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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 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  25.12.2013. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

ОПШТИ ДЕО 
 
 

Члан 1. 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ивањица за 2014. годину, састоје се од: 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 1.020.530.000,00 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.073.781.000,00 

Буџетски суфицит/дефицит -53.251.000,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)   

Укупан фискални суфицит/дефицит -53.251.000,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од задуживања 65.000.000,00 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

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

Издаци за отплату главнице дуга 16.249.000,00 

Нето финансирање 53.251.000,00 

Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање 4.500.000,00 

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 30.468.000,00 
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Приходи и примања и расходи  и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

279.450.000,00

56.950.000,00

28.900.000,00

44.789.000,00

45

47

1.6. Остали расходи

1.2. Коришћење роба и услуга

1.3. Отплата камата

1.4. Субвенције

1.5. Социјална заштита из буџета

199.264.000,00

71

711

5.950.000,00

5.499.000,00

6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

    - Приходи од продаје добара и услуга

2.1. Новчане казне и одузета имовинска корист

1.5. Остали порески приходи

2. Непорески приходи

    - Приходи од имовине

1. Порески приходи

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке

3. Примања од продаје нефинансијске имовине

745

74

742

1.2. Самодоприноси

713

711180

2.2. Остали приходи у корист општине

741

714

295.998.000,00

731+732

733

42

44

1.3. Порез на имовину

1.4. Порез на добра и услуге

743

716+719

8

УКУПНИ ИЗДАЦИ

4. Донације

5. Трансфери

1.1. Расходи за запослене

1. Текући расходи 4

41

УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3+4+5+6)

КЛАСИФИКАЦИЈА

ЕКОНОМСКА ОПИС

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

БУЏЕТА

СРЕДСТВА ИЗ

финансијске имовине

48+49

463

5

92

ЗАДУЖИВАЊА И ОТПЛАТЕ ДУГА И НАБАВКЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1. Примања на основу отплате кредита и продаје 

2. Трансфери

3. Капитални издаци

16.249.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

16.249.000,00

912

61

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

4. Набавка финансијске имовине

611

612

621

91

911

2. Задуживање

3. Отплата дуга

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

2.2. Задуживања код страних кредитора

162.931.000,00

595.067.000,00

1.073.781.000,00

542.905.000,00

300.000,00

6.914.000,00

7.886.000,00

20.526.000,00

41.276.000,00

16.311.000,00

29.685.000,00

70.282.000,00

1.020.530.000,00

436.049.000,00

319.736.000,00

35.000,00
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Члан 2. 
Потребна средства за финансирање буџеског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 53.251.000,00 динара, за 

финансирање отплате дуга износу 16.249.000,00 динара, обезбедиће се из кредита у износу од 65.000.000,00 динара 

и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 4.500.000,00 динара. 

 

Члан 3. 
Укупни приходи и примања буџета општине Ивањица за 2014. године утврђују се у износу 1.090.030.000,00  динара. 
 

ЕКОНОМ. НАЗИВ КОНТА ИЗНОС 

КЛАС.               

321310 Нераспоређени вишак примања и прихода из ранијих година 4.500.000,00 

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке   

711110 Порез на зараде 261.250.000,00 

711120 Порез на приходе од самосталним делатности 22.976.000,00 

711140 Порез на приходе од имовине 9.560.000,00 

711160 Порез на приходе о осигурања лица 0,00 

711180 Самодоприноси 35.000,00 

711190 Порез на друге приходе 25.950.000,00 

  УКУПНО 711 319.771.000,00 

713 Порез на имовину   

713120 Порез на имовину 45.240.000,00 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 6.590.000,00 

713420 Порез на капиталне трансакције 18.452.000,00 

713610 Порез на акције и уделе 0,00 

  УКУПНО 713 70.282.000,00 

714 Порез на добра и услуге   

714510 Порези, таксе и накнаде за моторна возила 18.965.000,00 

714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 10.000,00 

714550 Боравишне таксе и концесионе накнаде 3.560.000,00 

714560 Општинске и градске накнаде 7.150.000,00 

  УКУПНО 714             29.685.000,00 

716 Други порези   

716110 Комунална такса на фирму 16.311.000,00 

  УКУПНО 716 16.311.000,00 

733 Трансфери од других нивоа власти   

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист општине 519.905.000,00 

733151 1. Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти 

 

  464.505.000,00 

733154 2. Текући наменски трансфери од других нивоа власти 

 

  55.400.000,00 

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист општине 23.000.000,00 

  УКУПНО 733 542.905.000,00 

741 Приходи од имовине   

741150 Камате на средства буџета 5.380.000,00 

741510 Накнада за коришћење природних добара 446.000,00 

741520 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 3.550.000,00 

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 11.150.000,00 

741540 Накнада за коришћење речних обала, туристичких погодности и бања 0,00 

741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнаде за воде 0,00 

  УКУПНО 741 20.526.000,00 
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742 Приходи од продаје добара и услуга   

742150 Приходи од давања у закуп 2.136.000,00 

742250 Таксе у корист нивоа општине 4.520.000,00 

742350 Приходи општинских органа управе 1.230.000,00 

  УКУПНО 742 7.886.000,00 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист   

743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.514.000,00 

743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина 400.000,00 

  УКУПНО 743 6.914.000,00 

745 Мешовити и неодређени приходи   

745150 Остали приходи у корист ниваоа општина 5.950.000,00 

  УКУПНО 745 5.950.000,00 

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 300.000,00 

  УКУПНО 813 300.000,00 

911 Примања од домаћих задуживања   

911450 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 65.000.000,00 

  УКУПНО 911 65.000.000,00 

921 Примања од продаје домаће финансијске имовине   

921950 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала   

  УКУПНО 921 0,00 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1.090.030.000,00 
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Члан 4. 
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014 и 2015. годину исказују се у следећем прегледу: 

 

Ек. Ред.   Износ у динарима 

клас. број О п и с 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

    А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ       

511   ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ       

  1. Изградња стамбеног простора за социјалне групе   2.500.000,00   

  2. Аутобуска стајалишта   4.000.000,00   

  3. План детаљне регулације 2.924.000,00 3.648.000,00   

  4. Куповина грађевинских објеката   45.000.000,00   

  5. Капитално одржавање објеката   4.000.000,00   

  6. Друга пројектна документација   16.000.000,00   

  7. Изградња јавне расвете   6.000.000,00   

  8. Изградња атмосверских и фекалних колектора:   27.000.000,00   

  9. Изградња и рекострукција улица и тротоара   128.100.000,00   

  10 Учешће у изградњи расвете на градском стадиону   5.000.000,00   

            

541   ЗЕМЉИШТЕ       

  1. Набавка земљишта   20.000.000,00   

            

    Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

512   ОПРЕМА       

            

  1. Аутомобили (Дирекција, Вртић, Сабраћајна полиција)   5.500.000,00   

  2. Набавка медицинске опреме за Дом здравља Ивањица   2.500.000,00   

  3. Набавка поземних контејнера, канти, клупа   4.300.000,00   

            

    В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ        

451   СУБВЕНЦИЈЕ       

  1. Изградња резервоара центар са прикључним цевоводом    15.500.000,00   

  2. Замена азбестних цеви на потезу Лучка река-Јавор   7.513.000,00   

  3. Пројекат "Ношница"   1.136.000,00   

  4. Изградња секундарне водоводне  мреже   3.000.000,00   

            

    Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ        

463   ТРАНСФЕРИ       

    Опремање за потребе дијализе у ДЗ Ивањица, реконструкција крова мед. рада,       

    Набавка офтамолошке и друге опреме   12.500.000,00   

    Замена паркета у ОШ "Кирило Савић"   8.000.000,00   

    Опрема за ППЗ и покривање објекта старе школе "Милинко Кушић"   2.500.000,00   

    Изградња школске фискултурне сале у ОШ "Сретен Лазаревић" Прилике   20.000.000,00   

    Замена крова и столарије у ОШ "Вучић Величковић"Међуречје   1.300.000,00   

    Реконструкција објеката у ОШ "Проф. Др. Недељко Кошанин"(Придворица,       

    Средња река, Брусник)   1.060.000,00   

    Надоградња зграде Гимназије-прва фаза   4.000.000,00 16.000.000,00 
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Члан 5. 
Укупни расходи и издаци буџета општине Ивањица за 2014. годину утврђују се у износу   1.090.030.000,00  динара. 

 

ЕКОНОМ. НАЗИВ КОНТА СРЕДСТВА ИЗ СРЕДСТВА ИЗ УКУПНА  

КЛАСИФ.         БУЏЕТА 

ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА СРЕДСТВА 

41 Расходи за запослене       

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 131.057.000,00 9.330.000,00 140.387.000,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 23.472.000,00 1.670.000,00 25.142.000,00 

413 Накнаде у натури 395.000,00   395.000,00 

414 Социјална давања запосленима 1.996.000,00 350.000,00 2.346.000,00 

415 Накнаде трошкова за запослене 3.280.000,00   3.280.000,00 

416 Награде запосленима и остали пос. расходи 1.331.000,00   1.331.000,00 

417 Посланички додатак 1.400.000,00   1.400.000,00 

  Укупно 41 162.931.000,00 11.350.000,00 174.281.000,00 

42 Коришћење роба и услуга       

421 Стални трошкови 60.752.000,00 2.935.000,00 63.687.000,00 

422 Трошкови путовања 3.625.000,00 535.000,00 4.160.000,00 

423 Услуге по уговору 42.694.000,00 1.931.000,00 44.625.000,00 

424 Специјализоване услуге 13.850.000,00 1.380.000,00 15.230.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 163.247.000,00 1.260.000,00 164.507.000,00 

426 Материјал 11.830.000,00 10.470.000,00 22.300.000,00 

  Укупно 42 295.998.000,00 18.511.000,00 314.509.000,00 

43 Амортизација и употреба средстава за рад       

431 Амортизација некретнина и опреме 0,00   0,00 

  Укупно 43 0,00 0,00 0,00 

44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања       

441 Отплата домаћих камата 1.999.000,00 0,00 1.999.000,00 

444 Пратећи трошкови задуживања 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

  Укупно 44 5.499.000,00 0,00 5.499.000,00 

45 Субвенције       

451 Субвенције јавним неф. предузећима и организацијама 56.950.000,00 0,00 56.950.000,00 

454 Субвенције приватним предузећима 0,00 0,00 0,00 

  Укупно 45 56.950.000,00 0,00 56.950.000,00 

46 Донације, дотације и трансфери       

463 Трансфери осталим нивоима власти 199.264.000,00   199.264.000,00 

  Укупно 46 199.264.000,00 0,00 199.264.000,00 

47 Социјално осигурање и социјална заштита       

472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 28.900.000,00   28.900.000,00 

  Укупно 47 28.900.000,00 0,00 28.900.000,00 

48 Остали расходи       

481 Дотације невладиним организацијама 23.854.000,00   23.854.000,00 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.380.000,00 47.000,00 1.427.000,00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 9.555.000,00   9.555.000,00 

484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед       

  елементарних непогода и других природних узрока 2.000.000,00   2.000.000,00 

  Укупно 48 36.789.000,00 47.000,00 36.836.000,00 
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49 Средства резерве         

499 Средства резерве     8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

  Укупно 49 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

51 Основна средства       

511 Зграде и грађевински објекти 233.600.000,00   233.600.000,00 

512 Машине и опрема 25.400.000,00 540.000,00 25.940.000,00 

513 Остале некретнине и опрема       

515 Нематеријална имовина 450.000,00 20.000,00 470.000,00 

  Укупно 51 259.450.000,00 560.000,00 260.010.000,00 

54 Природна имовина       

541 Земљиште 20.000.000,00   20.000.000,00 

  Укупно 54 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 

61 Отплата главнице       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 16.249.000,00   16.249.000,00 

  Укупно 61 16.249.000,00 0,00 16.249.000,00 

62 Набавка финансијске имовине       

621 Набавка домаће финансијске имовине       

  Укупно 62 0,00 0,00 0,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ 1.090.030.000,00 30.468.000,00 1.120.498.000,00 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
Средства буџета у износу  1.090.030.000,00  динара и средства од прихода из додатних активности буџетских 

корисника буџета у износу 30.468.000,00 динара распоreђују се по корисницима и то: 
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Опис 

Средства из 

буџета 

Средства из 

додатних 

активности 

Укупна 

средства 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    110   Извршни и законодавни органи, финансијски, фискални       

        и спољни послови       

      411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 1.552.000,00   1.552.000,00 

      412 Социјални доприноси на терет послодавца 278.000,00   278.000,00 

      417 Посланички додатак 1.400.000,00   1.400.000,00 

      421 Стални трошкови 0,00   0,00 

      422 Трошкови путовања 900.000,00   900.000,00 

      423 Услуге по уговору 0,00   0,00 

      481 Дотације невладиним организацијама 654.000,00   654.000,00 

        Ова апропријација користиће се за финансирање рада поли-        

        тичких странака по закону о финансирању политичких акти-       

        вности ("Службени гласник РС" 43/2011)       

        Извори финансирања за функцију 110       

        01 Приходи из буџета 4.784.000,00   4.784.000,00 

        Укупно за функцију 110 4.784.000,00   4.784.000,00 
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        УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. 4.784.000,00   4.784.000,00 

2       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

    110   Извршни и законодавни органи, финансијски, фискални       

        и спољни послови       

      411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 3.110.000,00   3.110.000,00 

      412 Социјални доприноси на терет послодавца 557.000,00   557.000,00 

      416 Награде запосленима и остали посебни расходи  80.000,00   80.000,00 

      421 Стални трошкови 0,00   0,00 

      422 Трошкови путовања 450.000,00   450.000,00 

      423 Услуге по уговору 3.750.000,00   3.750.000,00 

        Извори финансирања за функцију 110       

        01 Приходи из буџета 7.947.000,00   7.947.000,00 

        Укупно за функцију 110 7.947.000,00   7.947.000,00 

        Извори финансирања за раздео 2.       

        01 Приходи из буџета 7.947.000,00   7.947.000,00 

        УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. 7.947.000,00   7.947.000,00 

3       ОПШТИНСКА УПРАВА       

    090   Социјална заштита некласификована на другом месту       

      481 Дотације невладиним организацијама 5.300.000,00   5.300.000,00 

        Ова апропријација ће се користити за финансирање програма удружења        

        грађана, који се односе се на дневне боравке лица са инвалидитетом       

      463 Трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад) 16.000.000,00   16.000.000,00 

        Ова апропријација користиће се за материјалне трошкове       

        центра, исплату признатих права по Одлуци о правима из        

        социјалне заштите општине Ивањица.       

      472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 28.900.000,00   28.900.000,00 

        Ова апропријација користиће се за исплату финансијске помоћи        

        незапосленим породиљама и родитељског додатка за свако новоређено       

        дете у износу  14.400.000,00 динара, ученичке и студенске стипендије        

        и смештај ученика у специјалне школе 8.500.000,00, станарине 500.000,00       

        динара, помоћи у износу 4.500.000,00 динара и превоз пензионера старијих       

        од 65 година 1.000.000,00 динара       

      511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000,00   2.500.000,00 

        Ова апропријација ће се користити за решавање стамбених       

        потреба социјално угроженог становништва       

        Извори финансирања за функцију 090       

        01 Приходи из буџета 52.700.000,00   52.700.000,00 

        07 Донације од осталих нивоа власти     0,00 

        Укупно за функцију 090 52.700.000,00 0,00 52.700.000,00 

    160   Опште јавне услуге које нису класификоване на другом        

        месту       

      451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и       

        организацијама 0,00   0,00 

      481 Дотације невладиним организацијама 4.600.000,00   4.600.000,00 
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        Ова апропријација користиће се за:       

        Црвени крст 1.600.000,00       

        Средства у износу 3.000.000,00 биће распоређеана Одлуком општинског        

        већа након спроведеног јавног конкураса за доделу средстава за фина-       

        нсирање пројеката невладиних организација       

      483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских       

        тела 3.500.000,00   3.500.000,00 

      484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед       

        елементарних непогода и других природних узрока  2.000.000,00   2.000.000,00 

        Коришћење средстава ове апропријације вршиће        

        се по посебном акту (решењу) председника општине       

      499 Средства резерве 8.000.000,00   8.000.000,00 

        Ова апропријација обухвата средства за текућу буџетску резерву       

        у износу 7.500.000,00 динара и сталну буџетску резерву у износу       

        500.000,00 динара.       

        Извори финансирања за функцију 160       

        01 Приходи из буџета 18.100.000,00   18.100.000,00 

        Укупно за функцију 160 18.100.000,00   18.100.000,00 

    170   Трансакције јавног дуга       

      441 Отплата домаћих камата 1.999.000,00   1.999.000,00 

      444 Пратећи трошкови задуживања  3.500.000,00   3.500.000,00 

      611 Отплата главнице домаћим кредиторима 16.249.000,00   16.249.000,00 

        Извори финансирања за функцију 170       

        01 Приходи из буџета 21.748.000,00   21.748.000,00 

        Укупно за функцију 170 21.748.000,00   21.748.000,00 

    130   Опште услуге       

      411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 48.139.000,00   48.139.000,00 

      412 Социјални доприноси на терет послодавца 8.617.000,00   8.617.000,00 

      413 Накнаде у натури 220.000,00   220.000,00 

      414 Социјална давања запосленима 940.000,00   940.000,00 

      415 Накнада трошкова за запослене 1.300.000,00   1.300.000,00 

      416 Награде запосленима и остали посебни расходи  400.000,00   400.000,00 

      421 Стални трошкови 23.082.000,00   23.082.000,00 

      422 Трошкови путовања 1.585.000,00   1.585.000,00 

      423 Услуге по уговору 7.567.000,00   7.567.000,00 

      424 Специјализоване услуге 1.500.000,00   1.500.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 2.130.000,00   2.130.000,00 

      426 Материјал 5.300.000,00   5.300.000,00 

      482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300.000,00   300.000,00 

      511 Зграде и грађевински објекти 55.000.000,00   55.000.000,00 

      512 Машине и опрема 4.650.000,00   4.650.000,00 

      515 Нематеријална имовина 50.000,00   50.000,00 

      541 Земљиште 20.000.000,00   20.000.000,00 

        Извори финансирања за функцију 130       

        01 Приходи из буџета 180.780.000,00   180.780.000,00 

        Укупно за функцију 130 180.780.000,00   180.780.000,00 

    421   Пољопривреда       
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      423 Услуге по уговору 3.950.000,00   3.950.000,00 

        Ова апропријација користиће се за исплату накнаде за рад       

        противградним стрелцима       

      451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и       

        организацијама 10.000.000,00   10.000.000,00 

        Ова апропријација намењена Фонду за пољопривреду       

      482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0,00   0,00 

        Извори финансирања за функцију 421       

        01 Приходи из буџета 13.950.000,00   13.950.000,00 

        Укупно за функцију 421 13.950.000,00   13.950.000,00 

    450   Саобраћај       

      423 Услуге по уговору 13.500.000,00   13.500.000,00 

        Ова апропријација је намењена за јавни градски превоз       

        Извори финансирања за функцију 450       

        01 Приходи из буџета 13.500.000,00   13.500.000,00 

        Укупно за функцију 450 13.500.000,00   13.500.000,00 

    490   Економски послови некласификовани на другом месту       

      425 Текуће поправке и одржавање 7.000.000,00   7.000.000,00 

        Ова апропријација ће се користити за поправу и ревитализацију атарских       

        и локалних путева       

      463 Трансфери осталим нивоима власти 25.000.000,00   25.000.000,00 

        Ова апропријација ће се користити за подстицање запошља-       

        вања у сарадњи са Националном службом за запошљавање       

        Извори финансирања за функцију 490       

        01 Приходи из буџета 32.000.000,00   32.000.000,00 

        Укупно за функцију 490 32.000.000,00   32.000.000,00 

    630   Водоснадбевање       

      451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и       

        организацијама 33.400.000,00   33.400.000,00 

        Ова апропријација намењена ЈКП "Комунално" за        

        водоснадбевања на територији општине -       

        Извори финансирања за функцију 630       

        01 Приходи из буџета 33.400.000,00   33.400.000,00 

        Укупно за функцију 630 33.400.000,00   33.400.000,00 

    760   Здравство некласификовано на другом месту       

      424 Специјализоване услуге 900.000,00   900.000,00 

      463 Трансфери осталим нивоима власти 12.500.000,00   12.500.000,00 

        Ова апропријација користиће се за финансирање Дома здравља у складу       

        Законом о здравственој заштити и то за опремање за потребе обављања       

        дијализе, реконструкцију крова медицине рада, капеле, набавку        

        офтамолошке опреме и др.намене у складу са законом        

      512 Машине и опрема 2.500.000,00   2.500.000,00 

        Извори финансирања за функцију 760       

        01 Приходи из буџета 15.900.000,00   15.900.000,00 

        Укупно за функцију 760 15.900.000,00 0,00 15.900.000,00 
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    810   Услуге физичке културе       

      481 Дотације невладиним организацијама 12.300.000,00   12.300.000,00 

        Ова апропријације ће се користити за дотације Спортском        

        савезу општине Ивањица у складу са Законом о спорту        

      511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00   5.000.000,00 

        Ова апропријација је намењена за учешће општине у изградњи расвете       

        на градском стадиону       

        Извори финансирања за функцију 810       

        01 Приходи из буџета 17.300.000,00   17.300.000,00 

        Укупно за функцију 810 17.300.000,00   17.300.000,00 

    820   Услуге културе       

      424 Специјализоване услуге 3.000.000,00   3.000.000,00 

        Ова апропријација је намењена за "Нушићијаду" и друге        

        културне манифестације       

      463 Трансфери осталим нивоима власти 400.000,00   400.000,00 

        Ова апропријација је намењена Историјском архиву Ужице у износу        

        300.000,00 динара и Матичној библиотеци Чачак 100.000,00 динара       

        Извори финансирања за функцију 820       

        01 Приходи из буџета 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 

        Укупно за функцију 820 3.400.000,00   3.400.000,00 

    830   Услуге емитовања и штампања       

      451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и       

        организацијама 7.550.000,00   7.550.000,00 

        Ова апропријација користиће се за финансирање Ивањичког радија       

      423 Услуге по уговору 5.500.000,00   5.500.000,00 

        Ова апропријација намењена је за информисање  у износу 4.500.000,00 ди-       

        нара и за објављивање тендера, огласа и штампање 1.000.000,00 динара       

        Извори финансирања за функцију 830       

        01 Приходи из буџета 13.050.000,00   13.050.000,00 

        Укупно за функцију 830 13.050.000,00   13.050.000,00 

    840   Верске и остале услуге заједнице       

      481 Дотације невладиним организацијама 1.000.000,00   1.000.000,00 

        Коришћење средстава ове апропријације вршиће        

        се по посебном акту (решењу) председника општине       

        Извори финансирања за функцију 840       

        01 Приходи из буџета 1.000.000,00   1.000.000,00 

        Укупно за функцију 840 1.000.000,00   1.000.000,00 

    912   Основно образовање       

      463 Трансфери осталим нивоима власти 124.867.000,00 0,00 124.867.000,00 

        1. ОШ "Милинко Кушић" Ивањица       

        Текући трансфери                                                                   29.565.000,00       

        Капитални трансфери                                                             2.500.000,00       

        2. ОШ "Кирило Савић" Ивањица       

        Текући трансфери                                                                   20.241.000,00       

        Капитални трансфери (паркет хала)                                    8.000.000,00       

        3. ОШ "Сретен Лазаревић" Прилике        
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        Текући трансфери                                                                  12.133.000,00       

        Капитални трансфери  (спортска хала)                             20.000.000,00       

        4. ОШ "Мићо Матовић" Катићи       

        Текући трансфери                                                                   6.221.000,00       

        5. ОШ "Проф. Др. Недељко Кошанин" Девићи       

        Текући трансфери                                                                 10.863.000,00       

        Капитални трансфери                                                           1.060.000,00       

        (Средња река,Брусник, Придворица)       

        6. ОШ "Мајор Илић" Кушићи       

        Текући трансфери                                                                  3.400.000,00       

        7. ОШ "Вучић Величковић" Међуречје       

        Текући трансфери                                                                  3.375.000,00       

        Капитални трансфери (замена крова и столарије)           2.661.000,00       

        8. ОШ "Милан Вучићевић-Зверац" Братљево       

        Текући трансфери                                                                   2.789.000,00       

        9. ОШ "Светозар Марковић" Ковиље       

        Текући трансфери                                                                   2.059.000,00       

        Извори финансирања за функцију 912       

        01 Приходи из буџета 124.867.000,00   124.867.000,00 

        Укупно за функцију 912 124.867.000,00   124.867.000,00 

    920   Средње образовање       

      463 Трансфери осталим нивоима власти 20.497.000,00 0,00 20.497.000,00 

        1.Гимназија                                                                              12.564.000,00       

        Текући трансфери                                                                     8.564.000,00       

        Капитални трансфери (надоградња Гимназије)                  4.000.000,00       

        2. Техничка школа                                                                   7.933.000,00       

        Текући трансфери                                                                    7.933.000,00       

        Извори финансирања за функцију 920       

        01 Приходи из буџета 20.497.000,00   20.497.000,00 

        Укупно за функцију 920 20.497.000,00   20.497.000,00 

      

 

Извори финансирања за општинску управу       

      

 

01 Приходи из буџета 562.192.000,00   562.192.000,00 

      

 

07 Донације од осталих нивоа власти   0,00   

      

 

УКУПНО 562.192.000,00 0,00 562.192.000,00 

  1     ДОМ КУЛТУРЕ       

    820   Услуге културе       

      411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 9.495.000,00 0,00 9.495.000,00 

      412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.718.000,00 0,00 1.718.000,00 

      413 Накнаде у натури 155.000,00 0,00 155.000,00 

      414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00 

      415 Накнада трошкова за запослене 0,00 0,00 0,00 

      416 Награде запосленима и остали посебни расходи 280.000,00 0,00 280.000,00 

      421 Стални трошкови 2.430.000,00 780.000,00 3.210.000,00 

      422 Трошкови путовања 0,00 110.000,00 110.000,00 

      423 Услуге по уговору 370.000,00 200.000,00 570.000,00 

      424 Специјализоване услуге 3.300.000,00 680.000,00 3.980.000,00 
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      425 Текуће поправке и одржавање 170.000,00 100.000,00 270.000,00 

      426 Материјал 0,00 170.000,00 170.000,00 

      482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0,00 30.000,00 30.000,00 

      512 Машине и опрема 650.000,00 30.000,00 680.000,00 

        Извори финансирања за функцију 820       

        01 Приходи из буџета 18.568.000,00   18.568.000,00 

        04 Сопствени приходи   2.100.000,00 2.100.000,00 

        Укупно за функцију 820 18.568.000,00 2.100.000,00 20.668.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.1.       

        01 Приходи из буџета 18.568.000,00   18.568.000,00 

        04 Сопствени приходи   2.100.000,00 2.100.000,00 

        Укупно за главу 3.1. 18.568.000,00 2.100.000,00 20.668.000,00 

  2     БИБЛИОТЕКА "СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ"       

    820   Услуге културе       

      411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 3.220.000,00 0,00 3.220.000,00 

      412 Социјални доприноси на терет послодавца 585.000,00 0,00 585.000,00 

      414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00 

      415 Накнада трошкова за запослене 50.000,00 0,00 50.000,00 

      416 Награде запосленима и остали посебни расходи  110.000,00 0,00 110.000,00 

      421 Стални трошкови 80.000,00 50.000,00 130.000,00 

      422 Трошкови путовања 50.000,00 20.000,00 70.000,00 

      423 Услуге по уговору 10.000,00 40.000,00 50.000,00 

      424 Специјализоване услуге 100.000,00 40.000,00 140.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 0,00 10.000,00 10.000,00 

      426 Материјал 50.000,00 45.000,00 95.000,00 

      482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0,00 10.000,00 10.000,00 

      512 Машине и опрема 60.000,00 20.000,00 80.000,00 

      515 Нематеријална имовина 400.000,00 20.000,00 420.000,00 

        Извори финансирања за функцију 820       

        01 Приходи из буџета 4.715.000,00   4.715.000,00 

        04 Сопствени приходи   255.000,00 255.000,00 

        Укупно за функцију 820 4.715.000,00 255.000,00 4.970.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.2.       

        01 Приходи из буџета 4.715.000,00   4.715.000,00 

        04 Сопствени приходи   255.000,00 255.000,00 

        Укупно за главу 3.2. 4.715.000,00 255.000,00 4.970.000,00 

  3     ДЕЧЈИ ВРТИЋ       

    911   Предшколско образовање       

      411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 53.322.000,00 9.330.000,00 62.652.000,00 

      412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.545.000,00 1.670.000,00 11.215.000,00 

      414 Социјална давања запосленима 905.000,00 350.000,00 1.255.000,00 

      415 Накнада трошкова за запослене 1.800.000,00   1.800.000,00 

      416 Награде запосленима и остали посебни расходи  390.000,00   390.000,00 

      421 Стални трошкови 7.300.000,00 2.015.000,00 9.315.000,00 

      422 Трошкови путовања   305.000,00 305.000,00 

      423 Услуге по уговору   791.000,00 791.000,00 

      424 Специјализоване услуге   660.000,00 660.000,00 
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      425 Текуће поправке и одржавање 480.000,00 1.130.000,00 1.610.000,00 

      426 Материјал 1.300.000,00 10.202.000,00 11.502.000,00 

      431 Амортизација некретнина и опреме     0,00 

      482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   7.000,00 7.000,00 

      483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских       

        тела 1.040.000,00     

      512 Машине и опрема 1.500.000,00 460.000,00 1.960.000,00 

        Извори финансирања за функцију 911       

        01 Приходи из буџета 77.582.000,00   77.582.000,00 

        04 Сопствени приходи   17.670.000,00 17.670.000,00 

        07 Донације од осталих нивоа власти   9.250.000,00 9.250.000,00 

        Укупно за функцију 911 77.582.000,00 26.920.000,00 104.502.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.3.       

        01 Приходи из буџета 77.582.000,00   77.582.000,00 

        04 Сопствени приходи   17.670.000,00 17.670.000,00 

        07 Донације од осталих нивоа власти   9.250.000,00 9.250.000,00 

        Укупно за главу 3.3. 77.582.000,00 26.920.000,00 104.502.000,00 

  4     ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И       

        ИЗГРАДЊУ       

    620   Развој заједнице       

      411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 6.845.000,00 0,00 6.845.000,00 

      412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.226.000,00 0,00 1.226.000,00 

      414 Социјална давања запосленима 150.000,00 0,00 150.000,00 

      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 

      421 Стални трошкови 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 

      422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00 

      423 Услуге по уговору 3.462.000,00 0,00 3.462.000,00 

      424 Специјализоване услуге 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 0,00 400.000,00 

      426 Материјал 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 

      482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

      483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских       

        тела 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

      511 Зграде и грађевински објекти 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

        Ова апропријација је намењена за израду пројеката       

      512 Машине и опрема 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 

        Извори финансирања за функцију 620       

        01 Приходи из буџета 35.263.000,00   35.263.000,00 

        04 Сопствени приходи   0,00 0,00 

        Укупно за функцију 620 35.263.000,00 0,00 35.263.000,00 

    640   Улична расвета       

      421 Стални трошкови 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

      511 Зграде и грађевински објекти 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 
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        Извори финансирања за функцију 640       

        01 Приходи из буџета 20.000.000,00   20.000.000,00 

        04 Сопствени приходи       

        Укупно за функцију 640 20.000.000,00   20.000.000,00 

    160   Опште јавне услуге које нису класификоване на другом        

        месту       

      423 Услуге по уговору 700.000,00 0,00 700.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 

      426 Материјал 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

      512 Oпрема 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 

        Извори финансирања за функцију 160       

        01 Приходи из буџета 102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 

        04 Сопствени приходи     0,00 

        Укупно за функцију 160 102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 

    451   Друмски саобраћај       

      425 Текуће поправке и одржавање 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 

      511 Зграде и грађевински објекти 128.100.000,00 0,00 128.100.000,00 

      512 Машине и опрема 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

        Извори финансирања за функцију 451       

        01 Приходи из буџета 185.100.000,00   185.100.000,00 

        04 Сопствени приходи   0,00 0,00 

        Укупно за функцију 451 185.100.000,00 0,00 185.100.000,00 

    520   Управљање отпадним водама       

      425 Текуће поправке и одржавање     0,00 

      511 Зграде и грађевински објекти 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 

        Извори финансирања за функцију 520       

        01 Приходи из буџета 27.000.000,00   27.000.000,00 

        04 Сопствени приходи       

        Укупно за функцију 520 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.4.       

        01 Приходи из буџета 369.863.000,00     

        04 Сопствени приходи   0,00   

        Укупно за главу 3.4. 369.863.000,00 0,00 369.863.000,00 

  5     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    160   Опште јавне услуге које нису класификоване на другом        

        месту       

      411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 1.142.000,00 0,00 1.142.000,00 

      412 Социјални доприноси на терет послодавца 188.000,00 0,00 188.000,00 

      414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00 

      415 Накнада трошкова за запослене 0,00 0,00 0,00 

      416 Награде запосленима и остали посебни расходи  0,00 0,00 0,00 

      421 Стални трошкови 0,00 0,00 0,00 

      422 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00 

      423 Услуге по уговору 0,00 0,00 0,00 

      424 Специјализоване услуге 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 
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      426 Материјал 0,00 0,00 0,00 

      431 Употреба основних средстава 0,00 0,00 0,00 

      472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 0,00 0,00 0,00 

      481 Дотације невладиним организацијама 0,00 0,00 0,00 

      482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0,00 0,00 0,00 

      541 Земљиште 0,00 0,00 0,00 

        Извори финансирања за функцију 160       

        01 Приходи из буџета 9.505.000,00   9.505.000,00 

        04 Сопствени приходи   0,00 0,00 

        Укупно за функцију 160 9.505.000,00 0,00 9.505.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.5.       

        01 Приходи из буџета 9.505.000,00   9.505.000,00 

        04 Сопствени приходи   0,00 0,00 

        Укупно за главу 3.5. 9.505.000,00 0,00 9.505.000,00 

  6     ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА       

    473   Услуге туризма       

      411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 2.473.000,00 0,00 2.473.000,00 

      412 Социјални доприноси на терет послодавца 443.000,00 0,00 443.000,00 

      413 Накнаде у натури 20.000,00 0,00   

      414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00 

      415 Накнада трошкова за запослене 30.000,00 0,00   

      416 Награде запосленима и остали посебни расходи  0,00 0,00 0,00 

      421 Стални трошкови 260.000,00 90.000,00 350.000,00 

      422 Трошкови путовања 490.000,00 100.000,00 590.000,00 

      423 Услуге по уговору 3.885.000,00 900.000,00 4.785.000,00 

      424 Специјализоване услуге 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 442.000,00 20.000,00 462.000,00 

      426 Материјал 520.000,00 53.000,00 573.000,00 

      482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30.000,00 0,00 30.000,00 

      483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 0,00   0,00 

        тела 15.000,00 0,00 15.000,00 

      512 Машине и опрема 140.000,00 30.000,00 170.000,00 

        Извори финансирања за функцију 473       

        01 Приходи из буџета 10.748.000,00   10.748.000,00 

        04 Сопствени приходи   1.193.000,00 1.193.000,00 

        Укупно за функцију 473 10.748.000,00 1.193.000,00 11.941.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.6.       

        01 Приходи из буџета 10.748.000,00   10.748.000,00 

        04 Сопствени приходи   1.193.000,00 1.193.000,00 

        Укупно за главу 3.6. 10.748.000,00 1.193.000,00 11.941.000,00 

  7     БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ       

    560   Заштита животне средине       

      421 Стални трошкови 15.000.000,00   15.000.000,00 

        Ова апропријација користиће се депоновање смећа са територије општине        

        Ивањица у Регионалну депонију Дубоко       
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      424 Специјализоване услуге 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

        Ова апропријација користиће се за испитивање квалитета ваздуха       

      451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и       

        организацијама 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

        Ова апропријација ће се користити за отплату камате и главнице       

        за набављено возило за одвожење смећа       

        Коришћење средстава ове апропријације вршиће        

        се по посебном акту (решењу) председника општине       

        Извори финансирања за функцију 560       

        01 Приходи из буџета 22.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

        Укупно за функцију 560 22.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.8.       

        01 Приходи из буџета 22.000.000,00   22.000.000,00 

        Укупно за главу 3.8. 22.000.000,00   22.000.000,00 

        Извори финансирања за раздео 3.       

        01 Приходи из буџета 1.075.173.000,00   1.075.173.000,00 

        04 Сопствени приходи   21.218.000,00 21.218.000,00 

        07 Донације од осталих нивоа власти   9.250.000,00 9.250.000,00 

        УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. 1.075.173.000,00 30.468.000,00 1.105.641.000,00 

4       ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

    330   Судови       

      411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 1.759.000,00 0,00 1.759.000,00 

      412 Социјални доприноси на терет послодавца 315.000,00 0,00 315.000,00 

      414 Социјална давања запосленима 1.000,00 0,00 1.000,00 

      416 Награде запосленима и остали посебни расходи  1.000,00 0,00 1.000,00 

      422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00 

        Извори финансирања за функцију 330       

        01 Приходи из буџета 2.126.000,00   2.126.000,00 

        Укупно за функцију 330 2.126.000,00   2.126.000,00 

        Извори финансирања за раздео 4.       

        01 Приходи из буџета 2.126.000,00   2.126.000,00 

        УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. 2.126.000,00   2.126.000,00 

        УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА  1.090.030.000,00 30.468.000,00 1.120.498.000,00 
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ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 6 . 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. 

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 о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“, број 

104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и 

одређено време, и то: 
- 107 запослених у локалној администрацији на неодређено време; 

- 6 запослених у локалној администрацији на одређено време; 

-96 запослених у предшколским установама на неодређено време; 

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана. 

 

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. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан 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. 

 

Члан11. 

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 локалног органа управе надлежног за 

финансије доноси председник општине. 

 
Члан 13. 

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско – 

градско веће. 

Члан 14. 

Општинско  веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и 

примањима и расходима и издацимана 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 2014. години по посебном акту (решењу) председника у оквиру следећих раздела: 

- Раздео 1.- Скупштина општине, функција 110-извршни и законодавни органи, финансијски, фискални и 
спољни послови,  економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама у износу 654.000,00 

динара. 
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- Раздео 3. Општинска управа, функција 090-социјална заштита некласификована на другом месту, економска 

класификација 472-накнада за социјалну заштиту у буџету-једнократне помоћи у износу 4.500.000,00 

динара. 

- Раздео 3. Општинска управа, функција 160-опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 

економска класификација 484-накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока у износу 2.000.000,00 динара. 

- Раздео 3. Општинска управа, функција 840-Верске и остале услуге заједнице, економска класификација 481- 
дотације невладиним  организацијама у износу 1.000.000,00 динара. 

- Раздео 3. Општинска управа, функција 560-животна средина некласификована на другом месту, економска 

класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу 6.000.000,00 

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. 

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 2013. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2013. 

године, преносе се у 2014. 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). 

Набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, 

услуга и радова чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000,00 динара.  

 
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 2014. 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 2014. 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.  
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Члан 25. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, у 2014. 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 и 78/2011). 

 

Члан 27. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2013. године, средства која 

нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о 

буџету општине Ивањица за 2013. 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, орган управе надлежан за финансије 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. 

У буџетској 2014. 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 2014. 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 даном објављивања у Службеном листу општине Ивањица, а примењиваће се од 1. 

јануара 2014. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

Број: 400-125/2013-01 

 
                                  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                    Невенка Милошевић 
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи (Сл. гл. РС бр. 129/2007), члана 2., 4., 9. и 

13. Закона о комуналним делатностима (Сл. гл. РС бр. 

88/2011), члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним 
набавкама (Сл. гл. РС бр. 124/2012), члана 39. Статута 

општине Ивањица (Сл. гл. РС бр. 79/2008) и члана 12. 

Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању ЈП 

„Дирекција за изградњу“ општине Ивањица са Законом 

о јавним предузећима (Сл. лист општине Ивањица бр. 

3/2013), Скупштина општине Ивањица, на седници 

одржаној дана 25.12.2013. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

о обављању комуналних делатности на градском 

подручју општине Ивањица 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

члан 1. 
Овом одлуком уређује се  обављање комуналних 

делатности на градском подручју општине Ивањица, 

које се односе на: пречишћавање и одвођење 

атмосферских вода, одржавање улица (летње и зимско), 

одржавање чистоће на површинама јавне намене и 

одржавање јавних зелених површина.  

члан 2. 
Комуналне делатности из члана 1. ове одлуке 

обухватају: 

1. Пречишћавање и одвођење атмосферских вода 

– сакупљање, одвођење, пречишћавање и 

испуштање атмосферских и површинских вода 

са површина јавне намене; 

2. Одржавање улица (летње и зимско) – извођење 

радова којима се обезбеђује несметано и 

безбедно одвијање саобраћаја и чува и 

унапређује употребна вредност улица, тргова, 

платоа и сл.; 

3. Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене – чишћење и прање асвалтираних, 

бетонских, поплочаних и других површина 
јавне намене, прикупљање и одвожење 

комуналног отпада са тих површина, 

одржавање и пражњење посуда за отпатке на 

површинама јавне намене, као и одржавање 

јавних чесми и обала река и потока и 

4. Одржавање јавних зелених површина – 

уређење, текуће и инвестиционо одржавање и 

санација зелених рекреативних површина и 

приобаља. 

члан 3. 
Носилац искључивог права на обављање комуналних 

делатности из члана 2. ове одлуке на градском подручју 

општине Ивањица је ЈКП „Комунално“ Ивањица.  

члан 4. 

Годишњи Програм обављања комуналних делатности 

из члана 2. ове одлуке доноси ЈП „Дирекција за 

изградњу“ општине Ивањица.  

Саставни део Годишњег Програма обављања 

комуналних делатности из члана 2. ове одлуке је 

предрачун радова за сваку од позиција из Програма.  

члан 5. 
Годишњи Програм обављања комуналних делатности 

из члана 2. ове одлуке је саставни део Годишњег 

Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу“ 

општине Ивањица. 

ЈКП „Комунално“ Ивањица доставља ЈП „Дирекција за 

изградњу“ општине Ивањица доставља понуду са 

предрачуном радова за сваку од позиција из Програма. 

члан 6. 
ЈП „Дирекција за изградњу“ општине Ивањица и ЈКП 

„Комунално“ Ивањица на основу Годишњег Програма 

обављања комуналних делатности и достављене 

понуде, закључују уговор којим се уређују међусобни 

односи у вези са обављањем комуналних делатности из 

члана 2. ове одлуке. 

члан 7. 
Надзор над обављањем комуналних делатности из 

члана 2. ове одлуке врши ЈП „Дирекција за изградњу“ 

општине Ивањица. 

члан 8. 
За изведене радове на обављању комуналних 

делатности, ЈКП „Комунално“ Ивањица испоставља 

привремене месечне ситуације ЈП „Дирекција за 

изградњу“ општине Ивањица, које по извршеној 

рачунској контроли, исте прослеђује надлежној служби 

општине Ивањица ради плаћања. 

члан 9. 
Финансирање радова на обављању комуналних 

делатности из члана 2. ове одлуке врши се из буџета 

општине Ивањица, а плаћање се врши директно ЈКП 

„Комунално“ Ивањица. 

 

II. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Ивањица. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01 Број: 51/2013. 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ                                                                                    

                                  Невенка Милошевић 
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            На основу члана 7. и члана 16. став 9. Закона о 

превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 46/1995, 66/2001, 61/2005, 

91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 4. став 3. и члана 13. 

Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 88/2011), члана 20. став 1. тачка 

5., члана 32. став 1. тачка 6., Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 

број 129/2007) и члана 39. став 1. тачака 7. Статута 

општине Ивањица („Службени гласник Републике 

Србије“ број 39/2008 и„Службени лист општине 

Ивањица“, бр.7/2012 и 9/2013), Скупштина општине 

Ивањица, на седници одржаној 25. децембра 2013. 

године,  донела је 

ОДЛУКУ 

о организацији и начину обављња градског и 

приградског превоза путника на територији 

општине  Ивањица 

   I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се градски и приградски 

линијски превоз путника  на територији општине 

Ивањица, као и услови у погледу организације и начина 

обављања тог превоза. 

Члан 2. 

             Градски и приградски превоз путника је 

комунална делатност од општег интереса. 

Организација и начин обављања уређују се у 

складу са Законом о комуналним делатностима, 

Законом о превозу у друмском саобраћају и актима 

донетим на основу Закона. 

         II  ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ 

ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 

Члан 3. 

             Поверавање обављања градског и приградског 

превоза путника подразумева временски орочено 

уговорно уређивање односа између општине Ивањица и 

вршиоца ове комуналне делатности. 

            На поступак поверавања обављања комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника 

примењују се одредбе Закона о комуналним 

делатностима и Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама. 

Члан 4. 

             Општина Ивањица поверава обављање 

комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника на територији општине Ивањица привредном 

друштву или другом правном лицу (у даљем тексту: 

Превозник) регистрованом за обављање те врсте 

превоза и ако испуњава услове утврђене Законом и 

овом Одлуком.  

Члан 5. 

            Поверавање обављања превоза путника у 

градском и приградском превозу путника врши се 

према Плану линија за једну или више одређених 

линија или полазака градског и приградског превоза 

путника.  

Члан 6. 

             Превозник коме се поверава обављање превоза 

путника у градском и приградском превозу, односно по 

појединим утврђеним линијама и поласцима, мора да 

испуњава све законом прописане услове, опште услове 

превоза, као и да је надлежно министарство утврдило да 

испуњава услове за отпочињање и обављање јавног 

превоза путника.  

Члан 7. 

Одлуку о расписивању јавног позива за 

поверавање превоза путника доноси Скупштина 

општине Ивањица.  

 Јавни позив се може расписати за поверавање 

превоза на свим линијама или групи линија или на 

појединој линији.  

 Јавни позив се објављује у Службеном 
гласнику Републике Србије и отворен је 60 дана од дана 

објављивања.  

 Поступак спроводи Комисија – Стручни тим од 

5 чланова коју образује Општинско веће општине 

Ивањица. 

Члан 8. 
 

 Јавни позив за прикупљање понуда за избор 

најповољнијег превозника  садржи:  

 - предлог линија са минималним бројем 

полазака;  

 - право учешћа на конкурсу;  

 - потребну документацију коју треба доставити 

на конкурс;  

 - преузимање конкурсне документације и  

 - позив учесницима конкурса да и сами 

предложе нове линије и поласке, а у циљу квалитетније 
и рационалније организације превоза. 

 

Члан 9. 

 
 У року од 60 дана од дана закључења јавног 

позива, на предлог Комисије – Стручног тима за 
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спровођење поступка поверавања, Скупштина општине 

Ивањица одлучује коме ће се поверити превоз и доноси 

Одлуку о  избору превозника.  

 Одлука из претходног става објављује се у 

Службеном листу општине Ивањица.  

 Са изабраним превозником, односно 

превозницима, Председник општине закључује уговор о 
поверавању делатности јавног превоза путника. 

 

Члан 10. 

 
 Уговорне стране могу раскинути уговор под 

условом да једна другу, као и кориснике услуга превоза 

о томе обавесте, најкасније 30 дана пре раскида уговора, 

односно престанка обављања делатности. 

 

Члан 11. 

 
 Ако дође до поремећаја или прекида у пружању 

комуналних услуга јавног превоза путника услед више 

силе или других разлога који се нису могли предвидети, 

морају се предузети мере ради отклањања поремећаја 

или прекида или на други начин обезбедити задовољење 

потреба корисника услуга. 
 У случајевима из става 1. овог члана, 

Председник општине може привремено, а најдуже до 6 

месеци ангажовати другог превозника и непосредном 

погодбом закључити уговор о привременом поверавању 

делатности, уз сагласност Скупштине општине 

Ивањица. 

 

 У случају да се не донесе Одлука из члана 9. 

став 1. ове Одлуке о избору превозника ( због 

неиспуњавања услова и сл.), Председник општине ће 

привремено, а најдуже до једне године поверити 

обављање превоза превознику непосредном погодбом и 

закључити привремени уговор, уз сагласност 

Скупштине општине Ивањица. 

 

Члан 12. 
 
Средства за обављање градског и приградског 

линијског превоза путника обезбеђују се из цене услуге. 

Општинско веће ће за сваку годину утврдити 

категорију лица која ће остварити право на повлашћену 

вожњу. 

Цене комуналне услуге из става 1. овог члана 

образују се на основу елемената за образовање цена 

комуналних услуга прописаних одговарајућим законом, 

уз сагласност Општинског већа. 

III  ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА  

Члан 13. 

Потребан број линија у градско-приградском 

саобраћју утврђује Скупштина општине на предлог 

Општинског већа.  

Поверавање делатности врши се на време од 5 

(пет) година, што ће се прецизније одредити 

закључивањем уговора између Председника и 

превозника.  

Члан 14. 

             Линија је одређени превозни пут од почетне до 

крајње станице, односно терминуса са једним или више 

полазака, односно повратака. 

            Општинско веће општине Ивањица доноси План 

линија којим се одређују линије градског и приградског 

превоза путника на територији општине Ивањица на 

предлог Комисије за саобраћај и Одељења за 

урбанизам, стамбене и комуналне делатности 

Општинске управе општине Ивањица. 

План линија најмање садржи: 

1.    број линије; 

2.    назив линије; 

3.    трасу линије; 

4.    врста линије (градска, приградска, стална, 

повремена); 

5.    ред вожње и  

6.    дужину линије. 

Члан 15. 

             Линије у градском и приградском превозу 

путника одређују се у складу са развојем општине, 

саобраћајно-техничким условима и потребама 

становништва. 

            За одређивања трасе нове линије, неопходно је 

прибавити сагласност управљача општинских путева и 

улица у насељеним местима, односно Дирекције за 

изградњу општине Ивањица. 

            Линије се означавају називом према називима 

крајњих стајалишта односно терминуса или називима 

насеља.  

Члан 16. 

             Градски и приградски превоз путника обавља у 

складу са Планом линија и регистрованом и овереном 

реду вожње.  

            Ред вожње је акт којим се утврђује план 

обављања превоза на линији и садржи:  

-          назив превозника; 

-          врста линије (градска линија или приградска 

линија); 
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-          број и назив линије; 

-          дужину и трасу линије; 

-          назив и локације стајалишта на линији у оба 

смера, као и њихова растојања;  

-          времена полазака на линији и повратка са 

крајњих или карактеристичних аутобуских стајалишта, 

за радни дан, суботу, недељу и у дане празника; 

-          број полазака у току дана за радни дан, суботу, 

недељу и дане празника и укупан број возила која 

опслужују линију; 

-        просечни интервал између полазака аутобуса на 

линији за карактеристични период у току дана за радни 

дан, суботу, недељу и дане празника и 

-          рок важења реда вожње. 

Члан 17. 

            Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у 

градском и приградском превозу путника подноси се 

Одељењу надлежном за послове саобраћаја Општинске 

управе општине Ивањица до 30. марта текуће године, 

осим у случају када се регистрација врши након 

поступка поверавања обављања превоза путника у 

градском и приградском превозу када је регистрацију и 

оверу реда вожње могуће вршити током целе године. 

            Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње, 

подноси се:  

-          извод из регистра Агенције за привредне 

регистре о вршењу делатности јавног линијског превоза 

путника; 

-          акт надлежног Министарства којим се утврђује 

испуњеност услова за отпочињање и обављање јавног 

превоза путника;  

-          списак возила ангажованих у превозу путника са 

овереним фотокопијама саобраћајних дозвола возила;  

-          уговор о поверавању обављања превоза путника у 

градском и приградском превозу путника на територији 

општине Ивањица и 

-          ред вожње у 4 (четири) примерка. 

Члан 18. 

             Ред вожње у градском и приградском превозу 

путника региструје и оверава надлежно Одељење 

Општинске управе општине Ивањица, за период од 

годину дана. 

            Регистар оверених редова вожње води 

Општинска управа општине Ивањица. 

            У регистар реда вожње уноси се:  

-          назив превозника;  

-          врста линије (градска линија или приградска   

линија);  

-          број и назив линије;  

-          датум почетка рада линије;  

-          дужину и трасу линије;  

-          назив и локације стајалишта на линији у оба 

смера, као и њихова растојања;  

-          времена полазака на линији и повратка са 

крајњих или карактеристичних аутобуских стајалишта 

или терминуса, за радни дан, суботу, недељу и у дане 

празника; 

-          број полазака у току дана за радни дан, суботу, 

недељу и дане празника и укупан број возила која 

опслужују линију;  

-          просечни интервал између полазака аутобуса на 

линији за карактеристични период у току дана за радни 

дан, суботу, недељу и дане празника;  

-          рок важења. 

            Овера реда вожње се врши стављањем 

штамбиља, који најмање садржи: редни број реда 

вожње под којим је уписан у регистар, датум овере и 

потпис овлашћеног лица. 

            Ред вожње се оверава у три примерка од којих се 

два примерка достављају Превознику а један примерак 

задржава Општинска управа општине Ивањица. 

Члан 19. 

                        Терминус је посебно изграђена и уређена 

саобраћајна површина на крајњим тачкама линије, на 

којима се обавља пријем и отпрема возила и путника. 

            Терминус може бити заједнички за већи број 

линија. 

            Терминус има површину за промену смера 

кретања возила (окретницу), површину за 
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стајање  возила  у резерви  и површину за 

заустављање  возила  и за улазак и излазак путника из 

возила.            

Члан 20. 

             Аутобуска стајалишта морају бити изграђена и 

обележена у складу са условима утврђеним законом и 

другим прописима.  

            Стајалиште мора бити видно обележено 

стајалишном ознаком.  

           О одржавању стајалишта, постављању и 

одржавању надстрешница на стајалиштима, 

стајалишних ознака и информативних паноа стара се 

Дирекција за изградњу општине Ивањица. 

Члан 21. 

             Возила којима се обавља градски и приградски 

превоз путника морају испуњавати услове прописане 

законом и овом Одлуком. 

 IV  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И 

КОРИСНИКА ПРЕВОЗА 

 А) Права и обавезе Превозника 

Члан 22. 

             Превозник је дужан да градски и приградски 

превоз обавља на повереним линијама према 

регистрованом и овереном реду вожње и да примењује 

важећи ценовник. 

Члан 23. 

             Превозник је дужан да путнику изда возну 

карту. 

            Возна карта је накнада за услугу градског и 

приградског превоза путника. 

            У случају прекида превоза или квара возила, 

Превозник је дужан да путницима омогући да наставе 

започету вожњу другим возилом. 

Члан 24. 

             Цене комуналне услуге, образују се на основу 

елемената за образовање цена  комуналних  услуга 

прописаних Законом о комуналним делатностима, a 

исте се утврђују ценовником који доноси Општинско 

веће општине Ивањица. 

            Одлуку о промени цена комуналне услуге 

градског и приградског превоза путника доноси 

превозник. 

                На одлуку о промени цена превоза сагласност 

даје  Општинско веће општине Ивањица.  

            Уз захтев за давање сагласности из става 3. овог 

члана, превозник доставља образложење које нарочито 

садржи разлоге за промену и детаљну структуру 

предложене цене. 

            Превозник подноси захтев Општинском већу 

општине Ивањица преко Општинске управе. 

            Ценовник треба да садржи врсте возних карата и 

њихову примену према зонама и релацијама. 

Члан 25. 

             Контролу издатих возних карата, односно 

поседовање истих од стране путника врше овлашћена 

лица Превозника. 

            Овлашћена лица Превозника су контролори.  

            Контролори су дужни да носе службена одела и 

службене легитимације. 

            Превозник издаје легитимације и утврђује изглед 

службеног одела. 

            По извршеној контроли издате возне карте, 

односно поседовања исте од стране путника контролор 

је дужан да путнику врати возну карту. 

Члан 26. 

             У возилу којим се врши превоз мора се 

налазити: 

1.      важећи ред вожње; 

2.      важећи оверен ценовник; 

3.      општи услови превоза; 

4.      назив линије истакнут у доњем десном углу 

ветробранског стакла и са стране поред улазних врата; 

5.      уговор о раду возача или потврда да је возач 

запослен код превозника на кога је регистрован ред 

вожње. 

Члан 27. 

             Возило којим се врши превоз мора бити уредно 

обојено, чисто и проветрено, а у зимском периоду 

возило у току обављања превоза мора бити загрејано. 
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Члан 28. 

 Превозник је дужан да свој рад и пословање организује 

тако да континуирано и несметано пружа услугу 

линијског превоза корисницима, обезбеди прописан 

обим, врсту и квалитет услуге. 

 Б) Права и обавезе возача 

Члан 29. 

             Возач који управља возилом градског и 

приградског превоза путника је дужан: 

-          да се придржава реда вожње на линији; 

-          да се стара о одржавању реда у возилу; 

-          за време рада носи службено одело и 

легитимацију и 

-          да се према путницима опходи са пажњом и 

уважавањем. 

 В) Права и обавезе корисника превоза 

Члан 30. 

             Путник је корисник комуналне услуге градског 

и приградског превоза путника. 

            Обавезе путника, укључујући и плаћање цене 

комуналне услуге градског и приградског превоза 

путника, настају започињањем коришћења ове 

комуналне услуге, односно почетком пружања 

комуналне услуге градског и приградског превоза 

путника, и када се она користи супротно прописима 

којима се уређује та комунална делатност.  

            За време коришћења комуналне услуге градског 

и приградског превоза путника, путник је дужан да 

поседује возну карту. 

            Возна карта представља доказ да је путник 

платио комуналну услугу превоза градског и 

приградског превоза путника. 

            Путник је дужан да на захтев контролора покаже 

возну карту. 

Члан 31. 

             Путник који поступа супротно одредбама из 

члана 30. ове Одлуке дужан је да плати посебну возну 

карту. 

Посебна возна карта је накнада за коришћење 

комуналне услуге градског и приградског превоза 

путника на начин који је у супротности са овом 

Одлуком и Законом. 

            Налог за плаћање посебне возне карте издаје 

контролор и уручује га путнику. 

            Путник је дужан да поступи по примљеном 

налогу и плати посебну возну карту, у року од осам 

дана од дана достављања, на начин назначен у налогу.  

Члан 32. 

             У возилу којим се врши градски и приградски 

превоз нарочито је забрањено: 

-          ометати возача у току вожње; 

-          узнемиравати путнике;  

-          улазити у напитом стању; 

-          уносити лако запаљиве, експлозивне и сличне 

материје; 

-          уносити предмете који нису чисти; 

-          превозити животиње и сл. 

 V  НАЧИН ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У 

ОБАВЉАЊУ ПРЕВОЗА 

Члан 33. 

             Превозник је дужан да у средствима јавног 

информисања или на други погодан начин обавести 

путнике о планираним или очекиваним сметњама и 

прекидима, који ће настати или могу настати у 

одржавању реда вожње, најкасније 24 сата пре 

очекиваног прекида у одржавању полазака из реда 

вожње. 

            Одступања од регистрованог реда вожње на 

линији у смислу скраћења, продужења, делимичне 

измене трасе и измене у понуђеном капацитету линије, 

као и замене врсте и типа возила могу се вршити 

изузетно, из оправданих разлога за време привремене 

измене режима саобраћаја на путу. 

            Под оправданим разлозима у смислу става 2. 

овог члана сматрају се: елементарне непогоде (снежни 

наноси, последице поплава и сл.), знатна оштећења 

улица, путева и путних објеката, искључења возила 

због техничке неисправности и др. 
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            Превозник је дужан да о разлозима 

непридржавања регистрованог и овереног реда вожње, 

обавести Општинску управу и да истовремено предузме 

мере за отклањање узрока поремећаја. 

Члан 34. 

             У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 

линијског превоза, односно обављању ове комуналне 

делатности, (хаварија, елементарне непогоде и др.), 

штрајка запослених код Превозника, као и кад услед 

више силе дође до смањеног обима линијског превоза, 

Превозник је дужан да одмах о томе обавести  

саобраћајну инспекцију и да истовремено предузме 

мере за отклањање узрока поремећаја.  

            Превозник мора без одлагања предузети мере на 

отклањању узрока поремећаја односно прекида. 

            Мере које Превозник предузима у случајевима из 

става 2. овог члана су: 

1. радно ангажовање запослених на отклањању 

узрока поремећаја, односно разлога због којих 

је дошло до прекида у пружању услуге 

линијског превоза, 

2. хитне поправке возила којима се обезбеђује 

обављање линијског превоза, 

3. предузимање и других мере које утврди 

Општинско веће општине Ивањица.             

Члан 35. 

             У случају прекида линијског превоза услед 

штрајка, Превозник је обавезан да обезбеди минимално 

75% од планираног обима рада у обављању линијског 

превоза, у складу са актом Превозника односно 

закљученим Уговором. 

 VI  СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА  

Члан 36. 

             Средства за обављање јавног градског и 

приградског превоза путника обезбеђују се из цене 

услуге превоза путника у градском и приградском 

превозу. 

VII  НАДЗОР 

Члан 37. 

            Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши 

одсек инспекције Одељења за урбанизам, стамбене и 

комуналне делатности  Општинске управе општине 

Ивањица. 

            Послове инспекцијског надзора над применом 

ове Oдлуке и аката донетих на основу ове Oдлуке врши 

саобраћајни инспектор. 

            Саобраћајни инспектор има право и дужност да 

у вршењу инспекцијског надзора: 

1. прегледа возила којима се обавља превоз 

путника у јавном градском и приградском 

превозу путника и контролише потребну 

документацију за возила (путне налоге за 

возила, уговоре о закупу возила, саобраћајне 

дозволе и др.), 

2. контролише важеће и оверене редове вожње и 

другу документацију у вези са обављањем 

делатности превоза путника, 

3. утврђује идентитет Превозника, возног особља 

и других одговорних лица за обављање превоза 

и 

4. контролише превозна документа у обављању 

превоза путника.           . 

Члан 38. 

             У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни 

инспектор дужан је и овлашћен да: 

1. нареди отклањање недостатака у погледу: 

-          испуњености прописаних услова и начина за 

обављање превоза путника у јавном градском и 

приградском превозу путника, 

-          придржавања реда вожње. 

2. забрани превоз и употребу саобраћајних 

средстава ако се превоз обавља, односно 

средства употребљавају супротно прописима. 

Члан 39. 

             Против решења надлежног Одељења 

Општинске управе општине Ивањица може се изјавити 

жалба Општинском већу општине Ивањица, у року од 

15 (петнаест) дана од дана достављања, а преко 

надлежног Одељења. 

            Жалба изјављена против решења не одлаже 

извршење решења. 

Члан 40. 

             Предузеће, друго правно лице, предузетник или 

физичко лице, чији објекти, средства или особље, 

односно рад подлежу инспекцијском надзору, дужно је 

да саобраћајном инспектору омогући неометано 

вршење инспекцијског надзора и да без одлагања 

омогући увид у захтевану документацију и податке, као 

и несметан приступ објектима, средствима или особљу 
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који су у вези са обављањем делатности линијског и 

ванлинијског превоза. 

            Лица из става 1. овог члана дужна су да изврше 

наложене инспекцијске мере. 

 VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 41. 

             Новчаном казном од 50.000,00 до 300.000,00 

динара казниће се Превозник ако:  

1. не обавља градски и приградски превоз на 

повереним линијама према регистрованом и 

овереном реду вожње  (члан 16. ове Одлуке); 

2. не изда путнику возну карту ( члан 23. став 1. 

ове Одлуке); 

3. не омогући путницима да у случају прекида 

саобраћаја или квара возила започету вожњу 

наставе другим возилом (члан 23. став 4. ове 

Одлуке); 

4. у возилу којим се врши превоз, нема важећи ред 

вожње (члан 26. став 1. тачка 1. ове Одлуке); 

5. ако у возилу којим се врши  прево, нема важећи 

и оверени ценовник (члан 26. став 1. тачка 2. 

ове Одлуке); 

6. ако у возилу којим се врши превоз нема опште 

услове превоза (члан 26. став 1. тачка 3. ове 

Одлуке); 

7. ако у возилу којим се врши превоз нема 

истакнут назив линије на прописан начин (члан 

26. став 1. тачка 4. ове Одлуке); 

8. ако возило којим се врши превоз није уредно 

обојено, чисто и проветрено а у зимском 

периоду уколико у току обављања превоза није 

загрејано (члан 27. ове Одлуке); 

9.  ако свој рад и пословање организује супротно 

одредби члана 28. ове Одлуке; 

10.  уколико о одступањима и разлозима одступања 

од регистрованог реда вожње не обавести 

надлежну  саобраћајну инспекцију (члан 34. ове 

Одлуке); 

11.  ако не предузме мере сходно одредбама члана 

33. ове Одлуке и 

12.  ако у случају прекида линијског  превоза услед 

штрајка, не поступи  у складу са чланом 34. ове 

Одлуке. 

             За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице новчаном казном од 2.500,00 до 

30.000,00 динара. 

Члан 42. 

             Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 

динара казниће се за прекршај контролор ако поступа у 

супротности са одредбама члана 25. ове Одлуке. 

Члан 43. 

             Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 

динара казниће се за прекршај возач ако поступа у 

супротности са одредбама члана 29. ове Одлуке. 

 IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 44. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о условима и начину поверавања градског и 

приградског превоза путника на територији 

општине Ивањица („Службени лист општине 

Ивањица“број 4/2011) 

Члан 45. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Ивањица". 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

  Број: 344-32/2013-04      

      

         ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНE 

   Невенка Милошевић 

 

На основу чланoва 46. и 47. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07) и чланова 

14, 39. и 56.  Статута општине Ивањица („Сл. гласник 

РС“ број 79/08 и „Сл. лист  опш-тине Ивањица“ број 

7/12 и 9/12), Скупштина општине Ивањица, на седници 

одржаној 25.12.2013. године, донела је . 

 

РЕШЕЊЕ 
 

У Савет за развој и унапређење локалне самоуправе 

у области социјалне заштите именују се:  

1. Миланка Коларевић, Општинска управа 

Ивањица, као Координаторка Савета; 

2. Драгана Богдановић, Одељење за привреду и 

друштвене делатности – Канцеларија за ЛЕР, 

као чланица Савета;  

3. Слађана Николић, Одељење за привреду и 

друштвене делатности – служба дечје заштите, 

као чланица Савета; 

4. Светлана Јелић, Центар за социјални рад 

Ивањица, као чланица Савета; 

5. Мирјана Маџаревић, НСЗ Чачак, испостава 

Ивањица, као чланица Савета; 

6. Весна Луковић, ОШ „Милинко Кушић“, као 

чланица Савета; 
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7. Весна Николић, Установна за васпитање и 

образовање - Дечји вртић Ивањица, као чланица 

Савета; 

8. Наташа Зарић, Специјална болница за 

рехабилитацију Ивањица, као чланица Савета; 

9. Светлана Главинић, Друштво за ЦДП Ивањица, 

као чланица Савета; 

10. Зоран Димитријевић, Друштво за МНРО 

Ивањица, као члан Савета; 

11. Анкица Мојсиловић, Црвени крст Ивањица, као 

чланица Савета. 

Савет 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 развој и унапређење локлане 
самоуправе у областисоцијалне заштите који Савет, у 

сарадњи са стручним службама, треба да припреми и 

усвоји до 31. марта 2014. године. 

Мандат Савета за здравље општине Ивањица траје 

четири године. 

Ову одлуку  објавити у „Службеном листу општине 

Ивањица“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01 број 06-51/013      

                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ                                                                                    

                                  Невенка Милошевић 

 
На основу 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. децембра 2013. године, 

донела је 

 O Д Л У К У 

 

О  ДОПУНИ 

ПОСЛОВНИКА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
 

Члан 1. 
У Пословнику општине Ивањица („ Сл. гласник РС“ 

број 79/08,  „Сл. лист општине Ивањица“ бројеви 

2/2008, 7/12 и 9/12), у члану 54, став 1. после тачке 5. 

подаје се тачка 6. која гласи „Савет за здравље“. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Ивањица. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01 Број: 06-51/2013 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ                                                                                    

                                  Невенка Милошевић 

 

 

На основу члана 13. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 , 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 i 45/2013 - 

др.закон), чланoва 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.  децембра 2013. године, донела је 

 

 

 O Д Л У К У 

 

О  ДОПУНИ 

СТАТУТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

 

Члан 1. 

 
У Статуту општине Ивањица („ Сл. гласник РС“ број 

79/08 и „Сл. лист општине Ивањица“ број 7/12 и 9/12), у 

члану 52: 

- брише се везник „и“ испред „Комисију за 
равноправност полова“ и додаје се следећи тест: „и 

Савета за здравље чије ће надлежности бити 

дефинисане одлуком о његовом оснивању“. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Ивањица. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
 

01 Број: 06-51/2013 
 

                                                     

                                    ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ                                                                                    

                                  Невенка Милошевић 

                                                       

 

На основу члана 13. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009, 

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. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
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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 пшодносиоца 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 погребне сарадње 
извештај доставља и Заштитнику  

      грађана; 

 подстиче сарадњу свих здравствених установа 

са територије општине и међусекторску 

сарадњу; 

 прати здравствено стање становништва и 

донесе Стратегију јавног здравља општине; 

 унапређује односе са републичким и 

регионалним институцијама у области 

здравства,  

       установама и организацијама; 

 предузима и друге активности у циљу 

унапређења система здравствене заштине и 

здравља становништва у складу са 

Пословником о раду савета за здравље. 

 

Члан 3. 

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, ВД Директора Дома 

здравља Ивањица, 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. 

 

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. 

Члан 6. 

Ову одлуку  објавити у „Службеном листу општине 

Ивањица“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01 број 06-51/013 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ                                                                                    

                                  Невенка Милошевић 

 

 

 

 На основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 

члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 14. Закона 

о јавном информисању („Службени гласник РС“, број 

43/2003, 61/2005, 71/2009 и 89/2010), члана 39. став 1. 

тачка 9. Статута општине Ивањица („Службени гласник 

РС“, број 79/2008 и „Службени лист општине 

Ивањица“, број 7/12 и 9/12), Скупштина општине 

Ивањица, на седници одржаној дана 25. децембра 2013. 

године, донела је 
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О  Д  Л  У  К  A 

 
О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ИВАЊИЧКИ РАДИО“ 

 
 

Члан 1. 
 

 У Оснивачком акту Јавног информативног 

предузећа „Ивањички радио“ – Пречишћен текст од 

23.05.2013. године, члан 14. став 1. мења се и гласи: 

 „Претежна делатност Јавног информативног 

предузећа „Ивањички радио“ је: 

 - 6010 Емитовање радио-програма“. 

 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,  
01 број: 022-49/2013 

 

 
                                            

                                    ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ                                                                                    

                                  Невенка Милошевић 

                                         

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 У Оснивачком акту Јавног информативног 

предузећа „Ивањички радио“-Пречишћен текст од 

23.05.2013. године, у члану 14. став 1. предвиђена је као 

претежна делатност Јавног информативног предузећа 

„Ивањички радио“  емитовање радио – програма и 

телевизијског програма под шифром 6020. 

 

 Важећом класификацијом делатности је за 

емитовање радио-програма прописана шифра 6010 а за 

производњу и емитовање телевизијског програма 6020. 
 

 С обзиром на то да је претежна делатност ЈИП 

„Ибањички радио“ емитовање радио програма, 

потребно је донети Одлуку о измени Оснивачког акта у 

смислу промене шифре претежне делатности. 

 

 

 

    ЈИП „ИВАЊИЧКИ РАДИО“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Општина Ивањица 

Председник општине 

Број: 400-32-1/2013-01 

13.05. 2013. године 
Ивањица 

 

На основу члана 5. став 6.Закона о буџетском 

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

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

буџету општине Ивањица за 2013. годину („Службени 

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

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

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

општине Ивањица доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

 
 

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

2013. годину,   приходи по основу  трансфера од других 

нивоа власти, економска класификација 733154 

увећавају се у износу  4.243.940,00 динара. 

 

 

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

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

општине Ивањица за 2013. годину оквиру раздела 3. 

Општинска управа, глава 00 – Општинска управа, 

функција 130 – Опште услуге, постојеће апропријације 

економске класификације увећавају се за: 

 

-  422 – Трошкови путовања у износу 

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

динара, 
-  423 – Услуге по уговору у износу 2.665.860,00 динара 

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

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

 

3.  О реализацији овог решења стараће се Општинска 

управа - одељење за финансије. 

 

4.  Ово решење биће објављено у „Службеном листу 

општине Ивањица“ 

 

                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-6/13-01 

22.05.2013. године 

Ивањица 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

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

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 
Општинска управа, функција 160 – Опште јавне 

услуге које нису класификоване на другом 

месту, економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

недостајућа средства Општинској управи у 

износу 70.000,00 динара за дотацију 

Кинолпшком друштву Ивањица за одржавање 

осме савезне изложбе паса гонича, а по 

Закључку општинског већа 01број 06-2272013 

од 21.05.2013. године. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00-Општинска управа, функција 160 – 

Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, апропријација економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама. 

 
3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 22. 05. 2013. године                               

                                                                                     

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                      
                                                Миломир Зорић 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-7/13-01 

31.05.2013. године 

Ивањица 
 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

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

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 
општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 

Општинска управа, функција 160 – Опште 

јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Општинској управи у 

износу 823.000,00 динара за дотацију Друштву 

за церебралну парализу Ивањица за 

реализацију пројекта „Хајде да растемо 

заједно“. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00-Општинска управа, функција 160 – 

Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту, апропријација економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 31. 05. 2013. године                          

                                                                                                                                                   

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                              
                                               Миломир Зорић 
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 Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-8/13-01 

05.06.2013. године 
Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

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

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
5. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

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

Општинска управа, функција 160 – Опште јавне 

услуге које нису класификоване на другом 

месту, економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

недостајућа средства Библиотеци „Светислав 

Вуловић“ Ивањица средства у укупном износу 

64.000,00 динара за набавку полица и 

компјутерског софтвера. 

 

6. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 02- Библиотека „Светислав Вуловић“, 

функција 820 – Услуге културе, апропријација 

економска класификација: 

 

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

5.000,00 динара 
 

7. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

8. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 05. 06. 2013. године                          

                                                                                                                                                    

                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                               
                                                 Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-9/13-01 

06.06.2013. године 
Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

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

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

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

Општинска управа, функција 160 – Опште 

јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Дому културе Ивањица 

средства у износу 55.000,00 динара за набавку 

материјала за градски хор. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 01- Дом културе Ивањица , функција 820 

– Услуге културе, апропријација економска 

класификација 426-Материјал 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 06. 06. 2013. Године 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                
                                                  Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-10/13-01 

10.06.2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012,63/13 и 63/13-испр.) и члана 

16. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2013. годину 

(«Службени лист општине Ивањица» број 10/2012), 
Председник општине Ивањица на предлог Општинске 

управе доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

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

Општинска управа, функција 160 – Опште јавне 

услуге које нису класификоване на другом 

месту, економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

недостајућа средства Општинској управи у 
укупном износу 80.000,00 динара за дотацију 

Удружењу „Стара Рашка“ и  Планинарском 

друштву „Голија“ по Закључцима Општинског 

већа општине Ивањица. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00-Општинска управа, функција 160 – 

Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, апропријација економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама у 

износу 50.000,00 динара и функција 810-Услуге 

спорта, апропријација економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама у 

износу 30.000,00 динара. 

 

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

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

У Ивањици, 10. 06. 2013. године                          

                                                                                                                                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                              
                                                   Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-11/13-01 

08.07.2013. године 

Ивањица 

 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

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

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 
општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 

Општинска управа, функција 160 – Опште 

јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Општинској управи у 

износу 50.000,00 динара за дотацију Клубу 

малог фудбала „Буковица“ за организацију 

Меморијалног турнира у малом фудбалу 

„Ратомир Раћо Николић“ по Закључку 

општинског већа број 06-29/2013. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00-Општинска управа, функција 810 – 

Услуге спорта, апропријација економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

У Ивањици, 08. 07. 2013. године                                                                                                             

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                
                                                   Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-12/13-01 

10.07.2013. године 

Ивањица 
 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/13 и 63/13 испр.) и члана 

16. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2013. годину 

(«Службени лист општине Ивањица» број 10/2012), 

Председник општине Ивањица на предлог Општинске 

управе доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

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

Општинска управа, функција 160 – Опште јавне 

услуге које нису класификоване на другом 

месту, економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

недостајућа средства Општинској управи у 

износу 50.000,00 динара за текуће расходе. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00-Општинска управа, функција 130 – 

Опште услуге, апропријација економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање у износу 120.000,00 динара, , 

функција 160 – Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, економска 
класификација 483 – Новчане казне по решењу 

судова и судских тела у износу 1.200.000,00 

динара и функција 820 – Услуге културе, 

економска класификација 424 – 

Специјализоване услуге у износу 50.000,00 

динара  . 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 10. 07. 2013. године                                                                                                                                                                           

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                
                                                 Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-13/13-01 

01.08.2013. године 
Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/13 и 63/13 испр.) и 

члана 16. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2013. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

10/2012), Председник општине Ивањица на предлог 

Општинске управе доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

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

Општинска управа, функција 160 – Опште 

јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Дому културе Ивањица 

средства у износу 120.000,00 динара за текуће 

расходе. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 01- Дом културе Ивањица , функција 820 

– Услуге културе, апропријација економска 

класификација 424 – Услуге културе у износу 

120.000,00 динара. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 01. 08. 2013. године                          

                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                
                                            Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-14/13-01 

06.08.2013. године 

Ивањица 

 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13 испр.) и члана 

16. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2013. годину 

(«Службени лист општине Ивањица» број 10/2012), 

Председник општине Ивањица на предлог Општинске 

управе доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 
општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 

Општинска управа, функција 160 – Опште јавне 

услуге које нису класификоване на другом 

месту, економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се 

недостајућа средства Општинском већу-

председнику општине у износу 120.000,00 

динара за текуће расходе. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 2. – Општинско веће – 

председник општине, глава 01- Општинско 

веће-председник општине , функција 110 – 

Извршни и законодавни органи, финансијски, 

фискални и спољни послови, апропријација 

економска класификација 422 – трошкови 

путовања  у износу 120.000,00 динара. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 06. 08. 2013. године                                                                                                             

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                               
                                              Миломир Зорић 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-15/13-01 

01.11.2013. године 

Ивањица 
 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13-исправка ) и 

члана 16. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2013. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

10/2012 и 12/2013), Председник општине Ивањица на 

предлог Општинске управе доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012 и 12/2013), 

раздео 3. Општинска управа, функција 160 – 

Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Општинској управи у 

износу 150.000,00 динара за дотацију 

одбојкашком клубу „БУКОВИЦА ПУТЕВИ“ 

по Закључку општинског већа, а за 

организацију светског јуниорског првенства у 

одбојци . 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00-Општинска управа, функција 810 – 

Услуге спорта, апропријација економска 
класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 01. 11. 2013. године                                                                                                                                                                                     

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                
                                                 Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-16/13-01 

07.11.2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13-исправка ) и 

члана 16. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2013. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

10/2012 и 12/2013), Председник општине Ивањица на 

предлог Општинске управе доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012 и 12/2013), 

раздео 3. Општинска управа, функција 160 – 

Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Општинском већу и 

Председнику општине у укупном износу 

220.000,00 динара за текуће расходе. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 2. – Општинска веће-

председник општине, глава 02-Општинска веће-

председник општине, функција 110 – Извршни 
и законодавни органи, финансијски, фискални и 

спољни послови, апропријација економска 

класификација 422 – Трошкови путовања у 

износу 100.000,00 динара и апропријација 

економска класификација 423-Услуге по 

уговору у износу 120.000,00 динара.. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 07. 11. 2013. године                                                                                                                                                                                    

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                               
                                                 Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

  

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-16/13-01 
07.11.2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13-исправка ) и 

члана 16. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2013. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

10/2012 и 12/2013), Председник општине Ивањица на 

предлог Општинске управе доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012 и 12/2013), 

раздео 3. Општинска управа, функција 160 – 

Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Општинском већу и 

Председнику општине у укупном износу 

220.000,00 динара за текуће расходе. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 2. – Општинска веће-

председник општине, глава 02-Општинска 

веће-председник општине, функција 110 – 

Извршни и законодавни органи, финансијски, 
фискални и спољни послови, апропријација 

економска класификација 422 – Трошкови 

путовања у износу 100.000,00 динара и 

апропријација економска класификација 423-

Услуге по уговору у износу 120.000,00 динара.. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 07. 11. 2013. године                                                                                                                                                                                    

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                               
                                                    Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-18/13-01 

02.12.2013. године 

Ивањица 

 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

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

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012 и 12/2013), 

Председник општине Ивањица на предлог Општинске 

управе доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 
општине Ивањица»  број 10/2012 и 12/2013), 

раздео 3. Општинска управа, функција 160 – 

Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Општинској управи у 

износу 583.000,00 динара за реализацију 

Закључка општинског већа 01број 06-45/2013 

од 19. 11. 2013. године . 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 00-Општинска управа, функција 160 – 

Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, апропријација економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама. 

 
3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 02. 12. 2013. године                                                                                                         

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                              
                                             Миломир Зорић 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-19/13-01 

06.12.2013. године 

Ивањица 
 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13-исправка ) и 

члана 16. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2013. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

10/2012 и 12/2013), Председник општине Ивањица на 

предлог Општинске управе доноси:  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012 и 12/2013), 

раздео 3. Општинска управа, функција 160 – 

Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Oпштинској управи 

општине Ивањица у укупном износу 

1.450.000,00 динара за текуће расходе. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. –Општинска управа, 

глава 00-Општинска, функција 090 – Социјална 

заштита некласификована на другом месту, 

финансијски, апропријација економска 

класификација 472-Накнада за социјалну 
заштиту из буџета у износу 700.000,00 динара, 

функција 130-Опште услуге, апропријација 

економска класификација 425-Текуће поправке 

и одржавање у износу 350.000,00 динара 

апропријација економска класификација 426-

Материјал у износу 400.000,00 динара. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 06. 12. 2013. године                                                                                                                                                                                   

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                 
                                               Миломир Зорић 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Broj:400-6-20/13-01 

23.12.2013. године 

Ивањица 

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13-исправка ) и 

члана 16. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2013. 

годину («Службени лист општине Ивањица» број 

10/2012 и 12/2013), Председник општине Ивањица на 

предлог Општинске управе доноси:  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012 и 12/2013), 

раздео 3. Општинска управа, функција 160 – 

Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, економска класификација 499 – 

Средства резерве – текућа резерва, одобравају 

се недостајућа средства Oпштинској управи 

општине Ивањица у укупном износу 400.000,00 

динара за текуће расходе. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. –Општинска управа, 

глава 08-Општинска, функција-Буџетски фонд 
за животну средину 560 – Заштита животне 

средине некласификована на другом месту 

некласификована на другом месту, 

апропријација економска класификација 451-

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама у износу 

400.000,00 динара. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

У Ивањици, 23. 12. 2013. године                                                                                                                                                                                 

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                               
                                                 Миломир Зорић 
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