16/2015 од 08. 05.
2015. Године..

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014), раздео 3.
Општинска управа, глава 00 – Oпштинска
управа, Програм 15: Локална самоуправа;
Програмска
активност
0602-0001
Функционисање
локалне
самоуправе
и
градских општина, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва, одобравају
се средства Oпштинскoм већу-председнику
општине
у износу 89.000,00 динара за
трошкове путовања Делегације општине
Ивањица у Ростов у Русији по Закључка
општинског већа број 06-22/2015 од 25. 05.
2015. године.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00 – Општинска управа, Програм 15:
Локална самоуправа; Програмска активност
0602
0001-Функционисање
локалне
самоуправе и градских општина, функција 130
– Опште услуге, економска класификација 463Трансфери осталим нивоима власти.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 2. – Општинско већепредседник општине, глава 01 – Општинско
веће-председник општине, Програм 15:
Локална самоуправа; Програмска активност
0602
0001-Функционисање
локалне
самоуправе и градских општина, функција 110
– Извршни и законодавни, финансијски,
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фискални и спољни послови, економска
класификација 422-Трошкови путовања.

3.

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

3.

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

4.

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

4.

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

се

се

У Ивањици, 26. 05. 2015. године
У Ивањици, 06. 08. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-9/15-01
06. 08. 2015. године
Ivanjica

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-10/15-01
06. 08. 2015. године
Ivanjica

На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014), Председник општине Ивањица
на предлог Oпштинске управе доноси:

На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014), Председник општине Ивањица
на предлог Oпштинске управе доноси:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

o употреби средстава текуће буџетске резерве

o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014), раздео 3.
Општинска управа, глава 00 – Oпштинска
управа, Програм 15: Локална самоуправа;
Програмска
активност
0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште
услуге,
економска класификација 499 – Средства
резерве – текућа резерва, одобравају се средства
Oпштинскoj управи у износу 240.000,00 динара
за израду спомен бисте Бранислава Нушића.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00 – Општинска управа, Програм 13:
Развој културе; Програмска активност 1201 0002-Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву, функција 820 – Развој културе,
економска класификација 515-Нематеријална
имовина.

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014), раздео 3.
Општинска управа, глава 00 – Oпштинска
управа, Програм 15: Локална самоуправа;
Програмска
активност
0602-0001
Функционисање
локалне
самоуправе
и
градских општина, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва, одобравају
се средства Oпштинскoj управи у износу
1.000.000,00 динара за субвенције ЈИП
„Ивањички радио“ Ивањица.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00 – Општинска управа, Програм 15:
Локална самоуправа; Програмска активност
0602 - 0006-Информисање, функција 830 –
Услуге емитовања и штампања, економска
класификација
451-Субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима
и
организацијама.

51

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

29 децембар 2015

Борј 11

3.

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

се

3.

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

се

4.

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

4.

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

У Ивањици, 25. 09. 2015. Године
У Ивањици, 06. 08. 2015. Године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-11/15-01
25. 09. 2015. године
Ivanjica
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014 и 9/2015), Председник општине
Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-12/15-01
27. 10. 2015. године
Ivanjica
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014 и 9/2015), Председник општине
Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

o употреби средстава текуће буџетске резерве

o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014 и 9/2015),
раздео 3. Општинска управа, глава 00 –
Oпштинска управа, Програм 15: Локална
самоуправа; Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште
услуге,
економска класификација 499 – Средства
резерве – текућа резерва, одобравају се
недостајућа средства ЈП „Дирекција за
изградњу“ Ивањица у износу 400.000,00 динара
за уређење обале реке Моравице..

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 04 – Дирекција за изградњу, Програм 2:
Комунална делатност; Програмска активност
0601 - 0002-Управљање отпадним водама,
функција 520 – Управљање отпадним водама,
Пројекат 8.-Уређење обале реке Моравице,
економска класификација 425-Текуће поправке
и одржавање.

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014 и 9/2015),
раздео 3. Општинска управа, глава 00 –
Oпштинска управа, Програм 15: Локална
самоуправа; Програмска активност 0602-0001 Функционисање
локалне
самоуправе
и
градских општина, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва, одобравају
се недостајућа средства Општинској управи
Ивањица у износу 558.000,00 динара за
трансфер ОШ „Мићо Матовић“ Катићи за
санацију крова на објектима у Белој Цркви и
Мочиоцима.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00 – Општинска управа, Програм 9:
Основно образовање; Програмска активност
2002-0001-Функционисање основних школа,
функција 912 – Основно образовање,
економска
класификација
463-Трансфери
осталим нивоима власти.
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се
4.

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

Oво решење биће објављено у «Службеном
листу општине Ивањица».
У Ивањици, 02. 11. 2015. Године
У Ивањици, 27. 10. 2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-14/15-01
18. 11. 2015. године
Ivanjica

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-13/15-01
02. 11. 2015. године
Ivanjica
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014 и 9/2015), Председник општине
Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:

На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014 и 9/2015), Председник општине
Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

o употреби средстава текуће буџетске резерве

o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

2.

3.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014 и 9/2015),
раздео 3. Општинска управа, глава 00 –
Oпштинска управа, Програм 15: Локална
самоуправа; Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште
услуге,
економска класификација 499 – Средства
резерве – текућа резерва, одобравају се
недостајућа средства Предшколској установи
„Бајка“ у износу 370.000,00 динара за плаћање
личних пратилаца по Закључку општинског
већа број 06-34/2015 од 01.10.2015. године.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 03 – Предшколска установа „Бајка“,
Програм
8:
Предшколско
образовање;
Програмска
активност
2001-0001Функционисање
предшколских
установа,
функција 911 – Предшколско образовање,
економска класификација 423-Услуге по
уговору.
O реализацији овог решења стараће
Општинска управа - одељење за финансије.

се

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014 и 9/2015),
раздео 3. Општинска управа, глава 00 –
Oпштинска управа, Програм 15: Локална
самоуправа; Програмска активност 0602-0001 Функционисање
локалне
самоуправе
и
градских општина, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва, одобравају
се недостајућа средства Mесној заједници
Средња Река у износу 70.000,00 динара за
финансирање текућих расхода.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 05 – Месне заједнице, Програм 15:
Локална самоуправа; Програмска активност
0602-0002-Месне заједнице, функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација 424Специјализоване услуге.

3.

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

4.

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

се
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Борј 11

У Ивањици, 18. 11. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-15/15-01
19. 11. 2015. године
Ivanjica
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014 и 9/2015), Председник општине
Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-16/15-01
19. 11. 2015. године
Ivanjica
На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014 и 9/2015), Председник општине
Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:
РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014 и 9/2015),
раздео 3. Општинска управа, глава 00 –
Oпштинска управа, Програм 15: Локална
самоуправа; Програмска активност 0602-0001 Функционисање
локалне
самоуправе
и
градских општина, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва, одобравају
се
недостајућа
средства
Tуристичкој
организацији општине Ивањица у износу
45.000,00 динара за набавку лаптоп рачунара .

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00 – Општинска управа, Програм 4:
Развој туризма; Програмска активност 15020001-Управљање развојем туризма, функција
473
–
Услуге
туризма,
економска
класификација 512-Опрема.

3.

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

4.

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

РЕШЕЊЕ
o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

2.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014 и 9/2015),
раздео 3. Општинска управа, глава 00 –
Oпштинска управа, Програм 15: Локална
самоуправа; Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште
услуге,
економска класификација 499 – Средства
резерве – текућа резерва, одобравају се
недостајућа средства Oпштинској управи
Ивањица у износу 28.000,00 динара за исплату
јубиларне награде за једног запосленог радника
по Решењу број:114-34/2015-01 .
Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00 – Општинска управа, Програм 15:
Локална самоуправа; Програмска активност
0602-0001-Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 416-Награде
запосленима и остали посебни расходи.

се

У Ивањици, 19. 11. 2015. године
3.

4.

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

се

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

У Ивањици, 19. 11. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
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Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-17/15-01
09. 12. 2015. године
Ивањица

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:400-8-18/15-01
10. 12. 2015. године
Ivanjica

На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014 и 9/2015), Председник општине
Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:

На основу члана 69. Став 4. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201193/2012,62/2013-исправка, 108/2013 и
142/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине
Ивањица за 2015. годину («Службени лист општине
Ивањица» број 14/2014 и 9/2015), Председник општине
Ивањица на предлог Oпштинске управе доноси:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

o употреби средстава текуће буџетске резерве

o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014 и 9/2015),
раздео 3. Општинска управа, глава 00 –
Oпштинска управа, Програм 15: Локална
самоуправа; Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште
услуге,
економска класификација 499 – Средства
резерве – текућа резерва, одобравају се
недостајућа средства Oпштинској управи
Ивањица у износу 503.000,00 динара за
набавку опреме.

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2015. («Службени лист
општине Ивањица» број 14/2014 и 9/2015),
раздео 3. Општинска управа, глава 00 –
Oпштинска управа, Програм 15: Локална
самоуправа; Програмска активност 0602-0001 Функционисање
локалне
самоуправе
и
градских општина, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва, одобравају
се
недостајућа
средства
Предшколској
установи „Бајка“ у износу 150.000,00 динара за
исплату по уговору делу.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00 – Општинска управа, Програм 15:
Локална самоуправа; Програмска активност
0602-0001-Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 512-Опрема.

2.

3.

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

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 03 – Предшколска установа „Бајка“,
Програм
8:
Предшколско
образовање;
Програмска
активност
2001-0001Функционисање
предшколских
установа,
функција 911 – Предшколско образовање,
економска класификација 423-Услуге по
уговору.

3.
4.

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

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

4.

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

се

се

У Ивањици, 09. 12. 2015. Године
У Ивањици, 10. 12. 2015. Године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14),
члана 33. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Ивањица („Сл. лист
општине Ивањица“, бр. 4/15) 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
16.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И
РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Борј 11

На основу члана 27. став 10 и 30. Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13 и
105/14), члана 3. став 1. тачка 3. и става 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12и 45/15),
члана 3., 14. и 15. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Ивањица („Сл. лист
општине Ивањица“, бр. 4/15) 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
16.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о размени непокретности путем непосредне погодбе

Члан 1.
У Одлуци о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Ивањица („Сл. лист
општине Ивањица“, бр. 4/15) у члану 33. став 1. мења се
и гласи :
-„ Рок за подношење пријава за јавно
надметање, односно достављање писмених понуда не
може бити краћи од 8 дана од дана јавног оглашавања у
штампаним медијима.“

ПОКРЕЋЕ
СЕ
поступак
размене
непокретности путем непосредне погодбе између
општине Ивањица и Бајовић (Секула) Ивана кога по
специјалном пуномоћју ОПУ: 113-2015 од 29.06.2015.
године заступа Драган (Вучко) Бојановић из Прилика
ЈМБГ: 2301953792610, лична карта број: 003550072
издата од ПС Ивањица и Бајовић (Секула) Милоша и
Витошевић (Секула) Иванке које по пуномоћју ОПУ:
675-2015 од 03.07.2015. године заступа такође Драган
(Вучко) Бојановић из Прилика ЈМБГ: 2301953792610,
лична карта број: 003550072 издата од ПС Ивањица за:

Члан 2.
-

кат. парцелу број 1281/1 уписану у лист
непокретности број 102 КО Прилике у
површини од 370 m2, у јавној својини општине
Ивањица и

-

кат. парцелу број 1275/3 уписну у лист
непокретности број 784 КО Прилике ,
површине 375 m2 на име Бајовић (Секула)
Ивана, Бајовић (Секула) Милоша и Витошевић
(Секула) Иванку са сувласничким уделима од
по 1/3 .

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Ивањица".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
Број:46-20/15-01
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

У поступку размене непокретности у свему
поступити према одредбама Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда(„Сл. гласник РС“, бр. 24/12и 45/15) и
Одлуке о прибављању и располагању јавној својини
општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, бр.
4/15).
Овлашћује се Председник општине Ивањица да
у име општине са власницима земљишта односно лицем
које су они овластили може закључити уговор којим ће
се ближе регулисати права и обавезе између општине
Ивањица и власника.
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Поступак непосредне погодбе спровешће
Комисија која ће се формирати по доношењу ове
одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
Број:464-38/15-01

-

-

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић
2.

На основу члана 3. став 1. и 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и
48/2015) члана 3. и 15. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, бр. 4/15) 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 16.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка
размене непокретности путем непосредне погодбе.
II Комисија се образује у следећем саставу:
1.

2.

3.
4.
5.

Миланка Коларевић, начелник Општинске
управе
општине
Ивањица,
председник
Комисије
Миљко Главинић, начелник Одељења за
урбанизам, стамбене и комуналне делатности,
члан
Слободан Поповић, начелник Одељења за
финансије, члан
Снежана Џибраковић, начелник Одељења за
општу управу и заједничке послове, члан
Далибор Вранић, грађевински инспектор у
Одељењу за урбанизам, стамбене и комуналне
делатности, члан

III Задатак Комисије је:
1.

Спровођење поступка размене непокретности
непосредном погодбом и то за:

3.
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кат. парцелу број 1281/1 уписану у лист
непокретности број 102 КО Прилике , у
површини од 370 m2, у јавној својини општине
Ивањица и
кат. парцелу број 1275/3 уписну у лист
непокретности број 784 КО Прилике ,
површине 375 m2 на име Бајовић (Секула)
Ивана, Бајовић (Секула) Милоша и Витошевић
(Секула) Иванку са сувласничким уделима од
по 1/3
Да записник о спроведеном поступку
непосредне погодбе, достави Одељењу за
урбанизам, стамбене и комуналне делатности
ради припреме нацрта решења и достављања
предлога Скупштини општине Ивањица на
разматрање и одлучивање.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Ивањица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број: 464-38/15-01
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

На основу члана 27. став 10 и 30. Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13 и
105/14), члана 3. став 1. тачка 3. и става 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12и 45/15),
члана 3., 14. и 15. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Ивањица („Сл. лист
општине Ивањица“, бр. 4/15) 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
16.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о размени непокретности путем непосредне погодбе

ПОКРЕЋЕ
СЕ
поступак
размене
непокретности путем непосредне погодбе између
општине Ивањица и Обрадовић (Вукашин) Ратомира
из Ивањице за:
- кат. парцелу број 970/1 уписану у лист
непокретности број 11 КО Ивањица у површини
од 136 m2, у јавној својини општине Ивањица и
- кат. парцелу број 969/2 уписану у лист
непокретности број 2483 КО Ивањица ,
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површине 93 m2 на име Обрадовић (Вукашин)
Ратомира .
У поступку размене непокретности у свему
поступити према одредбама Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12и 45/15) и
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Ивањица („Сл. лист општине
Ивањица“, бр. 4/15).
Овлашћује се Председник општине Ивањица да
у име општине Ивањица са власником земљишта након
спроведеног поступка може закључити уговор којим ће
се ближе регулисати права и обавезе између општине
Ивањица и власника.
Поступак непосредне погодбе спровешће
Комисија која ће се формирати по доношењу ове
одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
Број:464-45/15-01
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

Борј 11

3.Слободан Поповић, начелник Одељења за
финансије, члан
4.Снежана Џибраковић, начелник Одељења за
општу управу и заједничке послове, члан
5.Данијела Љубојевић Вуловић, распоређена на
радно место на пословима из области просторног
планирања у Одељењу за урбанизам, стамбене и
комуналне делатности., члан
III Задатак Комисије је:
1.

Спровођење поступка размене непокретности
непосредном погодбом и то за:

-

кат. парцелу број 970/1 уписану у лист
непокретности број 11 КО Ивањица у површини
од 136 m2, у јавној својини општине Ивањица и
кат. парцелу број 969/2 уписану у лист
непокретности број 2483 КО Ивањица ,
површине 93 m2 на име Обрадовић (Вукашин)
Ратомира .

-

2.
Да записник о спроведеном поступку
непосредне погодбе, достави
Одељењу за
урбанизам, стамбене и комуналне делатности ради
припреме нацрта решења и достављања предлога
Скупштини општине Ивањица на разматрање и
одлучивање.
3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Ивањица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број: 464-45/15-01

На основу члана 3. став 1. и 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и
48/2015) члана 3. и 15. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, бр. 4/15) 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 16.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка
размене непокретности путем непосредне погодбе.
II Комисија се образује у следећем саставу:
1.Миланка Коларевић, начелник Општинске управе
општине Ивањица, председник Комисије
2.Миљко Главинић, начелник Одељења за
урбанизам, стамбене и комуналне делатности, члан

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 16.12.2015. године, на основу члана 27. и 31.
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11,
88/13 и 105/14), члана 5. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12 и 45/15), члана 14. и
15. Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Ивањица („Сл. лист општине
Ивањица“ бр. 4/15) 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),
донела је
РЕШЕЊЕ
I ОТУЂУЈЕ СЕ без накнаде кат. парцела
број 2269/2 у површини 1,27 a, уписанa у лист
непокретности број 177 КО Равна Гора ради обнове
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порушене цркве у корист Српске православне црквеЦрквене општине Миланџа.
II ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине
Ивањица Миломир Зорић да по прибављеном мишљењу
Правобраниоца општине Ивањица са овлашћеним
представником
СПЦ- Црквене општине Миланџа,
закључи Уговор о отуђењу без накнаде код Јавног
бележника у Ивањици, а у вези непокретности ближе
описане у ставу један овог решења.
Образложење
Српска православна црква, црквена општина
Миланџа , дана 08.10.2015. године поднела је
Општинској управи општине Ивањица захтев за помоћ у
решавању проблема у вези градње цркве у селу Равна
Гора, на гробљу „Гај“. У захтеву се наводи да је
мештанима овог села, за обнову давно порушене цркве
која се налазила у месном гробљу потребно добијање
благослова за реконструкцију исте од стране надлежног
Архијереја. Како би добили благослов за изградњу
цркве потребно је да Општина Ивањица уступи на
коришћење део кат. парцеле број 2269 КО Равна Гора у
површини од 1,00 a.
Увидом у извод из листа непокретности број 177
КО Равна Гора, издат од РГЗ Службе за катастар
непокретности Ивањица број 952-1/2015-3184 од
30.10.2015. године, утврђено је да је у А листу-подаци о
земљишту уписана кат. парцела број 2269 потес „Гај“ у
површини од 37,50 a, а у Б листу- подаци о носиоцу
права на земљишту, уписана јавна својина Општине
Ивањица, В. Маринковића бр. 1, са идеалним уделом
1/1. У наведеном листу непокретности нема терета.
Како се ради о кат. парцели на којој се налази сеоско
гробље а у поднетом захтеву је затражено да им се ради
обнове давно порушене цркве уступи део кат. парцеле
број 2269 односно 1,00 a од укупних 37,50 a то je
Општински Правобранилац поднео захтев за деобу кат.
парцеле број 2269 након чега је по спроведеном
поступку од Службе за катастар непокретности у
Ивањици добијено решење број 952-02-1/2015 Ц од
27.11.2015. године којим је извршена деоба кат. парцеле
број 2269 КО Равна Гора и настале кат. парцеле број
2269/1 у површини од 36,23 a и кат. парцела број 2269/2
у површини од 1,27 a.
У информацији о локацији достављеној од
стране Одељења за урбанизам, стамбене и комуналне
делатности број 464-44/15-01 од 04.12.2015. стоји да се
наведене катастарске парцеле налазе у
и оквиру
Просторног плана општине Ивањица (Сл.лист општине
Ивањица 3/13). Према карти намене простора из
наведеног плана, кат. парц. бр. 2269/1 и 2269/2 КО
Равна Гора налази се ван грађевинског подручја у
оквиру пољопривредног земљишта. Према наведеном
планском документу дате су следеће смернице за
изградњу на кат. парцелама 2269/1 и 2269/2 КО Равна
Гора:
У области 3.7. Заштита животне средине,
предела, природних и културних добара:
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Урeђeњe и oдржaвaње постојећих грoбљa ће се
вршити у склaду сa прaвилимa и стaндaрдимa
утврђeним зaкoнoм и oпштинским oдлукама. Нaдлeжнo
oпштинскo кoмунaлнo прeдузeћe (ЈКП „Комунално“) ћe
пружaти пoтрeбну стручну и тeхничку пoмoћ мeсним
зajeдницaмa нa рурaлнoм пoдручjу зa oпрeмaњe,
урeђeњe, oдржaвaњe и упрaвљaњe грoбљимa. Посебна
напомена односи се на спровођење и контролу зaбрaнe
сaхрaњивaњa умрлих и пoдизaњa грoбницa вaн
урeђeних грoбаљa (нa дoсaдaшњим пoрoдичним
грoбљимa) у сеоским насељима.
У области 4.6. Услови за уређење и изградњу
мреже саобраћајне и комуналне инфраструктуре и
објеката јавне намене- Уређивање и одржавање
људских и сточних гробаља дате су следеће смернице:
• у насељима задржати постојеће локације
људских гробаља. Уколико постоји потреба за
проширивањем или лоцирањем нових гробаља,
обавезна је израда урбанистичког плана (када је
потребно
спроводити
експропријацију)
или
урбанистичког пројекта (када није потребно спроводити
експропријацију);
• повољни терени за лоцирање људских
гробаља су: са нагибом до 100, стабилни, заштићени од
ерозије и клизања, са нивоом подземних вода 2,5-3м
испод површине земље;
• комплетни хигијенско технички услови
људских гробаља подразумевају садржаје: капела,
санитарни блок, чесма, комунална инфраструктура,
остава за одржавање гробља. Око гробља се формира
заштитни појас зеленила и ограда са улазно-излазном
капијом;
У области 6.2. Приоритетна планска решења и
пројекти-Комунална инфраструктура у приоритетном
планским прешењима предвиђа се проширивање и
изградња нових сеоских гробља;
У области 5. Правила грађења-подобласт 5.2.
Посебна правила грађења за поједине зоне 5.2.4.
Правила грађења за територију ван грађевинског
подручја у оквиру пољопривредног земљишта, дати су
следећи параметри за изградњу на кат. парцели бр.
2269/1 и 2269/2 КО Равна Гора за изградњу цркве на
постојећем гробљу уз обавезу израде урбанистичког
пројекта уколико се проширује постојеће гробље:
 дозвољена је изградња верских објеката
 на овом простору задржава се постојеће стање
намене површина
 минимална величина грађевинске парцеле је
800м2,
 минимална ширина фронта треба да износи
15м;
 објекат се поставља на минималном растојању
5.0 м од регулационе линије (ивице путног
земљишта-регионалног пута пута);
 минимално одстојање главног објекта од међе
износи 5м. Ово одстојање може бити мање
само уз сагласност власника тих парцела али се
у дворишном делу плаца мора обезбедити
колски прилаз у ширини од 2,5м;
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септичке јаме не смеју бити лоциране ближе
међи од 5м;
 мах дозвољени индекс изграђености 1.0
 мах дозвољени индекс заузетости 40 %
 спратност објекта: Пр+1С+Пк (приземље,
спрат,поткровље)
У складу са непред наведеним на предметној
катастарској парцели бр. 2269/1 и 2269/2 КО Равна Гора
може се вршити изградња објекта цркве на постојећем
гробљу чија делатност не угрожава постојеће функције
гробља. За наведено подручје није донет План детаљне
регулације тако да се услови за изградњу објеката могу
утврдити
на основу наведеног Просторног плана
општине Ивањица и Правилника о општим правилима
за парцелацији, регулацију и изградњу у поступку
издавања акта о урбанистичким условима за објекте за
које одобрење издаје општинска односно градска управа
("Сл.гласник РС", број 50/11), а на основу Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/2012 и 42/13-УС,
50/13-УС и 98/13-УС и 132/14).
Одредбом члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14)
прописано је да о прибављању и располагању стварима
у својини јединица локалне самоуправе под условима
прописаним Законом одлучује орган јединице локалне
самоуправе одређен у складу са Законом и Статутом
јединице локалне самоуправе, док је чланом 31. истог
Закона прописано да се изузетно непокретности могу
отуђити из јавне својине и испод тржишне цене односно
без накнаде ако постоји интерес за таквим
располагањем.
Уредба о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда ("Службеном гласнику
РС", бр. 24/2012 и 48/2015) у члану 5. предвиђа да се
изузетно, непокретности могу отуђити из јавне својине
и испод тржишне цене, односно без накнаде, ако
постоји интерес за таквим располагањем, као што је:
отклањање
последица
елементарних
непогода,
успостављање добрих односа са другим државама,
односно међународним организацијама, други случајеви
отуђења непокретности предвиђени посебним законом.
Како је чланом 32. став 6. Закона о црквама и
верским заједницама („Сл гласник РС“, бр. 36/2006)
предвиђено да надлежни државни орган и орган локалне
самоуправе може у буџету да предвиди средства за
изградњу, одржавање и обнову верских објеката у
складу са потребама и могућностима а чланом 41. истог
Закона предвиђено је да верска здања и установе од
изузетног историјског, националног и културног значаја
уживају посебну заштиту, бригу и финансијску
подршку државних органа и органа локалне самоуправе
то је обзиром на то да мештани села Равна Гора
планирају обнову давно порушене цркве утврђено да
постоји интерес за располагањем овом непокретношћу
како је наведено у диспозитиву овог решења.
Имајући у виду да је Статутом општине
Ивањица, чланом 39. став 1. тачка 32. предвиђено да
Скупштина општине доноси одлуку о прибављању и
отуђењу ствари у јавној својини то је за одлучивање по
овом питању надлежна Скупштина општине Ивањица.
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Чланом 15. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“ бр. 4/15)
предвиђено је да уговор о прибављању непокретности у
јавну својину Општине, односно о отуђењу
непокретности из јавне својине Општине испод
тржишне цене односно без накнаде, закључује
Председник општине, на основу правноснажног
решења,
а
након
прибављеног
мишљења
Правобраниоца општине Ивањица.
Из
напред
изложеног
предложено
је
Општинском већу општине Ивањица, да предложи
Скупштини општине Ивањица, да донесе одлуку како
то гласи у диспозитиву овог решења.
Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 16.12.2015. године, разматрајући предлог
Општинског већа општине Ивањица, одлучила је као у
диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Решење Скупштине општине Ивањица је коначно.
Отправак решења доставити: Подносиоцу
захтева, Одељењу за урбанизам, стамбене и комуналне
делатности и а/а.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
Број: 464-44/15-01.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној
дана 16.12.2015. године, на основу члана 39. Статута
општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/08 и „Сл.
лист општине Ивањица“, број 7/2012, 9/2012 и 13/2013)
и Одлуке о приступању прибављања непокретности у
јавну својину општине Ивањица путем непосредне
погодбе број:464-42/15-01 , донела је
РЕШЕЊЕ
I ПРИБАВЉАЈУ СЕ путем непосредне
погодбе следеће непокретности у мерама и границама
утврђеним налазом вештака и то:
-део кат. парцеле број 2073/1, уписане у лист
непокретности број 177 КО Вионица на име Перишић
Јасмина, Перишић Славољуб, Перишић Зорица и
Перишић Милисавка са сувласничким уделима од по ¼
, и то у сувласничком уделу од 999/13195 што у мерама
и границама представља са северне стране део који се
граничи са општинским путем у дужини од 30,78 m, са
источне стране део у дужини од 30,61m, са јужне стране
део који се граничи са кат. парцелом број 2071/1 КО
Вионица у дужини од 25,28 m а са западне стране део
до остатка кат. парцеле број 2073/1 у дужини од
45,87+1,06 m у укупној дужини од 46,93 m, укупне
површине од 0,09.99 ha
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-део кат. парцеле број 2071/1, уписане у лист
непокретности број 177 КО Вионица на име Перишић
Јасмина, Перишић Славољуб, Перишић Зорица и
Перишић Милисавка са сувласничким уделима од по ¼ ,
и то у сувласничком уделу од 183/3384, што у мерама и
границама представља са северне стране део који се
граничи са описаним делом кат. парцеле 2073/1 КО
Вионица у дужини од 25,28 m, са источне стране деодо
остатка кат. парцеле број 2071/1 у дужини од 10,45 m, са
јужне стране део који се граничи са остатком кат.
парцеле број 2071/1 КО Вионица у дужини од 25,88 m а
са западне стране део такође до остатка кат. парцеле
број 2071/1 КО Вионица у дужини од 4,07 m укупне
површине од 0,01.83 ha
за тржишну вредност од 180.000,00 динара.
II ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине
Ивањица, Миломир Зорић, да по прибављеном
мишљењу Правобраниоца општине Ивањица са
сувласницима кат. парцела ближе описаних у ставу
један диспозитива овог решења закључи Уговор о
прибављању непокретности код Јавног бележника у
Ивањици, а у вези непокретности ближе описаних у
ставу један овог решења.
Образложење
Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 18.09.2015.године, на основу члана 27. став 10
и члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 3. став 1. тачка 1.
и става 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
24/12и 45/15), члана 14. и 15. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“ бр. 4/15) 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) донела је Одлуку о приступању
прибављања непокретности у јавну својину општине
Ивањица путем непосредне погодбе број:464-42/15-01
за непокретности ближе описане у диспозитиву овог
решења.
Комисија за спровођење поступка прибављања
непокретности у јавну својину општине Ивањица
непосредном погодбом поступајући у складу са напред
наведеном Одлуком спровела је поступак дана
04.12.2015. године и о томе сачинила записник који је
доставила Одељењу за урбанизам, стамбене и
комуналне делатности ради припреме нацрта овог
решења.
Уредба о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда ("Службеном гласнику
РС", бр. 24/2012 и 48/2015) у члану 3. ставу 1. тачки 1.
предвиђа да се непокретност може прибавити у јавну
својину непосредном погодбом али не изнад од стране
надлежног органа процењене тржишне вредности ако, у
конкретном случају то представа једино могуће решење
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односно случај да се ради о непокретности која по
својим карактеристикама једина одговара потребама
власника.
Поступајући у складу са Уредбом и чланом 14.
и 15. Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Ивањица прибављено је:
мишљење ЈП Дирекције за изградњу број 80-1/2015 од
11.09.2015. године у коме стоји да је увидом на лицу
места уз консултовање са техничким лицима из области
рударства утврђено да постоји потенцијал парцела у
смислу експлоатације природног кречњака чијим би се
дробљењем добила фракција 0-60 mm за насипање
тампон слоја коловозне конструкције некатегорисаних
путева. Обзиром на велику удаљеност каменолома
„Рашчићи“ експлоатација са ових парцела би знатно
смањила цену коштања изградње и реконструкције
путева; налаз и мишљење вештака Момчила
Нешовановића састављен на лицу места дана
25.08.2015. године који је извршио издвајање дела кат.
парцеле број 2073/1 у укупној површини од 0.09,99 ha и
дела кат. парцеле број 2071/1 у укупној површини од
0.01,83 ha као и налаз и мишљење вештака
пољопривредне струке др Дејана Манојловића од
03.12.2015. године у коме стоји да се обзиром на
катастарску културу, класу земљишта, положај парцеле,
величину и облик, близину саобраћајница, водотока,
близину насеља и града, погодност коришћења за
разноврсне пољопривредне намене, понуде и потражње
на тржишту, за предметне непокретности може
остварити вредност од око 180.00,.00 динара
У записнику Комисије од 04.12.2015. године
констатована је сагласност присутне странке
са
проценом добијеном од вештака др Дејана
Манојловића, као и издвајањем које је извршено од
стране Момчила Нешовановића али је захтевано да се
приликом експлоатације камена поштују мере и
границе издвојеног дела катастарских парцела јер ће у
супротном бити принуђени да прекину сарадњу и
евентуално раскину уговор који буде закључен односно
захтевају поништај донетих одлука. Даље је наведено
да уколико се буду прелазиле границе дела кат. парцела
број 2073/1 и 2071/1 одвојеног за експлоатацију биће
принуђени да захтевају накнаду штете односно измену
свих одлука које буду донете. Присутна странка је
изјавила да уколико буду испоштовани сви договори
односно буде се поступило као у Одлуци која му је
предочена и налазу Момчила Нешовановића сагласан је
као и остали сувласници да се након доношења решења
о прибављању односно по његовој правноснажности
закључи уговор о прибављању непокретности у јавну
својину општине Ивањица у уделима како је то
одређено Одлуком о приступању прибављања
непокретности у јавну својину општине Ивањица
путем непосредне погодбе број:464-42/15-01 и налазом
и мишљењем
вештака Момчила Нешовановића
достављеном 06.11.2015.
Имајући у виду да је Статутом општине
Ивањица, чланом 39. став 1. тачка 32. предвиђено да
Скупштина општине доноси одлуку о прибављању и
отуђењу ствари у јавној својини то је за одлучивање по
овом питању надлежна Скупштина општине Ивањица
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Имајући у виду да у складу са чланом 15.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Ивањица („Сл. лист општине
Ивањица“ бр. 4/15) прописано да поступак непосредне
погодбе спроводи Комисија то је Комисија закључила
да су испуњени услови прописани Законом, Уредбом и
Одлуком па је предложила Општинском већу општине
Ивањица, да предложи Скупштини општине Ивањица,
да донесе одлуку како то гласи диспозитив овог
решења.
Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 16.12.2015. године, размотрила је предлог
решења Општинског већа општине Ивањица, па је
донела одлуку како то гласи диспозитив овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Решење Скупштине општине Ивањица је коначно.
ОТПРАВАК
РЕШЕЊА
ДОСТАВИТИ:
Перишић Славољубу из Ивањице, ул. Милана Зарића
Тангова бб, Перишић Јасмини из Ушћа, Перишић
Зорици, из Ивањице Перишић Милисавки из Вионице,
Ивањица, Одељењу за урбанизам, стамбене и комуналне
делатности општине Ивањица, а/а.
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Основ за расподелу средстава
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Правилника
расподељују се на основу Одлуке о додели средстава, а
након спроведеног јавног конкурса за суфинансирање
пројеката који имају за циљ остваривање јавног
интереса у сфери јавног информисања.
Изузетно, средства за суфинансирање пројеката
из става 1. овог члана могу се расподелити на основу
Одлуке о појединачном давању, без спроведеног јавног
конкурса, ако се начин остваривања јавног интереса у
односу на конкретан догађај или случај од интереса за
јавност није могао планирати у време кад је спроведен
јавни конкурс.
Одлуке из ставова 1. и 2. овог члана доносе се у
складу са правилима о државној помоћи и заштити
конкуренције, као и на
основу начела једнаког
третмана лица којима се средства расподељују, без
обзира на њихова стварна или претпостављена лична
својства, а узимајући у обзир стратешка опредељења
Републике Србије у области јавног информисања.
Јавни интерес у јавном информисању
Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
број:464-42/15-01
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

На основу члана 17. став 1. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник РС“, број
83/14, 58/15), и члана 20. став 1. тачка 34. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), Скупштина општине Ивањица на седници
одржаној 16.12.2015. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује
суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања коришћењем
буџетских средстава општине Ивањица (у даљем тексту:
општина).

Јавни интерес у области јавног информисања
на локалном нивоу је:
1. истинито, непристрасно, правовремено и
потпуно
информисање
свих грађана
општине Ивањица о раду локалне
самоуправе, органа локалне самоуправе,
установа предузећа и организација чији је
оснивач скупштина општине, месних
заједница;
2. подршка производњи медијских садржаја
који имају за циљ промоцију туристичких
потенцијала општине, пољопривредних
потенцијала
општине,
енергетских
потенцијала и др.;
3. производња медијских садржаја у циљу
развоја личности и заштите деце и младих и
подизање
нивоа
укључености
и
информисаности особа са инвалидитетом и
припадника Националних мањина;
4. подршка производњи медијских садржаја у
циљу развоја културног и уметничког
стваралаштва на територији општине;
5. производња медијских садржаја из области
образовања, развоја спорта и физичке
културе, заштите животне средине и
здравља људи;
Намена средстава
Члан 4.
Средствима из члана 1. овог Правилника
суфинансира се производња медијских садржаја.
Средствима из става 1. овог члана могу се
суфинансирати и друге активности у области јавног
информисања, као што је организовање стручних,
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научних и других скупова, односно учешће на овим
скуповима, или активности које имају за циљ
унапређивање професионалних и етичких стандарда.
Висина средстава
Члан 5.
Износ средстава опредељен за медије дефинише
се Одлуком о буџету општине, за сваку годину.
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једним дневним, односно недељним новинама које се
дистрибуирају на подручју општине.
За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног
позива, Општинско веће може утврдити и специфичне
ближе критеријуме за оцењивање пројеката, од
критеријума
који
су
утврђени
правилником
министарства
надлежног
за
послове
јавног
информисања.
Јавни позив из става 1. овог члана чини
интегрални део садржаја интернет странице општине,
све док траје период пријављивања на конкурс.

Период расписивања конкурса
Садржина
Члан 6.
Члан 11.
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката који
имају за циљ остваривање јавног интереса у сфери
јавног информисања, расписује се два пута годишње, и
то до 28. фебруара и до 31. јула.
Трајање пројектних активности
Члан 7.
Период спровођења пројектних активности које
се суфинансирају на основу спроведеног јавног
конкурса не може бити дужи од једне године.
Примена других прописа
Члан 8.
На питања која нису регулисана овим
Правилником, примењују се правила о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса која су
прописана Законом о јавном информисању и медијима,
као и правила која је прописало Министарство
надлежно за јавно информисање, која укључују и
образац за пријављивање за пројектно суфинансирање и
образаца за подношење наративног и финансијског
извештаја.
Правила прописана овим Правилником не могу
бити у супротности са правилима из става 1. овог члана.
II ЈАВНИ КОНКУРС И ПОЈЕДИНАЧНА
ДАВАЊА

Конкурс садржи податке о:
намени средстава;
јавним интересима који се остварују
суфинансирањем пројеката;
3. износу опредељених средстава;
4. лицима која имају право учешћа на
конкурсу;
5. критеријумима за оцену пројеката;
6. документацији која се прилаће у пријаву на
конкурс.
У конкурсу се наводи да се пријаве могу
поднети у року од 30 дана од дана
дана његовог расписивања, а да се одлука о
суфинансирању пријеката доноси у року од 90 дана од
дана његовог расписивања.
Конкурс садржи и позив новинарским и
медијским
удрућењима,
односно
медијским
стручњацима, а да у року од 30 дана од дана његовог
расписивања доставе Општинском већу податке о
лицима која су заинтересована да учествују у раду
стручне конкурсне комисије.
1.
2.

Образац пријаве
Члан 12.
Пријава на конкурс подноси се на обрасцу из
члана 7. став 1. овог Правилника.
Обрасци за пријаву на конкурс објављују се на
интернет страници општине.

Расписивање
Претходна провера пријаве
Члан 9.
Члан 13.
Одлуку о расписивању јавног конкурса за
суфинансирање пројеката који имају за циљ
остваривање јавног интереса у сфери јавног
информисања (даље: конкурс), доноси Општинско веће.
Начин расписивања
Члан 10.
Конкурс се расписује у облику јавног позива и
објављује на интернет страници Општине, као и у

Стручна служба начелника Општинске управе
проверава да ли је пријава на конкурс уредна, као и да
ли је уз пријаву поднета потребна документација, у
року од 7 дана од дана истека рока за пријаву.
Пријава на конкурс која није поднета у
прописаном року не разматра се.
Ако је пријава на конкурс неуредна,
подносилац се писаним путем позива да њене
недостатке отклони у року од 7 дана од дана слања
позива.
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О претходној провери сачињава се записник.
Пријаве на конкурс, заједно са конкурсном
документацијом и записником о пртходној провери,
достављају се стручној конкурсној комисији.
Стручна конкурсна комисија
Члан 14.
Стручна конкурсна комисија (даље: комисија),
врши процену пројеката из члана 12. став 5. и предлаже
суфинансирање оних пројеката који у највећој мери
задовољавају критеријуме за суфинансирање.
Чланове комисије именује председник општине
из реда независних стручњака из овласти јавног
информисања, а одлука о именовању се објављује на
интернет страници општине.
Приликом
избора
чланова
комисије,
председник општине нарочито води рачуна о томе да ли
су кандидати упознати са медијским садржајима који се
објављују у локалним медијима, као и конкретним
јавним интересима локалне заједнице које је пројектним
суфинансирањем потребно остварити.
Комисију чине три члана, који споразумно
бирају председника комисије.
Чланови комисије имају право на накнаду за
свој рад у висини од 40% просечне месечне нето зараде
у Републици Србији.
Предлог за суфинансирање пројеката усваја
већина од укупног броја чланова комисије.

Борј 11

председник општине, након прибављања образложеног
стручног мишљења комисије.
Захтев за појединачно давање може се поднети
у било које време.
О захтеву из става 2. овог члана, председник
општине одлучује у року од 30 дана од дана његовог
подношења.
На основу решења из става 1. овог члана,
општина и прималац средстава закључују уговор о
суфинансирању којим уређују међусобна права и
обавезе, у року од 7 дана од дана доношења решења.
III ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ
Информисање јавности
Члан 18.
На интернет страници општине објављују се
ажурне и целовите информације које се односе на
расписане конкурсе и пројекте који се суфинансирају.
Документи који се односе на пројекте који се
суфинансирају, одлука о формирању стручне конкурсне
комисије и документи на основу којих је ова одлука
донета, одлука и појединачни уговори о суфинансирању
пројеката, као и извештаји о спровођењу пројектних
активности,
у целини се објављују на интернет
страници општине.
На интернет страници општине објављују се
сви прописи који уређују суфинансирање пројеката у
облати јавног информисања.

Расподела средстава
Разматрање извештаја о спроведеним активностима
Члан 15.
Члан 19.
Решење о расподели средстава, на основу
образложеног предлог комисије, доноси председник
општине, у року од 90 дана од дана расписивања
конкурса.
На основу решења из става 1. овог члана,
општина и прималац средстава закључују уговор о
суфинансирању којим уређују међусобна права и
обавезе, у року од 7 дана од дана доношења решења.
Обавезе уговорних страна

Председник
општине
разматра
извештаје
о
спроведеним пројектним активностима, као и о
утрошку средстава и закључком утврђује у којој мери је
остварен циљ сваког појединачног пројекта.
Стручно мишљење о остварењу циља
суфинансираних пројеката, председник општине
прибавља од стручне конкурсне комисије.
Одлука из става 1. овог члана објављује се на
интернет страници општине.

Члан 16.

Подаци о утрошеним средствима

Уговорне стране дужне су да савесно и
професионално
извршавају
обавезе
предвиђене
уговором из члана 13. став 2.
Прималац средстава дужан је да учини
видљивим податак да се пројектне активности спроводе
уз финансијску подршку општине.

Члан 20.

Појединачна давања
Члан 17.
Решење
о
појединачном
давању
без
спроведеног јавног конкурса којим се суфинансира
реализација пројекта који има за циљ остваривање
јавног интереса у области јавног информисања, доноси

На интернет страници општине објављује се
ажуран и целовит документ о свим средствима
исплаћеним на име суфинансирања пројеката у области
јавног информисања.
Документ из става 1. овог члана обухвата
податке о сваком појединачном пројекту и то о
новчаном износу средстава који је исплаћен на име
суфинансирања са датумом исплате средстава,
временском
периоду
спровођења
пројектних
активности и утврђеној оправданости утрошка
средстава.
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Годишњи извештај
Члан 21.
РЕШЕЊЕ
Председник општине подноси годишњи
извештај
Скупштини општине
о
резултатима
суфинансирања пројеката, који укључује упућивање на
јавне интересе у сфери јавног информисања који су
остварени суфинансирањем, податке о укупном износу
средстава за суфинансирање и укупном броју
суфинансираних пројеката, као и листу суфинансираних
пројеката са тачним износом средстава са којим је
суфинансиран сваки од пројеката.
Уз податке из става 1. овог члана, у посебан део
годишњег извештаја уносе се и подаци о свим другим
новчаним средствима, која су органи општине, односно
органи јавне власти, који су основани, односно у целини
или у претежном делу финансирани из буџета општине,
на непосредан или посредан начин (преко рекламних
агенција и слично), пренели издавачу медија и то за
сваки медиј појединачно, уз навођење основа и циља
преноса средстава.
Уз податке из става 1. овог члана, у посебан део
годишњег извештаја уносе се и подаци о новчаним
средствима утрошеним за потребе стварања и
одржавања интернет странице општине, укључујући и
средства утрошена за потребе прибављања, односно
стварања информативног садржаја који се објављује на
интернет страници општине.
Извештај из става 1. овог члана објављује се на
интернет страници општине.
IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Ступање правилника на снагу
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
01 Број: 110-14/2015
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07), члана 14.
Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, број
129/2007, 34/2010-Одлука Уставног суда и 54/2011),
члана 39. Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“,
број 79/08) и члана 93. Пословника Скупштине општине
Ивањица
(„Сл.лист
општине
Ивањица“,
број
2/2008,7/2012 и 13/2013), Скупштина општине Ивањица,
на седници одржаној 16. децембра 2015. године, доне
ла ј е

ИМЕНУЈЕ СЕ Општинска изборна комисија
за спровођење избора у општини Ивањица, у следећем
саставу:
1.Марко Поледица, дипломирани правник из
Ивањице, за председника, кога је предложила Група
грађана – Миломир Зорић.
Иван Богдановић, дипломирани правник из
Ивањице, за заменика председника, кога је предложила
Нова Србија.
2.Милунка Зорић - Лишанин, дипломирана
правница из Ивањице, за чланицу, коју је предложила
Група грађана – Миломир Зорић.
-Здравко Секулић, дипломирани правник из
Ивањице, за заменика чланице, кога је предложила
Група грађана – Миломир Зорић.
3.Милица Јојић, дипломирана правница из
Ивањице, за чланицу коју је предложила Група грађана
– Миломир Зорић.
-Драгана Богдановић, референт из Ивањице
за заменицу чланице, кога је предложила Група грађана
– Миломир Зорић.
4.Маријана
Поледица
,
дипломирана
правница из Ивањице, за чланицу, коју је предложила
Демократска странка.
-Миловaновић
Небојша,
референт
из
Ивањице, за заменика чланице, кога је предложила
Социјал Демократска странка .
5.Александар Тошић , дипломирани правник
из Ивањице, за члана, кога је предложила
Социјалистичка партија Србије.
-Миланка Драшковић, економиста
из
Ивањице, за заменицу члана, коју је предложили
Социјалистичка партија Србије.
6.Тихомир Ивковић, дипломирани правник из
Ивањице, за члана, кога је предложила Српска
Напредна Странка.
-Јована Богдановић , дипломирана правница,
из Ивањице, за заменицу члана, коју је предложила
Српска Напредна Странка.
7.Маријана Милосављевић, дипломирани
економиста из Ивањице, за члана, кога је предложила
Нова Србија.
-Весна Марјановић, референт из Ивањице, за
заменицу члана, коју је предложила Нова Србија.
ИМЕНУЈЕ СЕ за секретара Општинске
изборне комисије Биљана Ранђић, дипломирана
правница из Ивањице.
За заменицу секретара Снежана Џибраковић,
дипломирана правница из Ивањице.
Овим решењем ставља се ван снаге решење
Скупштине општине од 15. марта 2012. године.
Против решења о именовању председника и
чланова Изборне комисије допуштена је Жалба
надлежном Управном суду у року од 24 часа од
доношења решења.
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Решење Скупштине Општине
„Службеном листу општине Ивањица“.

објавити

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
01 Број 06-41/2015
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

На основу члана 2. став 3. тачка 14. Закона о
комуналним
делатностима
(„Службени
гласник
Републике Србије“ б рој 88/2011), члана 3. став 2,
чланова 54. и 66. Закона о добробити животиња
(„Службени гласник Републике Србије, број 41/2009),
члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник
Републике Србије“, број 91/2005 и 30/2010), члана 35.
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС" бр.
101/2005, 116/2008, 111/2009 и 65/2013) Правилника о
начину држања паса који могу представљати опасност
за околину („Службени гласник Републике Србије, број
65/2010), члана 20 ст.1 тачка 26. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007 ),
члана 36. Статута општине Ивањице („Службени
гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине
Ивањица“, број 7/12, 9/12, и 13/13),
Скупштина општине Ивањица, на
седници
одржаној 16. 12. 2015. године донела је
О Д Л У К У
О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин
обављања и поверавања комуналне делатности –
држање, хватање и поступање са домаћим животињама,
ближи услови за држање, добробит и заштиту
животиња, збрињавање животиња, уклањање лешева
угинулих животиња и друга питања од значаја за
држање животиња
Члан 2.
Појмови употребљени у овој Одлуци, у складу са
Законом имају следеће значење:
1)Власник односно држалац животиње јесте свако
правно или физичко лице, односно предузетник, који
има право чувања, држања, узгоја, гајења, репродукције,
транспорта, коришћења и продаје животиње, који је
одговоран за живот, заштиту здравља и добробит
животиње;
2) Домаће животиње, су: пси и мачке, украсне и
егзтичне животиње разних врста, копитари (коњи,
магарци, мазге), папкари(говеда, овце, козе и свиње),
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перната живина(кокошке, ћурке, патке, гуске и друга
домаћа перната живина), голубови и пчеле.
3) Опасан пас је пас који се држи као кућни љубимац, а
који може представљати опасност за околину и то било
која јединка, изузев службеног пса, која је без
очигледног повода напала човека и нанела му телесне
повреде или смрт; без очигледног повода напала другог
пса и нанела му тешке телесне повреде или смрт;
узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у
организованој борби са другим псом; намењена за
чување имовине или као телесни чувар; пси расе пит
бул теријер или мешанац те расе, који не потиче из
контролисаног узгоја ; пси расе бул теријер, стафорд
теријер, амерички стафорд теријер и мини бул теријер
или мешанац тих раса.
4) Добробит животиња јесте обезбеђивање услова у
којима животиња може да остварује своје физиолошке
и друге потребе својствене врсти, као што су исхрана и
3 напајање, простор за смештај, физичка, психичка и
термичка удобност, сигурност, испољавање основних
облика понашања, социјални контакт са животињама
исте врсте, одсуство непријатних искустава као што су
бол, патња, страх, стрес, болести и повреде;
5) Прихватилиште за животиње јесте објекат који
служи за привремени или трајни смештај напуштених и
изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и
изгубљеним животињама.
Обавезе власника односно држаоца животиње
Члан 3.
Власник односно држалац животиња дужан је:
- да им обезбеди задовољавање основних животних
потреба, као што су: храна и вода, довољно простора,
слободу кретања, удобан простор за смештај, односно
склониште, простор за одмор и обављање физиолошких
потреба, хигијену, ветеринарску негу и амбијенталне
прилике које одговарају врсти, раси, полу и старосној
категорији, као и да обезбеди да се држањем животиња
не загађује околина и не узнемиравају трећа лица.
- да обезбеди одвојено држање животиња које
узнемиравају једна другу или представљају опасност за
друге животиње или људе.
- да животињи која се држи везана обезбеди у току дана
период у коме неће бити везана и у коме ће моћи
слободно да се креће у складу са њеним физиолошким
потребама и потребама у понашању.
- у случају да посумња да је животиња оболела од неке
заразне болести, дужан је о томе одмах обавестити
најближу ветеринарску организацију или орган управе
надлежан за послове ветеринарске инспекције и
поступити по њиховом налогу.
-да животињу вакцинише, обележи, као и да је упише у
одговарајући регистар животиња када је то предвиђено
одговарајућим законом односно подзаконским актом.
- да правилним држањем и другим мерама и средствима
спречи да кућни љубимци угрозе људе и околину.
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- да пса који је без очигледног повода напао човека и
нанео му телесне повреде или смрт; без очигледног
повода напао другог пса и нанео му тешке телесне
повреде или смрт подвргне ветеринарском надзору и да
са њим поступа као са опасним псом, сходно закону,
подзаконским актима и одредбама ове одлуке,
- дужан је да спречи рађање нежељених кућних
љубимаца, и то онемогућавањем контакта мужјака и
женке и применом контрацепције, кастрације и
стерилизацијом женке.
- да ако није у могућности да се даље брине о кућним
љубимцима, дужан је да им обезбеди одговарајући
смештај
Изузеци од примене ове Одлуке
Члан 4.
Одредбе ове Одлуке које се односе на број и
врсту животиња које се могу држати, не примењује се
на правна и физичка лица која у вршењу своје редовне
делатности користе животиње и којима је предмет
пословања чување или узгој животиња.
II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
ПСИ И МАЧКЕ
Члан 5.
На територији општине Ивањица могу се, у
складу са одредбама ове Одлуке држати пси и мачке у
стану, породичној кући, двориштима породичних,
стамбених и пословних објеката.
Обавезе власника пса
Члан 6.
Власник, односно држалац пса је дужан да
изврши регистрацију и обележавање пса на начин
прописан законом и Правилником о обележавању паса и
вођењу евиденције о обележеним псима ("Сл. гласник
РС", бр. 115/2005 и 33/2007) Власник, односно држалац
пса је дужан да пса старијег од четири месеца пријави
надлежној ветеринарској служби ради регистрације.
Дозвољени број паса и мачака
Члан 7.
У индивидуалним стамбеним зградама у стану
или дворишту могу се држати један пас и две мачке,
осим ако се ради о ловачким или расним псима када је
дозвољено држање два пса.
У вишепородичним стамбеним зградама са два
или више стана, у стану се може држати само један пас
или једна мачка уз сагласност власника станова или
скупштине станара.
У дворишту пословног објекта може се држати
један пас.
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Подмладак животиња из овог члана може се
држати у стану или дворишту најдуже до 4 месеца
старости.
Држање паса у дворишту
Члан 8.
У дворишту индивидуалног породичног
стамбеног
објекта,
и
заједничком
дворишту
вишепородичне стамбене зграде пас се мора држати у
посебно ограђеном простору (боксу) са кућицом за псе
удаљеном најмање 3 метра од улице и 10 метара од
суседних стамбених и пословних објеката или у
одговарајућој кућици удаљеној најмање 3 метра од
улице и 10 метара од суседних стамбених и пословних
објеката, везан на ланцу који не може бити дужи од 3
метра.
Изузетно од предходног става пас који се држи
у индивидуалном ограђеном дворишту не мора бити
везан, под условом да ограда висином и чврстином
онемогућава пса да изађе из дворишта и обезбеђује
сигурност пролазника.
У заједничком дворишту вишепородичне
стамбене зграде пас се може држати само ако постоји
сагласност свих власника и корисника станова са
заједничким двориштем.
Простор у коме се држе животиње мора се
редовно чистити и одржавати, а повремено и
дезинфиковати
На улазу у двориште и заједничко двориште
вишепородичних стамбених зграда, власник пса мора
на видном месту да истакне натпис: "Чувај се пса".
Држање паса у стану
Члан 9.
Власник, односно држалац може пса или мачке
држати у стану под условом да им обезбеди услове из
чл. 3 ове Одлуке.
У заједничком стану пси и мачке се могу
држати само ако постоји писана сагласност сустанара.
У вишепородичним стамбеним зградама
забрањено је држање паса и мачака на балкону, тераси
или лођи, на тавану, у подруму, или другој заједничкој
просторији и увођење паса и мачака у лифтове осим
када исте истовремено не користе станари и грађани.
Држање опасних паса
Члан 10.
Држање опасних паса дозвољено је само
пунолетним лицима под условима и на начин
предвиђен Правилником о начину држања паса који
могу представљати опасност за околину ("Сл. гласник
РС", бр. 65/2010)
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Власник опасног пса не сме пса уступити неком
другом лицу на чување и привремени смештај, осим у
циљу обезбеђивања лечења пса од стране ветеринара.
Власник опасног пса мора да обезбеди да тај
пас, без обзира на његову старост, буде обележен
микрочипом, у складу са посебним прописом.
Власник опасног пса мора пса да држи у
простору, односно објекту који је одговарајуће
величине и из кога пас не може да побегне.
На улазу у простор, односно објекат у коме се
држи опасан пас мора да буде видљиво истакнуто
упозорење: "ОПАСАН ПАС".
Улаз у простор или објекат у коме се држи
опасан пас мора се држати под кључем. У
вишепородичним стамбеним зградама забрањено је
држање опасних паса.
Извођење паса
Члан 11.
Власник или држалац пса може да изводе пса
само на кратком поводку са заштитном корпом на
њушци и прибором за санитарно чишћење запрљаних
површина. Поводац не може да буде дужи од 1 метра.
Изузетно од предходног става, пси малог раста
или штенад до 3 месеца старости могу се изводити и без
заштитне корпе на њушци.
Приликом извођења пса, власник или држалац
је дужан да код себе има потврду о извршеном
обележавању и о вакцинацији.
Забрањено је увођене паса у делу јавне зелене
површине – парка одређен као дечје игралиште и то од
Споменика Револуције до одмаралишта Голија.
Забрањено је увођење паса у школска дворишта
, дворишта предшколских установа и у двориште Дома
здравља.
Пси се могу пуштати са поводника са
заштитном корпом на њушци да се слободно крећу под
надзором власника, односно држаоца пса само на за то
одређеној јавној површини и у одређеном времену.
Комунално предузеће, привредно друштво или
предузетник, који обавља делатност одржавања зелених
и јавних површина по прибављеном мишљењу органа
Општинске управе за комуналне послове, обележиће и
поставити табле на којима ће бити истакнуто време за
пуштање паса из претходног става у року од 60 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Уколико пас приликом извођења и кретања
загади јавну површину, власник или држалац пса је
дужан да је без одлагања очисти.
Власник или држалац кућног љубимца дужан је
да при сваком извођењу на јавну
површину носи прибор за чишћење измета и да очисти
сваку површину коју је његов
љубимац запрљао.
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Одлагање сакупљеног садржаја власник или
држалац је дужан да одлаже у посебне канте које су
постављене на јавним површинама за ту намену и које
су видно обележене.
Комунално предузеће, привредно друштво или
предузетник који одржава чистоћу је дужно да постави
специјалне канте на најпрометнијим јавним
површинама, као и на местима која су одређена за
слободно пуштање паса и да их редовно празни.
Уколико пас или мачка , приликом извођења из
стана загаде заједничке просторије и двориште
стамбене зграде колективног становања, власник или
држалац пса је дужан да загађену површину очисти и
опере, а по потреби и дезинфикује.
Ако пас или мачка уједе, огребе или на други
начин озледи неко лице или животињу,власник или
држалац пса или мачке дужан је да о томе најкасније у
року од 24 часа обавести Ветеринарску инспекцију и
приведе животињу на преглед. Трашкови прегледа
падају на терет држаоца пса или мачке. Власник или
држалац пса дужан је да омогући што хитнију
медицинску помоћ повређеном лицу.
Одговорност власника када пусти пса са
поводца
Члан 12.
Сваки власник или држалац је дужан да
одговорно поступа када свог пса пусти са поводца.
Одговорно поступање подразумева обавезу
власника, односно држаоца пса:
- да пса држи у видокругу,
- да спречи прилазак пса деци и одраслима
- да спречи сукоб пса са другим псом или
животињом
– да спречи да пас наноси штету зеленој
површини и објектима који се на њој налазе
Извођење опасних паса
Члан 13.
Опасне псе могу да изводе само пунолетна
лица, и то на кратком поводку са заштитном корпом у
складу са посебним прописом.
Забрањено је пуштање опасних паса са
поводца.
Слободно кретање паса
Члан 14.
Ловачки пси за време лова, службени пси за
време потраге за изгубљеним лицима и слично и
овчарски пси за време чувања стоке, могу слободно да
се крећу, под контролом власника или држаоца пса, без
заштитне корпе на њушци.
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Увођење паса у објекте у јавном коришћењу
Члан 15.
Забрањено је увођење паса и мачака у јавне
објекте осим у јавне и друге објекте
у којима је то јасно и видно назначено да је увођење
кућних љубимаца дозвољено.
Забрањено је увођење опасних паса у јавне
објекте.
. Задржавање напуштених и изгубљених паса и
мачака
Члан 16.
Лице које у дужем времену, физички или
храњењем, задржава напуштене псе и мачке има исте
обавезе у вези са старањем и држањем о њима као и
држалац животиње и дужан је да се придржава правила
држања животиња предвиђених овом Одлуком.
Одузимање паса због злостављања од стране
власника или држаоца пса
Члан 17.
Уколико власник, односно држалац пса
односно мачке, необезбеђивањем услова за држање у
складу са законом и овом одлуком, злоставља животињу
или поступа противно одредбама ове Одлуке при чему
настане угрожавање безбедности или трајније
узнемиравање трећих лица она му се може привремено
или трајно одузети у складу са законом.
Власник, односно држалац пса је дужан да
плаћа трошкове смештаја пса у прихватилишту.
Обавезни надзор над псом који је
очигледног разлога напао човека или другог пса

без

Члан 18
Пас који је без очигледног повода напао човека
и нанео му телесне повреде или смрт; односно без
очигледног повода напао другог пса и нанео му тешке
телесне повреде или смрт мора се подвргнути надзору и
посматрању у складу са законом. Хватање и посматрање
пса из става 1 овог члана врши овлашћена ветеринарска
станица, односно ветеринарска амбуланта на захтев
власника пса или по налогу комуналне инспекције.
Трошкови хватања и посматрања пса падају на
терет власника пса, а уколико власник није познат, на
терет буџета Општине.
.
УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ПТИЦЕ
Члан 19.
Дозвољено је држање украсних и егзотичних птица у
броју и на начин којим се станари, односно суседи, не
ометају у мирном коришћењу станова, односно
стамбених објеката.
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У вишепородичним стамбеним зградама, у помоћним
објектима или кавезима у заједничком дворишту, могу
да се држе украсне и егзотичне птице под условом да не
узнемиравају станаре, да се одржава хигијена и да
постоји сагласност свих станара.
ГОЛУБОВИ
Члан 20
Голубовима се у смислу ове Одлуке сматрају
голубови писмоноше, голубови високолетачи и украсни
голубови.
Члан 21
Голубови се могу држати у вишепородичним
стамбеним зградама у посебно изграђеним објектима
или просторијама на проходном крову или тавану и уз
претходно прибављену сагласност свих станара зграде.
Голубови се могу држати у породичним
стамбеним објектима у посебно наменски изграђеним
просторијама у породичној згради, на тавану, подруму,
тераси.
Голубови се могу држати у дворишту
породичне стамбеног објекта, у посебно изграђеним
објектима-помоћним објектима и то: зидани, од даске,
жице или сличног материјала под условом да су
удаљени 10 метара од најближег стамбеног или
пословног објекта на суседној парцели.
У заједничком дворишту стамбене зграде
голубови се могу држати у посебно изграђеним
објектима-помоћним објектима и то: зидани, од даске,
жице или сличног материјала под условом да су
удаљени 10 метара од најближег стамбеног или
пословног објекта на суседној парцели, само уколико
постоји сагласност свих власника и корисника станова
са заједничким двориштем.
Члан 22.
Подови сталних и привремених објеката за држање
голубова морају бити изграђени од непропусног
материјала са нагибом према каналу за одвођење
нечистоће и воде у канализациону јаму или ђубриште и
морају се редовно чистити, а најмање два пута
годишње, дезинфиковати на начин којим се обезбеђује
заштита животне средине.
ПЧЕЛЕ
Члан 23.
. Пчелињак се мора поставити тако да не смета
суседнима, да буде на одрђеном одстојању од
стамбених зграда и објеката у којима се држе домаће
животиње, као и од јавних путева.
Пчелињак мора бити ограђен због приступа
животиња и непозваних лица.

69
29 децембар 2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Члан 24.
У
двориштима
насељених
места
пчелињаци до 10 кошница се морају поставити најмање
20 метара од стамбених зграда и објеката у којима се
држе домаће животиње, с тим да лета нису окренута на
страну улаза и прозора стамбених објеката и објеката за
држање животиња.
Члан 25.
Пчелињак са преко 10 кошница мора
бити удаљен најмање 50 метара од стамбених зтграда и
објеката за држање стоке.
Члан 26.
Пчелињаци се могу поставити ван
насељених места ако су удаљени од јавних путева
најмање 20 метара, а од осталих путева најмање 10
метара, с ти што им лета морају бити окренута на
супротну страну од пута.
У близини викенд зграда, пчелињак се,
без дозволе власник зграде, не може поствити ближе од
20 метара од границе имања власника викенд зграде са
летом окренутим на супротну страну.
Члан 27.
На пчелињацима власник мора предузети
све мере да не долази до грабежи, умољчавања,
остављања пчелињака без надзтора, непријављивање
сумње на обољење и др.
Уколико пчелињак није под сталним
надзором власника, држалац пчела је обавезан да на
улазу у пчелињак видно истакне своје име и презиме,
тачну адресу власника и број телефона.
ЕГЗОТИЧНЕ И ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ
Члан 28.
На територији општине Ивањица забрањено је
држање и репродукција дивљих и егзотичних животиња
као кућних љубимаца без одобрења које доноси
надлежни министар.
КОПИТАРИ ПАПКАРИ И ЖИВИНА
Члан 29
Објекти у којима се држе копитари, папкари и
живина за потребе домаћинства морају бити удаљени од
стамбених
и пословних зграда суседних парцела
најмање 15 метара, а од објеката за снабдевање водом
20 метара.
Изузетно од става 1 овог члана у сеоском
подручју објекти у којима се држе копитари папкари и
живина могу бити на мањој удаљености од суседног
објекта али не мање од 5 метара од границе суседне
парцеле.
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Уколико је конфигурација земљишта таква
да је објекат за снабдевање водом нижи у односу на
објекат за држање животиња, удаљеност објекта мора
бити 50 метара.
Објекти из става 1. Овог члана у којима се
гаји више од: 10 говеда разих категорија, 40 свиња
разних категорија, 40 оваца или коза, 300 одрасле
живине или 500 бројлера у турнусу, морају бити
удањени од стамбених и пословних објеката суседних
парцела најмање 60 метара, а од објекта за снабдевање
водом 100 метара.
Члан 30.
Објекти у којима се држе копитари, папкари
и живина морају бити изграђени од тврдог материјала у
којима су подови изграђени од непропустљивог
материјала са нагибом према каналу за одвођење
нечистоће у канализациону јаму, прихватни базен или
ђубриште.
Објекти у којима се врши течно
изђубравање морају имати канал за одвођење осоке
изграђен од чврстог непропустљивог материјала са
заобљеним угловима и са решетком на улазу у
прихватни базен. Течне, отпадне материје не могу се
испуштати у канализацију и водоток док се не изврши
пречишћавање.
Члан 31.
Ђубриште у насељеном месту мора бити
укопано у земљу и изграђено од тврдог материјала са
унутрашње стране и у мерним односима који важе за
објекте из члана 30. ове Одлуке.
Ђубриште наведно у ставу 1. Овог члана
мора се редовно празнити.
Прихватни базен не сме бити понирући и
мора бити од бетона или другог непропустљивог
материјала са цементном кошуљицом, отпоран на
дејство отпадних материја и са поклопцем. Садржај из
прихватног базена мора се благовремено одводити на
хигијенски начин по посебно утврђеним прописима.
Члан 32.
Објекти из члана 30. Ове одлуке у којима се
држи живина у насељеном месту
морају бити
изграђени од материјала који обезбеђују одржавање
санитарно-хигијенских услова. Подови у живарницима
морају бити изграђени од непропустљивог материјала
са нагибом према каналу за одвод нечистоће и воде у
канализациону јаму, базен или ђубриште.
Ограђен простор у коме се држи живина
мора бити тако урађен да се може хигијенски
одржавати.
Члан 33.
Место за подизање објеката из члана 30. Ове
одлуке не сме бити подводно и мора имати добре отоке
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атмосферских вода. Објекти морају бити осветљени
дневном и вештачком светлошћу и имати одговарајућу
вентилацију, што зависи од врсте и категорије
животиња.
Објекти се морају редовно чистити и
дезификовати.

ХВАТАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА НАПУШТЕНИМ
ПСИМА И МАЧКАМА
Члан 34.
Послове хватања, превоза и смештаја напуштених паса
и мачака, и паса и мачака без надзора, као и послове
прихватања одузетих паса и мачака од власника,
односно држаоца, по налогу надлежног органа може
обављати предузеће или предузетник коме је поверено
вршење ових послова, а који испуњава законом и
подзаконским актом предвиђене услове као и поседује
одговарајућу опрему, обучено људство и објекте.
Члан 35.
Ради смештања у прихватилиште за псе и мачке ( у
даљем тексту: прихватилиште) хватају се напуштени
пси и пси без надзора, који се затекну на улицама,
парковима или другим јавним површинама.
Напуштени пас и мачка у смислу ове одлуке су
необележени пси и мачке који се нађу на улицама,
парковима или другим јавним површинама.
Обележени пас који се затекне без надзора на
улици, парку или другим јавним површинама без
присуства власника, односно држаоца, сматра се псом
без надзора
Члан 36.
Власници, односно држаоци паса дужни су да пса о
коме не желе да се старају предају у прихватилиште.
Удружења и грађани могу напуштене псе, односно
нежељени подмладак предати у прихватилиште.
Члан 37.
.
Mесне заједнице и грађани су дужни да
евидентирају локације на којима се налазе напуштени
пси и мачке и о томе обавесте комуналног инспектора
или предузеће односно предузетника коме је поверено
обављање послова хватања, односно збрињавања паса
луталица.
Власник, односно држалац који изгуби
животињу дужан је да тај губитак без одлагања, а
најкасније у року од три дана од дана губитка
животиње, пријави Општинској управи надлежној за
послове комуналне инспекције.
Пријава из претходног става мора да садржи
време и место нестанка пса или мачке, расу, физички
опис и име несталог пса или мачке, као и потврду о
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извршеном обележавању и податке о извршеној
вакцинацији.
Ако власник, односно држалац не пријави
губитак из става 1. овог члана сматра се да је напустио
животињу.
Трошкове збрињавања напуштених животиња
сноси власник, односно држалац животиње, а ако је
власник непознат обезбеђују се из средстава буџета
Општине.
Члан 38.
Приликом прикупљања и превоза напуштених
и изгубљених животиња са животињом се мора
поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола,
патње, страха и стреса за животињу.
Ако се ухваћеној животињи најдуже у року од
10 дана од дана смештања у прихватилиште не пронађе
власник, односно ако се не збрине на други начин, са
животињом ће се поступати у складу са Програмом
контроле и смањења популације напуштених паса и
мачака ( у даљем тексту: Програм).
Програм из претходног става донеће Скупштина
општине Ивањица у року од 90 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан39.
Уколико пас или мачка оболе у прихватилишту,
морају да се сместе одвојено од осталих паса и мачака и
да се предузму мере за њихово лечење, а ако оболе од
заразних болести, начин лечења одређује ветеринарска
служба.
Прихватилиште има обавезу да напуштеним
животињама које су болесне или повређене обезбеди
одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво
болесне или повређене животиње обезбеди лишавање
живота у складу са законом.
Уколико
пас
или
мачка
угину
у
прихватилишту, ветеринарска служба или надлежни
институт утврђују узрок угинућа, а њихови лешеви
уклањају се на нешкодљив начин, у складу са важећим
прописима.

НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА
ЖИВОТИЊА СА ЈАВНИХ И ДРУГИХ
ПОВРШИНА
Члан 40.
Послове зоохигијенске службе на територији општине
Ивањица обавља ЈКП "Комунално".
Зоохигијенска служба обавља следеће послове:
1. нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних и
других површина;
2. транспорт или организовање транспорта лешева
животиња са јавних површина и других површина до
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објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла на начин који не представља
ризик по друге животиње, људе или животну средину.
Члан 41.
Зоохигијенска служба обавља послове самостално као и
по налогу комуналне инспекције уколико се уклањање
врши са јавних површина или по налогу ветеринарске
инспекције.
Када је животиња угинула под околностима које се не
сматрају уобичајеним леш животиње може бити
уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора.
Члан 42.
Власник, односно држалац животиње дужан је да одмах,
а најкасније у року од 24 часа, пријави угинуће
животиње ЈКП - у "Комунално" или комуналмој
инспекцији.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Забрањено је:
1. злостављање и напуштање домаћих животиња;
2. држање домаћих животиња супротно одредбама ове
Одлуке;
3. увођење домаћих животиња у дечја игралишта или
на друга јавна места која су истакла знак који указује да
је забрањено увођење животиња;
4. шишање паса на јавним површинама;
5. појење домаћих животиња на јавним чесмама и
бунарима намењеним за водоснабдевање грађана;
6. држање паса и мачака на ходницима и другим
заједничким просторијама колективне стамбене зграде,
балконима и терасама, као и на јавним површинама;
7. држање опасних паса у заједничком дворишту
стамбене зграде;
8. хушкати једног пса на другог, хушкати пса на човека,
као и организовати борбе паса; 9. држање голубова на
терасама, балконима, лођама и заједничким терасама
колективних стамбених зграда;
10. остављање леша угинуле животиње на јавним
површинама.
11 уништавање животиња (осим у посебним
слујчајевима);
12 нехумано поступање и злостављање животиња: рад
за који животиња очигледно није дорасла или који
превазилази њене снаге, употреба за рад болесних,
старих и изнемоглих животиња, употребљавање
животиња за забаву, ако је то везано за бол, патњу или
повреду животиње;
13 држати псе који завијају или сталним лајањем
ометају мир грађана
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НАДЗОР
Члан 44.
Надзор над применом и спровођењем
одредби ове одлуке врши комунални инспектор.
Контролу услова за држање животиња
прописаних
овом одлуком врше и надлежне
републичке инспекције
у складу са посебним
прописима.
Начелник Општинске управе може
овластити и друге извршиоице за обављање послова
надзора у складу са Правнилником о систематизацији
радних места у Општинској управи
Члан 45.
Комунални инспектор овлашћен је да власнику или на
држаоцу животиња решењем наложи да недостатке и
неправилности у погледу услова и начина држања и
заштите животиња прописаних овом одлуком отклоне у
примерном року.
Уколико држалац животиња не поступи
по решењу из претходног става, надлежни орган ће
решењем забранити држање животиња.
По коначности решења животиња се
може уступити научноистраживачкој установи, продати
или уништити савременим методама на хуаман начин.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Новчаном казном од 50.000 до 1 000.000 динара казниће
се за прекршај правно лице, ако: 1. не испуњава обавезе
у везиса држањем животиње (чл. 3);
2. држи животиње супротно супротно одредби чл. 6
3. држи више паса и мачака, противно члану 7;
4. држи подмладак паса и мачака дуже од 4 месеца
старости, противно члану 7. став 4 ; 5. у индивидуалном
дворишту држи псе супротно члану 8. став 1. и 2.;
6. у заједничком дворишту стамбене зграде држи пса
супротно одредби члана 8. став 1.и 3.
7. на исгакне на видном месту натпис "Чувај се пса"
(чл.8 ст.5);
8. ако пса држи везаног супротно члану 10. ст.5;
9. ако држи пса или мачку у стану супротно члану 9;
10. ако држи опасног пса супротно члану 10;
11. изводи пса без поводца , без заштитне корпе на
њушци и прибора за чишћење запрљаних површина
(члан 11. ст. 1..)
12. изводи псе малог раста супротно члану 11. став 2.
13. изводи пса супротно одредби члана 11. став3.
14. изводи пса у парк одређен као дечје игралиште
(члан 11. став 4.)
15 пушта пса са поводца мимо површина из члана 11
ст.5;
16. не очисти јавне површине које пас запрља приликом
извођења, односно не очисти и не опере, а по потреби, и
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не дезинфикује заједничко степениште или друге
заједничке просторије које су пас и мачка запрљали (чл.
11 став7. и 8.);
17. не поступи у складу са чланом 11. став 9.
18. не постуипа у складу са чланом 12.
19. изводи опасне псе супротно члану 13;
20. уводи псе и мачке у објекте супротно члану 15;
21. држи украсне и егзотичне птице, противно члану 19;
22. држи голубове, противно условима из чланова 21. и
22;
23. држи пчеле противно условима члана 23.24. 25. 26 и
27;
24. држи егзотичне и дивље животиње (чл.28);
25 држи животиње у објектима и исте не одржава у
складу са чл.30. 31.32. и 33.ове одлуке;
26.пса о коме не желе да се старају не преда у
прихватилиште чл. 36. став 1
27. ако не пријави губитак животиње (чл.37 ст.2)
28. крши забране из члана 43;
29. не поступи по решењу надлежног инспектора
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 5.000 до 75.000 динара и одговорно лице у
правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 10.000 до 250.000 динара предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 5.000 до 75.000 динара физичко лице.
. VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Власници, односно држаоци животиња дужни су да
држање животиња ускладе са одредбама ове одлуке у
року од 3 (три) месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.
.
Члан 48.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи о
Одлука о држању домаћих животиња ("Општински
службени гласник „ број 13/97 )
Члан 49.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у " Службеном листу општине Ивањица „.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
01Број: 06-41 /2015
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

29 децембар 2015

На основу члана 85. став 2. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013 испр., 108/2013,
108/2014 и 68/2015 - др. закон), члана 44. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 62. Статута
општине Ивањица („Сл. гласник РС“, бр. 79/2008 и
„Службени лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и
13/2013) Председник општине Ивањица дана 23.
новембра 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Служба за буџетску
инспекцију општине Ивањица (у даљем тесту: Служба),
уређују се функције, начин рада, овлашћења, обавезе,
обележја, правна заштита, као и друга питања од
значаја за обављање послова Службе.
Члан 2.
Руководилац Службе је буџетски инспектор.
Буџетски инспектор спроводи инспекцијски надзор над:
1) директним и индиректним корисницима средстава
буџета општине Ивањица;
2) јавним предузећима основаним од стране општине
Ивањица, правним лицима основаним од стране тих
јавних предузећа, односно над правим лицима над
којима општина Ивањица има директну или индиректну
контролу над више од 50% капитала или више од 50%
гласова у управном одбору, као и над другим правним
лицима у којима локална јавна средства чине више од
50% укупног прихода;
3) правним лицима и другим субјектима којима су
директно или индиректно дозначена средства буџета
општине Ивањица за одређену намену, правним лицима
и другим субјектима који су учесници у послу који је
предмет контроле и субјектима који користе средства
буџета општине Ивањица по основу задуживања,
субвенција, остале државне помоћи у било ком облику,
донација, дотација и др.
Члан 3.
Функција Службе је контрола примене закона у области
материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава корисника буџетских
средстава, организација, предузећа, правних лица и
других субјеката из члана 2. ове одлуке.
Члан 4.
Рад Службе, односно буџетског инспектора, је
независан и самосталан.
Буџетски инспектор организује свој рад на начин којим
обезбеђује
примену
методологије
за
послове
инспекције, коју утврђује министар финансија, у складу
са законом.
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Буџетски инспектор је обавезан да доставља
документацију и извештај на захтев функционера који
руководи радом буџетске инспекције министарства
финансија, ради вршења контроле квалитета рада, а у
складу са законом.
Члан 5.
Буџетски инспектор има приступ свим подацима,
документима, извештајима и информацијама потребним
за обављање функција код корисника буџетских
средстава, организација, предузећа, правних лица и
субјеката из члана 2. ове одлуке над којима се врши
инспекција.
Буџетски инспектор има право увида у документацију о
послу који је предмет контроле и код других правних
лица, учесника у том послу.
Буџетски инспектор је обавезан да чува тајност
службених и пословних података у обављању послова у
складу са законом, овом одлуком и другим прописима
којима се уређују рад и функције службе.
Члан 6.
Послови контроле обављају се у складу са Програмом
рада Службе, који доноси Председник општине, на
предлог Начелника Општинске управе.
Изузетно од одредбе из става 1. овог члана, на захтев
Председника општине врши се ванредна контрола.
Члан 7.
Буџетски инспектор доноси план рада за текућу годину,
у складу са програмом из члана 6. ове одлуке.
Послови контроле код органа и организација и других
субјеката из члана 2. ове одлуке обавља буџетски
инспектор на основу плана рада службе из става 1. овог
члана и налога за контролу које утврђује, односно издаје
Председник општине.
Налогом из става 2. овог члана нарочито се одређује:
буџетски инспектор за обављање контроле, орган или
организација код које ће се обавити контрола, предмет
контроле, односно сегмент и област материјанофинансијског пословања, временски период који се
обухвата контролом, рок у коме ће се контрола обавити,
као и да ли је контрола планирана или ванредна,
односно најавњена или ненајављена.
Члан 8.
Буџетски инспектор у поступку контроле својство
службеног лица доказује службеном легитимацијом,
која је издата од стране Начелника Општинске управе, а
чија садржина и изглед су прописани Уредбом о раду,
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Сл.
гласник РС“, бр.10/2004 и 84/2007).
Члан 9.
Служба има свој печат.
Печат је округлог облика са грбом Републике Србије и
текстом исписаним у концентричним круговима око
грба:
„Република Србија, општина Ивањица, Служба за
буџетску инспекцију-Ивањица“.
Текст печата се исписује на српском језику ћириличним
писмом, у складу са законом.
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Члан 10.
Пре отпочињања контроле буџетски инспектор је дужан
да најави контролу функционеру који руководи органом
или организацијиоом из члана 2. ове одлуке, над којима
ће се вршити контрола.
Изузетно из члана 1. овог става, контрола неће бити
најављена ако је то изричито наведено у налогу за
обављање контроле.
На захтев буџетског инспектора одговорно лице у
орагну или организацији дужно је да сачини објашњење
у вези са предметом контроле у писаној форми.
Члан 11.
Ако се у поступку контроле орана или организације из
члана 2. ове одлуке утврди да није утврђен попис, да
није исказано стање имовине, капитала, обавеза,
прихода и расхода или финансијског резултата, односно
да књиговодствене евиденције нису потпуне, уредне
или ажурне, или да обрачуни нису урађени на прописан
начин због чега није могуће обавити контролу,
буџетски инпектор доноси закључак којим налаже да се
недостаци отклоне.
Закључак из става 1. овог члана доноси се у писаној
форми у складу са законом којим је уређен управни
поступак, којим се одређује рок за отклањање
недостатака, који не може бити дужи од 30 дана од дана
достављања закључка.
На закључак из става 2. овог члана може се изјавити
приговор у року од 3 дана од дана доставе закључка.
Буџетски инспектор одлучује о приговору из става 3.
овог члана у року од 5 дана од дана пријема приговора.
Орган или организација из става 1. овог члана дужан је
да о извршењу закључка обавести буџетског
инспектора, који после добијања обавештења о
извршењу закључка, односно после истека рока из
стагва 2. овог члана, наставља започету контролу.
Члан 12.
Буџетски инспектор саставља записник о извршеној
контроли, у складу са законом, који доставња
функционеру, односно одговорном лицу у орану или
ораганизацији у којој је извршена контрола,
Председнику општине и Начелнику Општинске управе.
Пре достављања записника из става 1. овог члана,
буџетски инспектор упознаје одговорна лица у органу
или организацији код које је извршена контрола са
налазом контроле.
Ако се контролом утврде незаконитости или
неправилности, у записнику се наводи у чему се оне
састоје, докази на основу којих су утврђене, предлог
мера и одређују рокови за њихово отклањање.
Орган или организација код које је вршена контрола
може уложити примедбу на налаз из записника у року
од 8 дана од дана достављања записника.
Ако буџетски инспектор утврди да су примедбе
основане, сачиниће допуну записника коју доставља
органу или организацији у року од 15 дана од дана
пријема примедаба.
Ако су примедбе неосноване буџетски инспектор о
томе писмено обавештава орган или организацију.
Орган или организација су дужни да у року одређеном
у записнику обавесте буџетског инспектора о
поступању по налозима и мерама из записника и
приложе доказе о томе.
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Након пријема обавештења из става 7. овог члана
буџетски инспектор врши контролу извршења
предложених мера, о чему саставља службену белешку.
Члан 13.
Ако орган или организација не поступи по мерама из
члана 12. ове одлуке, буџетски инспектор доноси
решење којим налаже мере и одређује рок за отклањање
утврђених незаконитости и предузима друге законом
утврђене поступке.
Решење из става 1. овог члана доноси се у року од 15
дана од истека рока за извршење мера из члана 12. ове
Одлуке.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити
жалба Општинском већу у року од 8 дана од дана
пријема решења.
О жалби из става 3. овог члана одлучује се у року од 30
дана од дана пријема жалбе.
Одлука по жалби из става 4. овог члана коначна је у
управном поступку.
Члан 14.
Буџетски инспектор доставља Председнику општине и
Начелнику Општинске управе, извештај о извршеној
инспекцији са налозима и мерама.
Буџетски инспектор доставља Скупштини општине
Ивањица извештај о извршеним контролама и
записнике о спроведеним инспекцијама корисника
буџета општине из члана 2. ове одлуке, ради
упознавања и предузимања одговарајућих мера из њене
надлежности.
Члан 15.
Служба има на располагању одговарајуће ресурсе
(простор и опрему) који обезбеђује вршење њених
функција.
Средства за финансирање рада службе обезбеђују се у
буџету општине Ивањица.
Члан 16.
Буџетски инспектор за свој рад и за законито и
благовремено извршење послова из надлежности
службе одговора Председнику општине и Начелнику
Општинске управе.
Члана 17.
За буџетског инспектора може бити распоређено лице,
које поред општих услова за заснивање радног односа у
државним органима, прописаних законом, има стручни
назив дипломираног економисте, сретификат за
овлашћеног рачуновођу, пет година радног искуства на
пословима финансијске контроле, односно финансијскорачуноводственим пословима.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Ивањица“.
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На основу члана 82. Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012,62/2013, 63/2013 испр., 108/2013, 108/2014 и
68/2015 - др. закон), члана 62.
Статута општине
Ивањица („Сл. гласник РС“, бр.79/2008 ), а у складу са
Правилником о заједничим критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким
упутствима за поступање и и звештавање интерне
ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.
99/2011), Председник општине Ивањица, дана
23.11.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се и утврђује надлежност,
организација и начин рада Службе интерне ревизије
општине Ивањица.
Члан 2.
Службе интерне ревизије обавља послове из свог
делокруга у складу са Уставом, Законом о буџетском
систему, Правилника о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким
упутствима за поступање и извештавање интерне
ревизије у јавном сектору, Статутом општине Ивањица
и Повељом интерне ревизије општине Ивањица.
Члан 3.
Запослен у Служби је обавезан да послове на
остваривању и обезбеђивању Уставом и законом
утврђених права и интереса грађана, правних лица и
других субјеката обавља одговорно, савесно и ефикасно
у складу са Уставом, законом, Статутом, овом Одлуком
и правилима струке.
Члан 4.
Рад Службе је доступан јавности и подложан контроли
и критици грађана, у складу са законом и Статутом
општине.
Члан 5.
Служба интерне ревизије је организационо независна
од делатности коју ревидира, није део ни једног
пословног процеса, односно организационог дела
организације, а у свом раду је непосредно одговорна
Начелнику Општинске управе.
Функционална независност Службе интерне ревизије се
обезбеђује одлучивањем о:
- подручју ревизије на основу процене ризика,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
Број:02-6/2015-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

- начину обављања ревизије и
- извештавању о обављеној ревизији.
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Служба интерне ревизије на основу објективног
прегледа доказа обезбеђује уверавање о адекватности и
функционисању
постојећих
процеса
управљања
ризиком, контроле и управљања организацијом да ли
ови процеси функционишу на предвиђен начин и
омогућују остваривање циљева организације.
Служба интерне ревизије пружа саветодавне услуге које
се састоје од савета, смерница, обуке помоћи или других
услуга у циљу повећања вредности и побољшања
процеса
управљања
организацијом,
управљање
ризицима и контроле.
Члан 6.
Председник општине са Начелником Општинске управе
потписује Повељу интерне ревизије.
Повеља:
(1) наводи статус
организације;

интерне

ревизије

у

оквиру

(2) регулише приступ интeрних ревизора евиденцији,
запосленима и имовини неопходној за обављање
задатака ревизије;
(3) дефинише обим - делокруг рада интерне ревизије.
Члан 7.
Интерна ревизија обавља се према:
1) стратешком плану за трогодишњи период;
2) годишњем плану;
3) плану појединачне ревизије.
Стратешки план доноси се до краја текуће
године за следећи трогодишњи период, а годишњи план
интерне ревизије доноси се до краја текуће године за
наредну годину.
Стратешки план, којим се утврђују стратешки
цињеви интерне ревизије, заснива се на дугорочним
циљевима корисника јавних средстава и процени ризика
интерне ревизије.
Стратешки план одобрава Начелник Општинске
управе.
Годишњи план се припрема сваке године на
основу стратешког плана.
Руководилац интерне ревизије припрема
годишњи план, који одобрава Начелник Општинске
управе.
Свака појединачна ревизија обавља се на
основу припремљеног плана који детаљно описује
предмет,
циљеве
трајање,
расподелу ресурса,
ревизорски приступ, технике и обим провера.
Члан 8.
Интерни ревизор обавља послове провере примене
закона и поштовања правила интерне контроле; врши
оцену система интерних контрола у погледу њихове
адекватности, успешности и потпуности; даје савете кад
се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши
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ревизију начина рада који представља оцену пословања
и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у
циљу
оцене
економичности,
ефикасности
и
успешности; успоставља сарадњу са екстерном
ревизијом; врши и остале задатке неопходне да би се
оставрила сигурност у погледу функциониања система
интерне ревизије, уз обавезу чувања тајности
службених и пословних података; доставља годишњи
извештај о раду Централној јединици за хармонизацију;
успостваља сарадњу са другим органима и обавља и
друге послове у складу са законом, Статутом и другим
прописима.
Интерни ревизор је дужан да се у свом раду придржава
повеље интерне ревизије, Етичког кодекса, приручника
којим се прописују методологија рада и упутства и и
нструкције које, у складу са законом, доноси министар
финансија.
Интерни
ревизор
има
неограничени
приступ
руководиоцима, запосленима и средствима субјекта
ревизије који су у вези са спровођењрм ревизије, као и
право приступа свим информацијама, укључујући и
поверљиве.
ОДНОС СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ПРЕМА
ОПШТИНСКОМ
ВЕЋУ,
ПРЕДСЕДНИКУ
ОПШТИНЕ
И
НАЧЕЛНИКУ
ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
Члан 9.
Служба доставља Општинском већу, Председнику
општине и Начелнику Општинске управе годишњи
извештај о раду интерне ревизије; извештај о
резултатима сваке појединачне ревизије и свим важним
налазима, датим препорукама и предузетим радњама за
побољшање пословања субјекта ревизије; периодичне
извештаје о напретку и спровођењу годишњег плана
интерне ревизије; извештаје о адекватности ресурса за
обављање интерне ревизије; извештаје о свим
случајевима у којима су активности интерног ревизора
наишле на ограничења.
Члан 10.
У вршењу функције, запослени у Служби су обавезни
да чувају тајност службених и пословних података.
ПРАВНИ АКТИ СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Члан 11.
Служба доноси правне акте на основу закона и других
прописа.
Правним актом Службе не могу се за субјекте ревизије
утврђивати права и обавезе које нису засноване на
закону.
Члан 12.
Служба доноси правилнике и упутства.
Правилником се разрађују поједине одредбе закона и
других прописа.
Упутством се прописује начин рада и вршење
појединих послова Службе као и субјеката интерне
ревизије и инспекцијске контроле.
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Члан 13.
Јавност рада Служба обезбеђује давањем информација
средствима јавног информисања.
Служба ће ускратити давање информација ако њена
садржина представља службену или пословну тајну.
О давању, односно ускраћивању давања информација о
раду Службе одлучује интерни ревизор, Начелник
Општинске управе и Председник општине, у складу са
Законом.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеним листу Општине Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,
Број:02-7/2015-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
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