СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 4 децембар 2014

На основу члана 46. става 1. тачке 1. у вези
члана 66. става 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/2014) и члана
39. Става 1. тачке 7. Статута општине Ивањица
(„Службени гласник републике Србије“ број 79/08,
„Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и
13/13), Скупштина општине Ивањица, на седници
одржаној 28.новембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин одржавања,
заштите, развоја и управљања општинским и
некатегорисаним путевима, као и улицама на
територији општине Ивањица.
Члан 2.
Општински и некатегорисани путеви и улице у
насељима на територији општине Ивањица су добра у
општој употреби и државна су својина.
На општинским и некатегорисаним путевима и
улицама у насељима се могу стицати права коришћења,
права службености и друга права одређена Законом.
Члан 3.
Општински путеви су јавни путеви који
саобраћајно повезују територију општине Ивањица.
Некатегорисани
путеви
су
саобраћајне
површине које су доступне већем броју разних
корисника и које су уписане у катастар непокретности
као некатегорисани путеви.
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Улице у насељима су јавни путеви који
саобраћајно повезују делове насеља.
Члан 4.
Општинске путеве сачињавају доњи и горњи
строј пута (труп пута), путни грађевински објекти
(мостови, пропусти и сл.), саобраћајна сигнализација,
опрема пута, аутобуска стајалишта изграђена уз коловоз
пута, а општинске путеве ван насеља и некатегорисане
путеве земљишни појас са обе стране ширине најмање 1
метар мерено од линије које чине крајње тачке
попречног профила, као и ваздушни простор изнад
коловоза у висини од 4.5 метара, мерено од највише
коте коловоза.
Улице у насељима, поред елемената наведених
у ставу 1. овог члана сачињавају: тротоари, пешачка и
саобраћајна острва, паркинг простори, заштитни
улични појас и друго.
Члан 5.
Послове одржавања, заштите, коришћења,
развоја и управљања општинским и некатегорисаним
путевима, као и улицама на територији општине
Ивањица, као добрима у општој употреби, обавља
Дирекција за изградњу општине Ивањица (у даљем
тексту: Дирекција) а обављање ових послова обезбеђује
општина Ивањица.
Члан 6.
Општинске и некатегорисане путеве, као и
улице на територији општине Ивањица утврђује
Скупштина општине Ивањица.
Члан 7.
Део општинског или некатегорисаног пута, као
и улице који по изградњи и реконструкцији не припада
изграђеном или реконструисаном општинском или
некатегорисаном путу или улици, не сматра се делом
тог пута-улице.
Ако се део пута из става 1. овог члана не
користи за саобраћај, нити за друге потребе саобраћаја,
земљиште на коме се налази тај део пута преноси се на
управљање општини Ивањица, у року од 3 месеца од
дана престанка саобраћаја на том делу пута.
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Поступак преноса земљишта из става 1. овог
члана врши Одељење за урбанизам, стамбене и
комуналне делатности – Имовинско правна служба.
II ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
Члан 8.
Инвеститор је дужан да најмање 30 дана пре
почетка радова на изградњи, односно реконструкцији
општинских путева, као и улица у насељеним местима
или путног објекта о томе обавести јавност путем
средстава јавног информисања или на други уобичајени
начин.
Лица, која су имаоци и која су дужна да се
старају о објектима, постројењима,
уређајима,
инсталацијама и водовима уграђеним у труп јавног пута
и у земљишном појасу, односно у путном објекту
(канализација, водовод, електричне, телекомуникационе
инсталације и сл.), дужни су да ускладе радове на тим
објектима са радовима на изградњи јавног пута.
Имаоци објеката из става 2. овог члана, дужна
су да при реконструкцији или извођењу других радова
на јавном путу о свом трошку, а при изградњи јавног
пута о трошку инвеститора јавног пута, изместе објекте,
постројења, уређаје, инсталације и водове, односно
прилагоде их насталим променама, што ако не учине
одговарају за штету која настане због неблаговременог
отпочињања извођења тих радова.
Члан 9.
Одобрење за изградњу или реконструкцију и
употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта,
издаје Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне
делатности општинске управе општине Ивањица.
Технички преглед општинских путева и улица
врши Комисија коју образује орган који је издао
одобрење за изградњу или реконструкцију јавног пута
односно улице.
Члан 10.
Реконструкцијом општинских путева и
улица у насељеним местима у смислу ове Одлуке,
сматрају се радови на постојећем путу, његовом делу и
путном објекту, којима се мењају положај трасе јавног
пута у појасу његовог основног правца, конструктивни
елементи, носивост, стабилност или проширује коловоз
новим саобраћајним и зауставним тракама.
III ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 11.
Одржавањем општинских и некатегорисаних
путева и улица у смислу ове Одлуке, сматрају се радови
којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај
возила и чува употребна и реална вредност пута –
улице.
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Члан 12.
Радови на одржавању су нарочито: преглед
путева и улица и објеката на њима, местимично
поправљање и обнављање коловоза и трупа пута,
тротоара, пешачких и саобраћајних острва и паркинг
простора, уређење банкина, заштита косина насипа,
усека и засека, чишћење и уређење јаркова, пропуста и
других делова, поправка, потпорних и обложених
зидова, поправка мостова, ограда и других сличних
објеката од корозије, постављање замена, обнављање,
чишћење и поправка саобраћајних знакова и друге
опреме пута, кошење траве и одржавање зелених
површина на земљишном појасу, чишћење снега и леда
коловоза, тротоара, стајалишта, паркинг простора и
друго.
Члан 13.
Радови
на
одржавању
општинских
и
некатегорисаних путева и улица у насељима по правилу
се изводе тако да се не обуставља саобраћај.
У случају обуставе саобраћаја, орган надлежан
за послове саобраћаја општинске управе општине
Ивањица, по предходном прибављеном мишљењу
министарства надлежног за унутрашње послове, доноси
решење о забрани саобраћаја, у којем утврђује којим ће
се другим путем одвијати саобраћај и под којим
условима.
Дирекција је дужна да у случају обуставе
саобраћаја из става 2 . овог члана, најмање у року од 48
сати пре почетка обуставе саобраћаја, обавести
кориснике путева и улица путем средстава јавног
информисања.
IV ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 14.
На општинским и некатегорисаним путевима
као и на улицама у насељу могу се стицати
службености за постављање водовода, канализације,
електричних и телекомуникационих водова и сличних
објеката, с тим да коришћење тог права не омета
саобраћај, не угрожава стабилност пута, безбедност и
режим саобраћаја.
Члан 15.
Одобрење за извођење радова на раскопавању
општинских путева и улица, издаје надлежни орган
Општинске управе општине Ивањица уз предходно
прибављену сагласност Дирекције.
Дирекција може издати сагласност за извођење
радова на раскопавању општинских путева и улица
након прибављеног доказа да је подносилац захтева
уговорио извођење радова на раскопавању коловоза и
његовом довођењу у првобитно стање са предузећем
овлашћеним за извођење те врсте радова које је дужно
да најкасније у року од 3 дана од дана завршетка радова
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изведе радове на враћању у првобитно стање
општинског пута, односно улице и објеката на њима.
У случају отклањања кварова на објектима
постављеним у трупу општинских путева и улица,
власници објеката су дужни да раскопану површину
врате у првобитно стање преко предузећа овлашћеног за
извођење те врсте радова, у року из става 3 овог члана,
осим у зимским периоду када су власници објеката
дужни раскопану површину вратити у првобитно
стање, чим временски услови дозволе, с тим да су
дужни да оштећене површине одржавају све до
довођења у првобитно стање.
Уколико предузеће овлашћено за извођење
радова на враћању у првобитно стање не изведе у
остављеном року или радове изведе неквалитетно,
Дирекција је дужна да радове изведе квалитетно преко
друге организације о трошку тог предузећа.
Члан 16.
Моторна возила која саобраћају по општинским
путевима и улицама, осим возила са гусеницама, морају
имати точкове са пнеуматицима.
Возило на моторни погон са гусеницама могу
саобраћати општинским путевима и улицама са
савременим коловозним застором, ако су гусенице
заштићене облогом са равним површинама или другим
одговарајућим облогама.
Возила војске републике Србије не морају да
испуњавају услове из става 2. овог члана, с тим што
Дирекција има право на накнаду штете која је таквим
кретањем проузрокована.
Запрежна возила са укупном масом преко 3
тоне, морају имати точкове са пнеуматицима.
Члан 17.
Некатегорисани и други земљани путеви који се
прикључују на општинске путеве и улице изграђене са
савременим коловозним застором, морају се изградити
са тврдом подлогом или са истим коловозним застором,
као и општински пут, односно улицама који се
прикључују, у дужини од 10 метара, рачунајући од
ивице коловоза општинског пута, односно улице.
Ако приликом изградње или реконструкције
општинског пута, односно улице дође до његовог
укрштања са земљаним путем, трошкови изградње пута
са тврдом подлогом сноси инвеститор радова на
изградњи општинског пута, односно улице.
Члан 18.
На општинским и некатегорисаним путевима и
улицама забрањено је нарочито: привремено или стално
заузимање и извођење радова који нису у вези са
одржавањем и реконструкцијом општинских и
некатегорисаних путева и улица, просипање, остављање
или бацање било каквих предмета и материјала, вучење
предмета (греда, балвана, камених блокова и сл.) по
путевима и улицама, спуштање низ косине засека, усека
и насипа пута дрвене грађе, дрва за огрев, камења и
другог материјала, напасање и напајање стоке на путу,
испуштање вода, отпадних вода и других течности на
пут, наношење блата на општински пут и улицу ако су
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изграђени од савременог коловозног застора, орање и
извођење
других
пољопривредних
радова
на
банкинама, косинама и земљишном појасу, укључивање
возила на општински пут и искључивање ван одређеног
места или вршење сличних радњи којима би се могао
оштетити општински или некатегорисани пут и улица
или путни објекат, ометати и угрожавати саобраћај на
општинском и некатегорисаном путу и улици и друге
радње које штете општинском и некатегорисаном путу
и улици.
Надлежни орган Општинске управе општине
Ивањица, може одобрити заузимање дела улице, у којој
се не одвија саобраћај моторних возила за обављање
угоститељских, трговинских и других делатности
испред пословних просторија, уколико се на тај начин
не угрожава безбедност осталих учесника у саобраћају.
Члан 19.
На општинским и некатегорисаним путевима,
као и улицама и у њиховој близини, забрањено је
извођење радова којима би се могли оштетити
општински и некатегорисани путеви и улице или
објекти на њима или угрозити њихова стабилност,
повећати трошкови одржавања или ометати односно
угрожавати саобраћај на тим путевима и улицама.
Члан 20.
Лице које наноси смеће или други материјал на
општински и некатегорисани пут и улицу, дужно је да
га уклони. Сопственици, односно корисници јавних
локала, земљишта, простора за јавне приредбе и других
објеката поред општинског пута или улица дужни су да
редовно чисте и одржавају део пута-улице испред
својих објеката.
Општински и некатегорисани путеви и улице
се чисте на начин који не омета саобраћај, односно не
угрожава безбедност саобраћаја и не наноси штета
јавном путу и путним објекту.
Ако лице које наноси смеће или други
материјал на општински и некатегорисани пут и улицу,
односно сопственик или корисник објекта, поред
општинског и некатегорисаног пута и улице не поступи
у смислу става 1. до 3. овог члана општински и
некатегорисани пут и улицу ће о његовом трошку
очистити Дирекција, преко другог предузећа.
Члан 21.
Возило
које
се
на
општинском
и
некатегорисаном путу и улици онеспособи за даљу
вожњу, као и терет који је пао са возила, ималац возила,
односно терета дужан је да уклони са коловоза одмах а
најкасније у року од 2 часа од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања терета.
Уклањање возила, односно терета са коловоза, мора се
извршити тако да се не нанесе штета општинском и
некатегорисаном путу и улици и објектима на њима.
Ако ималац возила, односно терета не уклони
возило, односно терет са коловоза, најкасније за два
часа, уклањање ће извршити Дирекција најкасније у
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року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила,
односно падања терета, преко овлашћене организацијепредузећа, на путно земљиште где може остати најдуже
12 часова.
Ако ималац возила, односно товара не уклони
возило или товар са путног земљишта, уклањање ће
након 24 часа на одговарајуће место извршити
Дирекција преко овлашћене организације-предузећа о
трошку имаоца.
Члан 22.
Забрањено је остављање грађевинског и другог
материјала поред јавног пута, ако се тиме умањује
прегледност на јавном путу.
Члан 23.
На раскрсници јавног пута са другим путем,
обезбеђују се зоне прегледности у складу са прописима.
У зонама прегледности не смеју се подизати
засади, постављати предмети или постројења и уређаји
и градити објекти или вршити друге радње које ометају
прегледност јавног пута.
Члан 24.
Заштитни појас јесте површина уз ивицу
земљишног појаса, на спољну страну, и поред
општинских путева износи 5 метара.
У заштитном појасу поред општинских путева
не могу да се граде објекти (стамбене, пословне,
помоћне и сличне зграде, бунари, резервоари, септичке
јаме, ограде и слично) осим објеката који служе
саобраћају.
Одредбе из става 1. овог члана, у погледу
ширине заштитног појаса, примењују се и у насељеним
местима за општинске путеве и улице, ако
урбанистичким планом није другачије одређено.
Дирекција која управља путем и улицама, може
део заштитног појаса да изда у закуп за пољопривредне
и друге сврхе.
Члан 25.
Дирекција је дужна да у обављању послова
заштите општинских и некатегорисаних путева и улица
на територији општине Ивањица, свакодневно спроводи
активности на утврђивању заузећа тих општинских и
некатегорисаних путева и улица, бесправног извођења
радова на и у заштитном појасу истих и свих других
чињења којима се битно оштећује или би се могао
оштетити општински и некатегорисани пут и улица на
територији општине Ивањица или ометати одвијање
саобраћаја на њима.
Дирекција је дужна да, у случајевима из става 1.
овог члана, без одлагања, поднесе писмени захтев који
се заснива на тачном, потпуном и одређеном
чињеничном стању Саобраћајној инспекцији општинске
управе општине Ивањица, ради предузимања
инспекцијских мера, уз који је дужна да достави
ситуациони план издат од надлежног органа, односно
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овлашћеног лица у случајевима када је тај план подесно
доказно средство, за утврђивање чињеничног стања.
Члан 26.
Ограда и дрвеће поред јавних путева подижу се
тако да не ометају прегледност општинског и
некатегорисаног пута и улице и не угрожавају
безбедност саобраћаја.
О одржавању ограда и засада поред
општинских и некатегорисаних путева и улица, старају
се власници односно корисници парцела на којима су
подигнути.
Члан 27.
Сопственици односно корисници земљишта,
које се граничи са општинским и некатегорисаним
путевима и улицама или се налази у њиховој близини,
могу да граде прилазни пут по предходно прибављеном
одобрењу од надлежног органа општинске управе
општине Ивањица.
Члан 28.
Саобраћајна инспекција Општинске управе
општине Ивањица, на захтев Дирекције и Министарства
унутрашњих послова - станице полиције Ивањица,
може забранити коришћење постојећих прикључака и
прилазних путева, ако они угрожавају општинске и
некатегорисане путеве и улице и објекте на њима или
угрожавају
саобраћај
на
општинским
и
некатегорисаним путевима и улицама.
Члан 29.
Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне
делатности издаје одобрење за постављање рекламних
табли, огласа, ознака којима се обележавају непокретна
културна добра, туристички објекти и други објекти (у
даљем тексту натписи) у појасу поред општинских и
некатегорисаних путева и улица.
Натписе поред општинских и некатегорисаних
путева и улица дужно је да одржава правно односно
физичко лице, које је захтевало њихово постављање.
Члан 30.
Ако се општински или некатегорисани пут или
улица, налази у таквом стању да се на њима не може
одвијати безбедан саобраћај, или саобраћај за поједине
врсте возила или ако би саобраћајем појединих врста
возила
била
нанета
штета
општинском
и
некатегорисаном путу и улици или ако се радови на
реконструкцији и одржавању тих путева и улица не
могу извести без обустављања саобраћаја или ако други
разлози безбедности то захтевају, Саобраћајни
инспектор Општинске управе општине Ивањица,
донеће решење о забрани саобраћаја на том делу пута –
улице уопште или за поједине врсте возила на целом
путу – улици или појединим њиховим деловима.
Забрана саобраћаја мора се благовремено путем
средстава јавног информисања објавити и означити
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одговарајућим саобраћајним знацима на општинском и
некатегорисаном путу, односно улици, с тим да се
предузму и друге потребне мере обезбеђења.
Члан 31.
О стању и проходности општинских и
некатегорисаних путева и улица и о прекиду саобраћаја
и ванредним догађајима на тим путевима и улицама,
Дирекција је дужна да на погодан начин обавештава
кориснике путева – улица.
Члан 32.
Саобраћајне знакове( вертикалну, хоризонталну
и светлосну сигнализацију) оставља , уклања ,
благовремено замењује и уредно одржава Дирекција.
V УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА
Члан 33.
Дирекција обавља послове одржавања, заштите,
коришћења, развоја и управљања општинским и
некатегорисаним путевима и улицама.
Наведене послове Дирекција врши на начин и
под условима утврђеним овом Одлуком, Законом о
јавним путевима и другим прописима.
Члан 34.
Одржавање,
заштита,
изградња
и
реконструкција општинских и некатегорисаних путева и
улица врши се на основу дугорочног и средњорочног
програма развоја и годишњег програма развоја који
доноси Дирекција, на који сагласност даје Скупштина
општине Ивањица.
Дирекција доноси Програм на основу анализе
потреба изградње, одржавање и заштите општинских и
некатегорисаних путева и улица у протеклом периоду и
услова и могућности за њихово унапређење у периоду
за који се Програм доноси.
Члан 35.
Дирекција је дужна да обезбеди трајно,
непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту
општинских и некатегорисаних путева и улица и да
омогући безбедно и несметано одвијање саобраћаја на
њима.
Дирекција одговара за штету која настане
корисницима путева због пропуштања неблаговременог
извршавања
појединих
потребних
радова
и
предузимања одговарајућих мера на одржавању
општинских и некатегорисаних путева и улица
прописаних у члану 12. ове Одлуке.
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Члан 36.
Дирекција:
1.даје услове и сагласност за прикључење
прилазног пута на општински и некатегорисани пут;
2.води евиденцију о стању на општинским и
некатегорисаним путевима и улицама и техничких
података као и катастра за те путеве;
3.даје сагласност за постављање водоводних
инсталација у трупу општинских и некатегорисаних
путева и улица, земљишном појасу и заштитном појасу,
као и сагласност за заузимање коловоза, тротоара,
банкина, путног и уличног земљишта у циљу обављања
туристичких, угоститељских и других одобрених
делатности;
4.издаје сагласност за постављање објеката и
постројења у заштитном појасу поред општинских и
некатегорисаних путева.
Дозволу, одобрења и сагласност из става 1.
овог члана Дирекција је дужна да изда, ако су испуњени
услови, у року од пет дана од дана подношења захтева.
Дирекција је дужна да о донетим управним
актима води евиденцију.
Против акта из става 2. овог члана може се
поднети жалба Општинском већу општине Ивањица.
VI НАДЗОР
Члан 38.
Надзор над извршавањем ове Одлуке и других
прописа на одржавању, заштити, изградњи и
реконструкцији општинских и некатегорисаних путева
и улица врши саобраћајни инспектор Општинске
управе општине Ивањица, а нарочито у погледу:
1.стања општинских и некатегорисаних путева
и улица, правилног одржавања по техничким и другим
прописима, техничких и других услова којима се
осигурава способност пута, односно улице за безбедан
и неометан саобраћај;
2.услова саобраћаја на општинским и
некатегорисаним путевима и улицама и мера заштите
тих путева и улица;
3.примене техничких прописа, норми квалитета
и стандарда приликом извођења радова и употребе
материјала при изградњи, реконструкцији и одржавању
општинских и некатегорисаних путева и улица;
4.изградње и реконструкције општинских и
некатегорисаних путева и улица.
Члан 39.
У вршењу инспекцијског надзора општинских
и некатегорисаних путева и улица, саобраћајни
инспектор има дужност и право да:
1.прегледа радове на одржавању, заштити,
реконструкцији
и
изградњи
општинских
и
некатегорисаних путева и улица и објеката на њима;
2.прегледа техничку и другу документацију у
вези са одржавањем, реконструкцијом и изградњом
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општинских и некатегорисаних путева и улица и
објеката на њима.
Члан 40.
У вршењу послова из става 1. овог члана
саобраћајни инспектор је овлашћен да:
1.забрани извршење радова који се изводе
противно прописима, техничким прописима и
стандардима и нормама квалитета приликом извођења
радова и употребе материјала при одржавању,
реконструкцији
и
изградњи
општинских
и
некатегорисаних путева и улица, противно условима
саобраћаја на путевима или противно прописаним
мерама за заштиту јавних путева;
2.нареди
отклањање
недостатака
на
општинским и некатегорисаним путевима и улицама
који угрожавају безбедност саобраћаја;
3.забрани радове који се изводе у непосредној
близини општинских и некатегорисаних путева и улица,
а који могу довести у питање и сигурност општинског и
некатегорисаног пута и улице и безбедност саобраћаја у
њима;
4.нареди рушење објеката односно уклањање
инсталација изграђених односно постављених у
заштитном појасу општинског и некатегорисаног пута и
улице, без предходно прибављеног одобрењасагласности код надлежног органа;
5.нареди рушење и уклањање објеката,
материјала, ограда, дрвећа или растиња, изграђених,
постављених или подигнутих противно одредбама
Закона и ове Одлуке;
6.предложи органу надлежном за техничко
регулисање саобраћаја забрану саобраћаја или
саобраћаја одређене врсте возила на општинском и
некатегорисаном путу и улици;
7. предузима и друге мере и радње за које је
овлашћен прописима.
Против решења саобраћајног инспектора
Општинске управе општине Ивањица може се изјавити
жалба Општинском већу општине Ивањица у року од 8
дана од дана пријема решења.
Жалба не одлаже извршење решења којима се
забрањују радови или саобраћај, односно којим се
наређује отклањање недостатака општинским и
некатегорисаним путевима и улицама на којима је
угрожена безбедност саобраћаја.
Члан 41.
Ако је општински и некатегорисани пут или
улица или објекат на тим путевима и улицама у таквом
стању да се на њему не може вршити безбедан
саобраћај, Саобраћајни инспектор наредиће да се одмах
предузму мере обезбеђења, а по потреби може
привремено забранити саобраћај на општинском и
некатегорисаном путу и улици или објекту на тим
путевима и улицама.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.

4 децембар 2014

Новчаном казном од 150.000 до 1.500.000
динара казниће се за привредни преступ правно лице
ако:
1.општински или некатегорисани пут и улицу,
њихов део или путни објекат преда на употребу без
прописаног одобрења (члан 9.);
2.при извођењу радова на одржавању
општинских и некатегорисаних путева и улица, не
обезбеди безбедан и несметан саобраћај и очување
употребне вредности пута и улице (члан 11.);
3.не обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање и заштиту општинских и некатегорисаних
путева и улица (члан 12.);
4.не води евиденцију о стању локалних и
некатегорисаних путева и улица и објеката на њима, као
и техничке податке и катастар (из члана 36.).
Члан 43.
Новчаном казном у износу од 5,000 до 25,000
динара казниће се за прекршај одговорно лице у
Дирекцији ако:
1.не објави почетак радова на изградњи
односно реконструкцији општинског пута односно
улице (члан 8.);
2.не подигне, уредно одржава и обнавља засаде
из члана 12. ове Одлуке;
3.не објави и одговарајућим саобраћајним
знацима не означи забрану саобраћаја на општинским
путевима и улицама и не предузме друге мере
обезбеђења (члан 30.);
5.не обавештава кориснике општинских путева
и улица о стању проходности и прекиду саобраћаја
(члан 31);
6.не поставља, не уклања, благовремено не
замењује и неуредно одржава саобраћајне знаке на
општинским путевима и улицама (члан 32.).
Члан 44.
Новчаном казном од 100,000 до 500.000 динара,
казниће се за прекршај правно лице ако:
1.користи у саобраћају на општинским и
некатегорисаним путевима и улицама возила без
пнеуматика или са гусеницама без облоге, односно
користи у саобраћају на општинским путевима и
улицама запрежна возила укупне тежине преко 3.000 кг.
са точковима без пнеуматика (члан 16.);
2.не изгради земљишни пут са тврдом подлогом
или га не изгради са истим коловозним застором, као и
општински пут односно улица на који се прикључује са
коловозним застором у прописаној дужини (члан 17.);
3.поступи противно забрани из члана 18. ове
Одлуке;
4. изводи радове на општинским и
некатегорисаним путевима и улицама, на њиховим
објектима и у близини општинских и некатегорисаних
путева и улица и њихових путних објеката на начин
противно члану 19. ове Одлуке;
5.не очисти, односно не уклони смеће и други
материјал са општинског пута и улице или то чини на
начин којим се омета саобраћај односно угрожава
безбедност саобраћаја и наноси штета путевима и
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улицама односно објектима на општинским путевима и
улицама (члан 20.);
6.благовремено са општинског пута и улице не
уклони возило онеспособљено за вожњу или товар који
је пао са возила или то чини на начин којим се наноси
штета општинском путу, односно улици и путним
објектима на њима, као и не уклони возило, односно
товар из земљишног, односно заштитног појаса у
прописаном року (члан 21.);
7. оставља поред јавног пута грађевински и
други материјал који не служи одржавању општинских
путева и улица (члан 22.);
8.у зонама прегледности подиже засаде,
поставља предмете, постројења и уређаје, гради објекте
или врши друге радње које ометају прегледности
општинског пута и улице (члан 23.);
9.у заштитном појасу гради објекте, подиже
засаде и изводи пољопривредне и друге радове (члан
24.);
10.подиже ограде и дрвеће поред општинских
путева и улица супротно члану 26. ове Одлуке;
11.гради и прикључује прилазни пут на
општински пут и улицу противно одредбама члана 27.
ове Одлуке;
12.не изврши решење саобраћајног инспектора
општинске управе општине Ивањица (члан 40.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 5,000 до 25,000 динара и одговорно
лице у правном лицу.
Члан 45.
Новчаном казном од 50,000 до 250,000 динара,
казниће се и предузетник за прекршај из члана 44. став
1. тачке 1. до 12. ове Одлуке.
Члан 46.
Новчаном казном од 5,000 до 25,000 динара,
казниће се и физичко лице за прекршај из члана 44. став
1. тачке 1. до 12. ове Одлуке.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о локалним и некатегорисаним путевима и
улицама на територији општине Ивањица („Општински
службени гласник“, број 6/95).
Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Општинском службеном гласнику“.

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
На основу члана 13. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др.
закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 i 45/2013 др.закон), чланова 38. и 42. Закона о правима
пацијената („Службени гласник РС“ број 45/13),
чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС“, бр.129/2007) и чланова 14. и
39. Статута општине Ивањица
(„ Сл. гласник РС“ број 79/08 и „Сл. лист општине
Ивањица“ број 7/12 и 9/12), Скупштина општине
Ивањица, на седници која је одржана 25.12.2013. и
28.11.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ
ИВАЊИЦА
Члан 1.
Oснива се Савет за здравље општине Ивањица као
посебно радно тело Скупштине општине Ивањица.
Члан 2.
Задаци Савета су да:
•

прати и координира рад установа примарне
здравствене заштите, чији је оснивач локална
самоуправа;

спроводи мере у области заштите права
пацијената и то: разматра приговоре о повреди
појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и
утврђених чињеница; о утврђеним чињеницама
обавештава подносиоца приговора и
директора здравствене установе, односно
оснивача приватне праксе на коју се приговор
односи и даје одговарајуће препоруке; разматра
извештаје саветника пацијената, прати
остваривање права пацијената и предлаже мере
за заштиту и промоцију права
пацијената; подноси годишњи извештај о раду и
предузетим мерама за заштиту права
пацијената општинском већу и министарству
надлежном за послове здравља, а ради
информисања и остваривања потребне сарадње
извештај доставља и Заштитнику
грађана;

•

•

подстиче сарадњу свих здравствених установа
са територије општине и међусекторску
сарадњу;

•

прати здравствено стање становништва и
доноси Стратегију јавног здравља општине;

•

унапређује односе са републичким и
регионалним институцијама у области
здравства, установама и организацијама;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број:344-27/14
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић
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предузима и друге активности у циљу
унапређења система здравствене заштине и
здравља становништва у складу са
Пословником о раду савета за здравље.
Члан 3.
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Члан 6.
Ову одлуку

објавити у „Службеном листу општине

Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 број 06-51/2013

Савет за здравље се образује у следећем саставу:
1.

Биљана Ранђић, Секретар СО Ивањица, као
координаторка Савета;

2.

Миланка Коларевић, Начелница општинске
управе општине Ивањица,

3.

Слободан Поповић, Начелник Одељења за
буџет и финансије, као члан Савета;

4.

Драгана Богдановић, сарадница Канцеларије за
ЛЕР у Одељењу за привреду о друштвене
делатности, као чланица и администратор
Савета;

5.

Др. Милош Ђоковић, специјалиста
гинекологије и акушерства, као члан Савета;

6.

Др. Бранка Ћојбашић, специјалиста опште
медицине и одборница СО Ивањица,
као чланица Савета;

7.

Др. Мануела Крнић, специјалиста медицине
рада и одборница СО Ивањица,
као чланица Савета;

8.

Зоран Димитријевић, Секретар Друштва за
МНРО Ивањица, као члан Савета;

9.

Светлана Главинић, председница УО Друштва
за церебралну парализу Ивањица,
као чланица Савета;

10. Бојан Бујошевић, шеф РФЗО, испостава
Ивањица, као члан Савета;
11. Мирослав Ристић, Спортски савез Ивањица, као
члан Савета;
12. Др. Милорад Драмићанин, специјалиста
епидемиолог и одборник СО Ивањица, као члан
Савета;
13. Светлана Јелић, Директорка Центра за
социјаани рад Ивањица, као чланица Савета.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и члана 39.
Статута општине Ивањица ("Службени гласник РС",
број 79/08) и („Службени лист општине Ивањица“, број
7/2012, 9/2012 и 13/2013) и члана 93. Пословника
Скупштине општине Ивањица, („Сл. лист општине
Ивањица“, број 2/2008, 7/2012 и 13/2013), Скупштина
општине Ивањица, на седници одржаној 28. новембра
2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА
ЗА ЗДРАВЉЕ
Члан 1
Исправљају се техничке грешке у чл.2 Одлуке о
оснивању Савета за здравље општине Ивањица(„
Сл.лист општине Ивањица“бр.13/2013 ).
Члан 2
Да се у чл.3 под тачком 5 бришу речи „ВД
директора Дома здравља Ивањица“, тако да стоје речи „
специјалиста гинекологије и акушерства“
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“ .

Члан 4.
Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и
на начин утврђен одредбама Пословника о раду
Скупштине општине Ивањица („Сл. лист општине
Ивањица, бројеви 2/2008, 7/2012 и 9/2012) и одредбама
Пословника о раду Савета за здравље који Савет, у
сарадњи са стручним службама, треба да припреми и
усвоји до 31. марта 2014. године.
Члан 5.
Мандат Савета за здравље општине Ивањица траје
четири године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01 Број: 06-31/2014
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић
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На основу члана 2. Закона о правобранилаштву
(„Службени гласник Републике Србије“, број 55/14),
члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и
члана 39. Статута општине Ивањица („Службени лист
општине Ивањица“, број 79/2008), Скупштина општине
Ивањица, на седници одржаној дана 28.11.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Борј 12

значаја за предузимање било које правне радње
органа и правног лица које заступа, посебно за
спречавање штетних имовинскоправних и
друштвено негативних последица по правна лица
која заступа;
3) даје правна мишљења приликом закључивања
уговора које закључују правна лица које заступа,
посебно уговора из области имовинскоправних
односа и привредноправних уговора, у року који
не може бити дужи од 30 дана;
4) даје правне савете свим органима општине које
заступа;
5) предузима заступање под истим условима као и
адвокат када је прописано да је у одређеном
поступку или за предузимање одређене радње у
поступку обавезно заступање странке од стране
адвоката.

Члан 1.

Члан 5.

Овом
одлуком
утврђују
се
уређење,
организација и друга питања од значаја за рад
Општинског правобранилаштва општине Ивањица (у
даљем тексту: Општинско правобранилаштво).

Општинско
правобранилаштво
ће
пре
покретања поступка пред судом, органом управе или
другим надлежним органом, односно у поступку
одговора на тужбу, предлог или други акт којим је
покренут поступак против заступаног субјекта,
размотрити могућност споразумног решавања спорног
односа, на своју иницијативу или на иницијативу
супротне стране.
Општинско правобранилаштво је дужно да
прибави сагласност Општинског већа пре закључења
споразума о решавању спорног односа.

Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан орган
општине који обавља послове правне заштите
имовинских права и интереса општине .
Седиште Општинског правобранилаштва је у
Ивањици, улица Бошка Петровића, број 9.
Члан 3.
Правобранилаштво има печат округлог облика
пречника 45 mm, који садржи грб Републике Србије у
средини, око којег је исписан текст: „Република Србија
– Општина Ивањица Општинско правобранилаштво“,
на српском језику, ћириличим писмом.
Општинско правобранилаштво има штамбиљ
правоугаоног облика.
Штембиљ садржи: текст назива органа, ознаку
примљено и датум пријема.
II. ДЕЛОКРУГ
Члан 4.
У обављању послова правне заштите
имовинских права и интереса општине Општинско
правобранилаштво:
1) у поступцима пред судовима, управним и другим
надлежним органима заступа као законски
заступник општину, њене органе и друга правна
лица чије се финансирање обезбеђује из буџета,
ради заштите имовинских права и интереса
општине;
2) прати и проучава правна питања од значаја за рад
органа и правних лица која заступа, посебно у
погледу заштите њихових имовинских права и
интереса, као и питања у вези са применом закона
и подзаконских аката која су, или могу бити, од

Члан 6.
Када у истом поступку учествују као странке са
супротстављеним интересима органи општине и друга
правна лица која се финансирају из буџета општине
Општинско правобранилаштво ће заступати општину и
њене органе.
Када у истом поступку учествују као странке са
супротстављеним интересима правна лица која се
финансирају из
буџета
општине,
Општинско
правобранилаштво ће заступати странку која је
иницирала покретање поступка.
Члан 7.
Органи општине и друга правна лица које
заступа Општинско правобранилаштво дужни су да
Општинском
правобранилаштву
благовремено
достављају обавештења о правним стварима у којима је
оно овлашћено да предузима правне радње и правна
средства, као и да му на његов захтев достављају списе,
обавештења и податке потребне за предузимање радњи
за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1.
овог члана наступи штета за општину и друго правно
лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће о
томе обавестити Општинско веће, а од одговорног лица
у том органу или правном лицу захтеваће накнаду
причињене штете.
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III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД

који уређују радне односе запослених у Општинској
управи.

Члан 8.

IV. РАДНИ ОДНОСИ

Функцију
Општинског
правобранилаштва
обављају општински правобранилац,
у складу са
Уставом Републике Србије, законом, овом одлуком и
другим општим правним актима.

Члан 14.

Члан 9.
Општинског
правобраниоца
поставља
Општинско веће на предлог председника општине, на
период од пет година. Исто лице може бити поново
постављено на исти период.
За општинског правобраниоца може бити
постављен држављанин Републике Србије који
испуњава опште услове за рад у државним органима,
који је завршио правни факултет, положио правосудни
испит, достојан је правобранилачке функције и има
најмање пет године радног искуства у правној струци
после положеног правосудног испита.
Члан 10.
Општински
правобранилац
одговара
Општинском већу за свој рад и рад Општинског
правобранилаштва.
Општински правобранилац најкасније до 31.
марта текуће године подноси Општинском већу
извештај о раду Општинског правобранилаштва за
претходну годину.

Општински правобранилац остварује права из
радног односа у складу са прописима који уређују
положај службеника Општинске управе, ако овом
одлуком није другачије одређено.
V. СРЕДСТВА
Члан 15.
Средства за рад Општинског правобранилаштва
обезбеђују се у буџету општине.
Приходи које Општинско правобранилаштво
оствари у пословима заступања представљају приход
буџета општине.
Члан 16.
На питања у вези са радом Општинског
правобранилаштва која нису уређена овом одлуком
сходно се примењују одредбе Закона о
правобранилаштву („Службени гласник Републике
Србије“, број 55/14) које се односе на Државно
правобранилаштво
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Члан 17.

Општински правобранилац доставља извештаје
о поступању у појединим предметима Општинском
већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев.

Ступањем на снагу ове одлуке Општинско
јавно правобранилаштво наставља са радом као
Општинско правобранилаштво.
Општинско веће поставља Општинског
правобраниоца у року од 60 дана од дана ступања ове
одлуке на снагу.
Постављењем Општинског правобраниоца у
складу са овом одлуком, престаје положај Општинском
јавном правобраниоцу.
Општински јавни правобранилац који не буде
постављен за Општинског правобраниоца у складу са
овом одлуком или распоређен на друго радно место у
смислу прописа о службеницима Општинске управе,
има права утврђена прописима за службенике
Општинске управе.

Члан 12.
Општински правобранилац доноси акт о
унутрашњем уређењу и систематизацији Општинског
правобранилаштва уз сагласност Општинског већа.
Члан 13.
Административне, дактилографске и друге
пратеће послове од значаја за рад
Општинског
правобранилашта обавља административни радник
Општинског правобранилаштва са средњом стручном
спремом.
Рачуноводствене, послове од значаја за рад
Општинског правобранилаштва обавља одговарајућа
служба Општинске управе.
На заснивање радног односа, права, обавезе,
стручно усавршавање, оцењивање и одговорност
запослених у Правобранилаштву, примењују се прописи

Члан 18.
Одредбе прописа којима је одређена
надлежност Општинског јавног правобранилаштва или
општинског јавног правобраниоца за предузимање
одређених радњи и вршење одређених послова, или
којима је прописана обавеза неког општинског органа
или другог правног лица према Општинском јавном
правобранилаштву или према општинском јавном
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правобраниоцу, примењују се и на Општинско
правобранилаштво.
Члан 19.

4.
5.
6.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о јавном правобранилаштву општине
Ивањица 01. број 021-9/96 од 26.06.1996 год. објавлена
у „Општинском службеном гласнику бр. 8/96“.
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица...“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број: 06-31/2014

-

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић
-

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама
(„Сл.Гласник“, бр.111/09, 92/11), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и
члана 14. Статута општине Ивањица („Сл. гласник
општине Ивањица“ бр. 79/08). Скупштина општине
Ивањица, на седници одржаној 28.11. 2014. године
донела је

-

-

Овом Одлуком регулише се организација ифункционисање цивилне заштите на територији
општине Ивањица; дужности општинских органа узаштити и спасавању и изради Процене угрожености и
Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;образовање Штаба за ванредне ситуације; именовање
повереника и заменика повереника цивилне заштите у
насељеним местима; формирање јединица цивилнезаштите опште намене, одређивање оспособљених
правних лица за заштиту и спасавање; финансирање идруга питања из области цивилне заштите.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на територији општине
Ивањица су:
Скупштина општине Ивањица,
Председник општине Ивањица,
Општинско веће општине Ивањица,

Члан 3.
У остваривању своје улоге у систему заштите и
спасавања становништва и материјалних и културних
добара општине Ивањица и одредби Закона о
ванредним ситуацијама, (у даљем тексту: Закона),
Скупштина општине Ивањица врши следеће послове:
доноси Одлуку о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији Општине и обезбеђује
њено спровођење у складу са јединственим системом
заштите и спасавања у Републици Србији;
доноси План и програм развоја система заштите и
спасавања на територији Општине, у складу са
Дугорочним планом развоја заштите и спасавања
Републике Србије;
планира и утврђује изворе финансирања за развој,
изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и
развоја цивилне заштите на територији општине
Ивањица;
образује Општински штаб за ванредне ситуације;
одређује оспособљена правна лица за заштиту и
спасавање;
разматра извештаје председника Општине о битним
питањима за заштиту и спасавање;
разматра и усваја Годишњи план рада и Годишњи
извештај о раду Општинског штаба за ванредне
ситуације.

У остваривању своје улоге у систему заштите и
спасавања становништва и материјалних и културних
добара на територији општине Ивањица, и одредби
Закона, Општинско веће општине Ивањица врши
следеће послове:

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

1.
2.
3.

Општинска управа општине Ивањица,
Оспособљена привредна друштва и друга правна лица
значајна за заштиту и спасавање,
Грађани, удружења грађана и друге организације.

Члан 4.

ОДЛУКУ

Члан 1.

Борј 12

усваја Процену угрожености за територију општине
Ивањица;
усваја План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
образује Комисију за процену штете настале од
елементарних непогода;
разматра висину насталих штета од елементарних
непогода и доставља захтеве за помоћ Влади Републике
Србије;
доноси Одлуку о накнади штете настале од
елементарних непогода;
доноси Одлуку о додели помоћи грађанима који су
претрпели штете у ванредним ситуацијама;
прати реализацију превентивних мера заштите и
предлаже акта која доноси Скупштина општине
Ивањица.
Члан 5.
У остваривању своје улоге у систему заштите и
спасавања становништва и материјалних и културних
добара на територији општине Ивањица, и одредби
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Закона, Председник општине Ивањица врши следећепослове:
стара се о спровођењу Закона и других прописа из
области заштите и спасавања;
обавља функцију команданта Општинског штаба за
ванредне ситуације и руководи његовим радом;
у сарадњи са начелником Штаба, предлаже постављање
осталих чланова Штаба за ванредне ситуације;
доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне
ситуације у општини Ивањица;
руководи заштитом и спасавањем и наређује мере
утврђене Законом и другим прописима;
усмерава и усклађује рад Општинских органа и правнихлица чији је Општина оснивач у спровођењу меразаштите и спасавања;
предлаже Општинском већу План заштите и спасавањау ванредним ситуацијама на усвајање;
наређује, формирање, опремање и обуку јединица општенамене;
остварује сарадњу са начелником Управног округа
Чачак и Окружним штабом за ванредне ситуације у
циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним
ситуацијама;
наређује евакуацију грађана, правних лица и
материјалних добара са угроженог подручја и стара се о
њиховом збрињавању;
стара се о организацији и спровођењу мобилизације
грађана, правних лица и материјалних добара у циљу
укључења истих у активности заштите и спасавања;
одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране
припадника јединица цивилне заштите опште намене играђана који учествују у заштити и спасавању
становништва, материјалних и културних добара уОпштини;
одлучује о увођењу дежурства у општинским органимаи другим правним лицима у ванредној ситуацији;
остварује
сарадњу
са
другим
општинама,
Министарством унутрашњих послова и Војском Србијеу циљу усклађивања активности у ванредним
ситуацијама;
разматра и одлучује о другим питањима из области
заштите и спасавања из своје надлежности; и
извештава Скупштину општине Ивањица о стању на
територији и предузетим активностима у ванреднимситуацијама.
Члан 6.
Општинска управа општине Ивањица, у оквирусвојих надлежности у систему заштите и спасавања
обавља следеће послове и задатке:
-

-

-

прате стање у вези са заштитом и спасавањем у
ванредним ситуацијама и предузимају мере за заштиту испасавање;
учествује у изради Процене угрожености територијеопштине Ивањица;
израђује поједине делове Плана заштите и спасавања уванредним ситуацијама;
учествује у припремама и извођењу привременог
померања или евакуације становништва;
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учествује у припремама и спровђењу збрињавања
настрадалог становништва;
старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад
Општинског штаба за ванредне ситуације;
врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања
из своје надлежности;
набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру
система јавног узбуњивања у Републици Србији,
учествују у изради студије покривености система јавног
узбуњивања за територију Општине;
стара се о обезбеђењу телекомуникационе и
информационе подршке за потребе заштите и
спасавања;
организује, развија и води личну и колективну заштиту;
учествује у организацији, формирању и опремању
јединица цивилне заштите опште намене;
организује сарадњу са организационим јединицама
сектора за ванредне ситуације;
обављају и друге послове заштите и спасавања.
Члан 7.
Стручне, оперативне, планске и организационе послове
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за
општину Ивањица вршиће организационе јединице
Општинске управе Ивањица (у даљем тексту:
Организационе јединице).
Организационе јединице Општинске управе Ивањица
врши следеће послове:
носиоци су активности на изради Процене угрожености
Општине;
носиоци су активности на изради Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;
носиоци
су
активности
на
изради
Плана
функционисања цивилне заштите и система осматрања
и обавештавања (у склопу Плана одбране Општине);
носиоци су активности на формирању, опремању и
обучавању јединица цивилне заштите опште намене;
прате опасности, обавештавају становништво о
опасностима и предузима друге превентивне мере за
смањење ризика од елементарних непогода и других
несрећа;
набављају и одржавају средства за узбуњивање у
оквиру система јавног узбуњивања у Републици
Србији, учествује у изради студије покривености
система јавног узбуњивања за територију општине
Ивањица;
организују, развијају и воде личну и колективну
заштиту;
усклађују планове заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама са суседним јединицама локалне
самоуправе;
остварују непосредну сарадњу са организационим
јединицама Сектора за ванредне ситуације;
Израђују План мобилизације јединица и организује
извршење мобилизације јединица опште намене;
врше и друге послове из области заштите и спасавања.
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Члан 8.

-

-

-

-

5.

Обједињавање, координацију и руковођење снагама за6.
заштиту и спасавање, јединицама цивилне заштите које
формира Општина и активностима које се предузимају у7.
заштити и спасавању људи и материјалних добара, као и
спровођењу мера и задатака цивилне заштите у случају8.
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа
и других опасности на територији општине Ивањица9.
спроводи Општински штаб за ванредне ситуације.
Општински штаб за ванредне ситуације се формира10.
на основу члана 33. Закона и у складу са чланом 10.
Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне11.
ситуације (у даљем тексту Уредба) („Сл. Гласник РС“
бр.98/2010), а надлежност је дефинисана чланом 34. и12.
35. Закона.
13.
Члан 9.
14.
Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински
штаб, у случају ванредне ситуације може наредити15.
следеће мере:
ангажовање оспособљених правних лица;
16.
увођење дежурства правним лицима;
посебан режим обављања одређених комуналних17.
делатности;
посебне мере и поступке хигијенско-профилсктичког18.
ксрсктера;
посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја19.
локалним путевима;
евакуацију становништва;
одређивање другачијег распореда радног времена;
посебне приоритете у испоруци комуналних и других
производа и пружања услуга (воде, грејања, електричне
енергије, јавног превоза, друмског превоза и др.);
привремену забрану приступа и кретања у појединим
угроженим подручјима;
привремену забрану коришћења одређених покретних и
непокретних ствари власницима, односно корисницима;
обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од
стране становништва и правних лица у организовању и
спровођењу евакуације и других активности у заштити
и спасавању;
корисницима, односно власницима стамбених зграда,
станова, пословних просторија и других зграда да приме
на привремени смештај угрожена лица из угрожених
подручја;
и друге мере.
Члан 10.

1.
2.
3.
4.

За организацију и спровођење превентивних мера
заштите и покретање почетних активности у случају
појаве опасности по људе и материјална средства,
поставиће се повереници цивилне заштите и њихови
заменици у следећим насељеним местима:
МЗ Ивањица поставиће се 4 повереника и 4 заменика
повереника;
МЗ Братљево поставиће се 1 повереника и 1 заменик
повереника;
МЗ Брезова поставиће се 1 повереника и 1 заменика
повереника;
МЗ Брусник поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
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МЗ Буковица поставиће се 2 повереника и 2 заменика
повереника;
МЗ Девићи поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
МЗ Ерчеге поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
МЗ Ковиље поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
МЗ Кушићи поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
МЗ Луке поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
МЗ Лиса поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
МЗ Међуречје поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
МЗ Мочиоци поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
МЗ Опаљеник поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
МЗ Осоница поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
МЗ Остатија поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
МЗ Прилике поставиће се 3 повереника и 3 заменика
повереника;
МЗ Придворица поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника; и
МЗ Средња Река поставиће се 1 повереник и 1 заменик
повереника;
Повереници и заменици повереника у насељима
предузимају непосредне мере за учешће грађана у
спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне,
узајамне и колективне заштите и руководе јединицама
цивилне заштите опште намене.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима
дужни су да поступају у складу са упутствима
повереника, односно заменика повереника.
Именовање повереника и заменика повереника
извршиће Општински штаб за ванредне ситуације у
року од 60 дана од дана доношења Одлуке.
Предлоге за именовање повереника и заменика
повереника
урадиће
Организационе
јединице
Општинске управе Ивањица у сарадњи са саветима
месних заједница.
Члан 11.
У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним
ситуацијама за потребе заштите и спасавања грађана и
материјалних добара од елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа и опасности на
територији
општине
Ивањица,
одређују
се
оспособљена привредна друштва и друга правна
лица, и то:
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Ред.
број

Пун назив правног
лица

Седиште

Делатност

Планирани задатак

1

2

3

4

5

ЈП „Дирекција за
изградњу“

1.

Ивањица,
бб.

Б.Нушића

Изградња
и
одржавање путева,
градског
грађевинског
земљишта

мањих пожара и шумских пожара, указивање прве
помоћи, за одржавање реда, затим у збрињавању
угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и
друге активности по процени Штаба за ванредне
ситуације.

Заштита од рушења,
заштита од поплава и
клизишта, очување
објеката битних за
опстанак

Предузеће
„Путеви“
Ивањица

2.

1

АД

Ивањица, Јаворска бб.

2

3

3.

ЈП „Комунално“
Ивањица

Ивањица, М.Кушића
бб.

4.

Шумско
газдинство
„Голија“ Ивањица

Ивањица,
В,Маринковића бб.

Дом
здравља
Ивањица

Ивањица,
Септембар бб.

13.

6.

Електродистрибуц
ија
Чачак,
РЈ
Ивањица

Ивањица,
Септембар бб.

13.

7.

Црвени
Ивањица

крст

Ивањица,
бб.

8.

Центар
социјални
Ивањица,

за
рад

9.

Друга привредна
друштва и правна
лица

5.

Ивањица,

Б.Нушића

Изградња
и
одржавање путева

Чишћење путева и
одржавање путних
објеката(пропуста и др.
заштита од клизишта и
поплава.

4
Одржавање јавних
површина,
изношење смећа,
гробља и прера-да
и
дистрибуција
воде.

5
Асанација,
деконтаминација,
спасавање из рушевина,
одржавање овјеката
водоснабдевања,
сахрањивање и др.

Газдовање,
заштита
и
спасавање шума.

Заштита и спасавање од
пожара (шума).

Здравствена
заштита

Прва и медицинска
помоћ, евакуација,
збрињавање угрожених и
настрадалих,
асанација и др.

Снабдевање
електричном
енергијом

Одржавање и очување
објрката ел.снабдевања.

Хуманитарна
помоћ

Збрињавање угрожених и
настрадалих, евакуација,
прва помоћ и др.

Социјална заштита

Збрињавање угрожених и
настрадалих, евакуација
(социјална помоћ).
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-

Очување добара битних
за опстанак, збрињавање
угрожених и
настрадалих, евакуација,
заштита од техничкотехнолошких несрећа, и
др. мере и задаци ЦЗ.

Привредна друштва и правна лица под редним бројем 9.
ове табеле у складу са насталом потребом одредиће
Општинско веће општине Ивањица у складу са
насталом потребом и предлогом Општинске управе и
надлежне службе.
Активирање и употребу правних субјеката из става 2.
овог члана наређује Општински штаб за ванредне
ситуације.
Овлашћује се Општинско веће општине Ивањица да са
правним лицима из става 2. овог члана склопи уговор
којим ће се утврдити међусобна права и обавезе.
Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем
правних лица из става 2. овог члана у заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама обезбеђују се из
Буџета општине Ивањица.
Члан 12.
Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају
се за извршавање мање сложених задатака из области
заштите и спасавања као што су локализовање и гашење

У општини Ивањица формираће се 25 самосталних
одељења цивилне заштите опште намене са укупно 306
обвезника цивилне заштите и то:
У месној заједници Ивањица формираће се један
самостални вод са четири одељења.
У месној заједници Прилике формираће се један
самостални вод са три одељења.
У месној заједници Буковица формираће се један
самостални вод са два одељења.
У месним заједницама Братљево, Брезова, Брусник,
Девићи, Ерчеге, Ковиље, Кушићи, Луке, Лиса,
Међуречје, Мочиоци, Опаљеник, Осоница, Остатија,
Придворица и Средња Река формираће се по једно
самостално одељење.
Попуну, опремање и обуку јединица извршиће
организационе јединице Општинске управе Ивањица.
Координацију послова из става 3. овог члана вршиће
Општинско веће општине Ивањица.
Члан 13.
Носилац израде Процене угрожености општине
Ивањица од елементарних непогода и других несрећа
су организационе јединице Општинске управе
Ивањица, која ће у сарадњи са организационом
јединиоцом Сектора за ванредне ситуације, а у складу
са
Законом, Методологијом за израду Процене
угрожености и планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, израдити Процену.
Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити
Процену угрожености и доставити је Општинском већу
на усвајање.
Члан 14.
Носилац израде Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за општину Ивањица
су
организационе јединице Општинске управе Ивањица,
која ће у сарадњи са организационом јединиоцом
Сектора за ванредне ситуације, а у складу са Законом,
Методологијом за израду Процене угрожености и
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
израдити План.
Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити
План заштите и спасавања и доставити га Општинском
већу на усвајање.
Члан 15.
Носилац израде Плана функционисања цивилне
заштите као саставног дела Плана одбране општине
Ивањица
су организационе јединице Општинске
управе Ивањица, која ће у сарадњи са организационом
јединиоцом Сектора за ванредне ситуације и
надлежним
Центром
за
локалну
самоуправу
Министарства одбране, а у складу са Упутством о
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методологији за израду планова одбране и потребним
изводом из Плана одбране Републике израдити План.
Члан 16.
Личну и колективну заштиту у општини Ивањица
организовати по месту рада и месту становања.
Грађани – власници стамбених зграда, односно кућа,
дужни су да, за потребе личне заштите и спасавања и
заштите и спасавања чланова породичног домаћинства,
као и имовине, набаве и држе у исправном стању
средства и опрему предвиђену Уредбом о обавезним
средствима и опреми за личну и колективну заштиту од
елементарних непогода и других нестећа.
Обавезује се Општинска управа Ивањица да у сарадњи
са организационом јединиоцом Сектора за ванредне
ситуације, припреми упутства и друге публикације
којима ће се вршити едукација становништва о
поступцима у могућој или насталој опасности. Посебан
акценат дати на едукацији становништва о реаговању у
земљотресу и пожару.
У реализацији активности наведених у ставу 3. овог
члана укључити поверенике цивилне заштите.
Члан 17.

-

-

-

Из Буџета општине Ивањица и средстава Фонда за
ванредне ситуације, за потребе заштите и спасавања
становништва и материјалних добара од елементарних
непогода, техничко-технолошких несрећа и опасности,
финансираће се следеће:
организовање, опремање и обучавање Општинског
штаба за ванредне ситуације;
организовање, опремање и обучавање јединица цивилне
заштите опште намене;
трошкове ангажовања оспособљених правних лица у
складу са уговором за извршавање задатака заштите и
спасавања;
трошкови ангажовања и опремања професионалних
јединица за заштиту и спашавање становништва и
материјалних добара;
изградњу и одржавање система за узбуњивање на својој
територији;
набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање
опреме и средстава за потребе цивилне заштите;
изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, чување и
осигурање објеката за потребе цивилне заштите;
обуку из области цивилне заштите коју организује
Општина;
организацију и спровођење мера и задатака цивилне
заштите из делокруга Општине;
санирање штета насталих природном и другом
незгодом, у складу са материјалним могућностима;
и друге послове цивилне заштите који су одређени
позитивним прописима.
Члан 18.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу
задатака цивилне заштите и других послова заштите и
спасавања, у привредним друштвима и другим правним
лицима, службама и органима Општинске управе,
Штаба за ванредне ситуације, јединицама цивилне
заштите, повереницима и заменицима повереника
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цивилне заштите, другим припадницима и службама и
појединцима на територији општине Ивањица додељују
се признања и награде.
Признања и награде ће се уручивати на дан општине
Ивањица и на Светски дан цивилне заштите – 1 март.
Обавезује се Општинско веће општине Ивањица да
ближе уреди врсту награда и признања као и
критеријуме за њихову доделу.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Ивањица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01Број 06-31/2014
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић

На основу члана 20. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи ( Сл.гласник РС број 129/07), члана 15.
тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама (Сл. Гласник
РС број 111/09), Члана 10. Уредбе о саставу и начину
рада Штабова за ванредне ситуације („Службени
гласник РС“, бр. 98/2010), члана 39.Статута општине
Ивањица (Сл.лист општине Ивањица број 79/08) и на
основу члана 8. Одлуке о заштити грађана и
материјалних
добара
у
кризним
ситуацијама
Скупштина општине Ивањица на својој седници
одржаној дана 28.новембра. 2014. године донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Именује се општински Штаб за ванредне
ситуације општине Ивањица у саставу:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Командант Штаба - Председник општине
Ивањица, Миломир Зорић;
Заменик команданта Штаба – Заменик
председника општине Ивањица, Милинко
Мијаиловић;
Начелник Штаба – Инспектор цивилне
заштите у Одељењу за ванредне ситуације
Чачак, Будислав Вукашиновић;
Члан Штаба – Председница Скупштине
општине Ивањица, Босиљка Оцокољић;
Члан Штаба – Заменик председнице
Скупштине, Ненад Мијаиловић;
Члан Штаба – Начелница Општинске
управе општине Ивањица, Миланка
Коларевић;
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7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
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Члан Штаба – Начелник Полицијске
станице општине Ивањица, Богољуб
Поповић;
Члан Штаба – Директор „Путева“
Ивањица, Стојан Рангелов;
Члан Штаба – Директор ЈП „Дирекција за
изградњу“ општине Ивањица, Владимир
Главинић;
Члан Штаба – Референт за пољопривреду у
Општинској управи општине Ивањица,
Дејан Манојловић;
Члан Штаба – Директор ЈП „Комунално“
Ивањица, Милан Масларевић;
Члан Штаба – Командир ватрогасноспасилачке јединице Ивањица Раденко
Спасовић;
Члан Штаба – Директорка Дома здравља
Ивањица, др Сретина Стојановић;
Члан Штаба – Директор Шумског
газдинства Ивањица, Петар Поповић;
Члан Штаба – Секретар Општинске
организације Црвеног Крста, Анкица
Мојсиловић;
Члан Штаба – Ветеринарски инспектор у
општини Ивањица, Драган Орестијевић;
Члан Штаба – Директор
Електродистрибуције Ивањица, Иван
Станић;
Члан Штаба – представник Горске службе
спашавања, Дарко Ћурчић и
Члан Штаба – Директорка Центра за
социјални рад Ивањица, Светлана Јелић.

У месним заједницама за руковођење у ванредним
ситуацијама именују се председници Савета месних
заједница и секретари месних заједница.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана по објављивању
у „Службеном листу општине Ивањица“.
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